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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.03'te açılarak beş oturum yaptı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, İstanbul Milletvekili Gündüz Suphi Ak-

tan'ın vefatı dolayısıyla merhuma Allah'tan rahmet, Milliyetçi Hareket Partisine, milletvekillerine, 
milletimize, Dışişleri Bakanlığı camiasına ve kederli ailesine baş sağlığı dileyen bir konuşma yaptı. 

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne, 
Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele ve Dayanışma Günü'ne, 
Edirne Milletvekili Necdet Budak, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dö

nümüne, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Zonguldak Milletvekili Ali Kocal, 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, 
Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, 
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne; 
Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü

cadele ve Dayanışma Günü'ne; 
Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl 

dönümüne; 
İlişkin birer açıklamada bulundular. 
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 milletvekilinin, orman köylülerinin ve 

ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların (10/285), 
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 

sorunlarının (10/286), 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, küresel krizin ülkemize etkilerinin 

(10/287), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı 
ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İngiltere-Glasgow'da düzenlenecek olan "Göç alan şehirler" konulu konferansa ismen davet 
edilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan'ın icabet et
mesine, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ve Hollandalı milletvekillerinin iş birliğiyle "ana ve yeni 
doğan" sağlığının artırılması amacıyla Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenecek toplantıya davete 
bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hak

kında Kanun Teklifi'nin (2/62) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedi. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

I 'inci sırasında bulunan, Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı: 281), görüşmeleri tamamlanarak ya
pılan oylamadan sonra; 

6'ncı sırasında bulunan, Avrupa Topluluğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının 
(2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 271), 

7'nci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/654) (S. Sayısı: 299), 

8'inci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/655) (S. Sayısı: 300), 

19'uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19), 

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra; 

Kabul edildi. 
2'nci sırasında bulunan, İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ba

yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/539) (S. Sayısı: 251), 
3'üncü sırasında bulunan, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 milletvekilinin; Zirai 

Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporlarının (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229), 

4'üncü sırasında bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun 
(1/537) (S. Sayısı: 236), 

5'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 
Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Rapor
larının (1/397) (S. Sayısı: 242), 

9'uncu sırasında bulunan, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/567) (S. Sayısı: 227), 

10'uncu sırasında bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun (1/608) 
(S. Sayısı: 266), 

II 'inci sırasında bulunan, Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun (1/491) (S. Sayısı: 230), 
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12'nci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü 
Çöllü ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu'nun (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257), 

13'üncü sırasında bulunan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
(1/324) (S. Sayısı: 96), 

14'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
(1/543) (S. Sayısı: 263), 

15'inci sırasında bulunan, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu'nun (1/526) (S. Sayısı: 218), 

16'ncı sırasında bulunan, Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/367) 
(S. Sayısı: 114), 

17'nci sırasında bulunan, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapo
ru'nun (1/569) (S. Sayısı: 239), 

18'inci sırasında bulunan, Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Mil
letvekilinin; 23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile 
İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu'nun (2/290, 2/286) 
(S. Sayısı: 283), 

20'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizli
lik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/283) (S. Sayısı: 21), 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

26 Kasım 2008 Çarşamba günü, alınan karar gereğince Saat 11.00'de toplanmak üzere birle
şime 22.51 'de son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Yaşar TÜZÜN 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 
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No.: 30 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

26 Kasım 2008 Çarşamba 

Teklifler 

1.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 20 Milletvekilinin; 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/341) (Adalet; Anayasa ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 13.11.2008) 

2.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/342) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2008) 

3.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/343) (İçişleri ile Adalet Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.11.2008) 

4.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/344) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2008) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 3 Milletvekilinin; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Ve
rilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/345 ) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.11.2008) 
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26 Kasım 2008 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, kaç kişi var içeride? Hep böyle taraflı hareket edi
yorsun! Bu kürsüyü o kadar keyfi kullanamazsın! 

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin ko
nuşma süresi yirmi dakikadır. 

Gündem dışı ilk söz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söz isteyen Sinop Milletve
kili Engin Altay'a aittir. 

Sayın Altay, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

/,- Sinop Milletvekili Engin Altay'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN - Şu anda kürsüde bir milletvekili arkadaşımız var. Lütfen... Buyurun Sayın Genç, 
sonra görüşürüz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu kadar keyfi hareket etmeye hakkın yok bu Mecliste. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, sürem bitiyor, zaten beş dakika. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. Malum, geçtiğimiz pazartesi günü 24 Kasım Öğretmenler Günü idi; pazartesi Genel 
Kurulumuz olmadığı için bugün bir öğretmen olarak konuyla ilgili söz aldım. 

Aydınlanma devriminin yılmaz ve fedakâr savaşçıları, bir modernleşme projesi olan cumhuri
yetimizin mümtaz mimarları, Büyük Atatürk'ün meslektaşları sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü kutluyor, tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ancak bilin
melidir ki öğretmenlerimiz Hükümetinizin uyguladığı ekonomik politikalar neticesinde bir sefalet üc
retine mahkûm edilmişlerdir. Öğretmenlerimiz mutsuz ve inançsızdır ve öğretmenlerimiz 
ideallerinden koparılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, pazartesi günü televizyonlarda öğretmenlerimizin içinde bulunduğu eko
nomik şartlarla ilgili çok çeşitli programlar yapıldı, bunları izlediniz, bunlara ayrı ayrı girmek iste
miyorum ama dün iktidar partisinin bir sayın milletvekili burada günün anlamı ve önemiyle ilgili 
konuşurken şöyle bir şey söyledi: "Fedakâr öğretmenlerimizin hak ettiği yere gelmesi için daha çok 
çalışmalıyız." dedi. Elinizden tutan mı oldu? Altı yıldır öğretmenlerimizin içinde bulunduğu şartla
rın iyileştirilmesi konusunda bir şey yaptınız da biz muhalefet partisi olarak karşısında mı durduk 
sayın milletvekilleri? Dört yıldır, hem Sayın Başbakanın hem Sayın Bakanın ısrarla söylediği bir şey 
var: "100 bin derslik yaptık... 100 bin derslik yaptık... 100 bin derslik yaptık..." E, yani yaptınız da 
şimdi sizin istatistiklerinize bakıyoruz bu 100 bin dersliği biz göremiyoruz. 

AHMET YENİ (Samsun) - 100 binden fazla. Fazla... 

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sadece Sayın Bakanın seçim bölgesinde -Sayın Bakan çıksın 
söylesin ama resmî belgeyle söylesin- devraldığı Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı kaç
mış, şimdi kaç? Ama rica ediyorum, resmî belgelerle söylesin. 

"Eğitime en büyük bütçeyi ayırdık..." En büyük bütçeyi ayırdınız, doğru. Yani Millî Eğitim 
Bakanlığı büyük bir camia; öğretmeniyle, destek personeliyle, yöneticileriyle ama Sayın Bakan 
biraz sonra çıkacak, hem de yirmi dakika konuşacak. Ama lütfen belgeyle konuşsun. Sayın Bakan 
desin ki: "Bizim 1998-2002 arasında, diliminde Millî Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesindeki oranın 
konsolide bütçeye oranı bizim dönemimizden azdı." deyiversin. Bunu derse ben Sayın Bakanın 
önünde şapka çıkaracağım. Ama 1998-2002 arasındaki yatırım bütçesinin konsolide bütçeye ora
nıyla, 2003-2008 arasındaki oranı Sayın Bakan samimiyetle burada lehte konuşabilsin. 

Okullaşma oranı en çok övündüğünüz bir olaydır ki, burada da istatistikler sizi yalanlamakta
dır. Bugün itibarıyla ilköğretimde çağ nüfusunun 800 bin öğrencisi sistem dışındadır. Sayın Bakan 
çıksın "Çağ nüfusunda 800 bin sistem dışında öğrenci yok." desin. 

"Haydi Kızlar Okula Kampanyası" diye Türkiye'yi pankartlarla donattınız. Sayın Bakan çıksın 
"Çağ nüfusunda olup da, okullaşma içinde olmayan 800 bin öğrencinin yüzde 60'ı kız öğrenci de
ğildir." desin. Şimdi, bunları diyemiyorsak bir sorun vardır. 

Sayın milletvekilleri, öğretmene saygı el öpmeyle gösterilmez. Okullardaki kadrolaşma anlayışı 
bütün okullarımızın olumlu ve ılımlı iklimini bozmuştur. Öğretmeniyle, yöneticisiyle, zaman zaman 
olabilir ama en çok yöneticisiyle, öğretmeniyle, yani personeliyle mahkemelik olan bakanlık da Millî 
Eğitim Bakanlığımızdır. Öğretmenleri "düz", "uzman", "baş" rütbeleriyle kategorize etmek, bunu 
ederken de kota koymak... Yani bütün öğretmenlerin ancak yüzde 20'si uzman öğretmen olabilir, 
bütün öğretmenlerin ancak yüzde 10'u başöğretmen olabilir diye de bir kota koymak hiçbir eğitim 
bilimiyle izah edilemez. 

Ve öğretmenleri yine "sözleşmeli", "kadrolu", "usta", "ücretli", "vekil", "kısmi zamanlı usta 
öğretici" diye ayırmak da hiçbir eğitim anlayışıyla açıklanamaz sayın milletvekilleri. 

5 milyon 600, yani 5,6 yeni kuruş ek ders ücreti alıyor öğretmenler. Üç yıl önce "10 milyon ya
pacağız." diye buradan söz verdiniz, tam üç yıl önce "Ek ders 10 milyon olacak." dediniz, bugün 
hâlen 5,6'dır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, siz de öğretmensiniz, bir iki dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN - Yok, bir dakika vereceğim Saym Altay. 
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ENGİN ALTAY (Devamla) - Öğretmeninizin hatırına Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, buyur bakayım, öğretmenlerin hakkına bir dakika daha sana. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizleri buraya gönderenlerin öğretmenlerimiz olduğunu 

unutmamalıyız. Eğitimin odağında öğretmen vardır. Eğitim, bir moral ve motivasyon işidir. Kaliteli 
eğitim demek, nitelikli eğitim demek büyüme ve kalkınma demektir. Niteliksiz eğitim demek, işsiz
lik ve yozlaşma demektir. 

Şimdi bakıyoruz, Türkiye'nin son altı yılında işsizlik büyümüş, toplumda yozlaşma büyümüş. 
O zaman ben de diyorum ki -Sayın Bakan kusura bakmasın- dönem iktidarınızda eğitimde ciddi bir 
nitelik sorunu vardır. Resmî Gazete'yi açın, bakın -2008 programını yayınlayan Resmî Gazete'ye 
bakın- orada da "Eğitim" bölümünde öyle yazar, "Eğitimde nitelik sorunu vardır." der. 

Şimdi, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; bu ülkenin 200 bin öğretmeni işsiz. Biyoloji öğret
menimiz Zonguldak'ta maden ocağında çalışıyor, matematik öğretmenimiz Mahmutpaşa'da çama
şır satıyor, Türkçe öğretmenimiz Kızılay'da simit satıyor; felsefe öğretmenimiz para verip kitap 
alamıyor, kendini geliştiremiyor, sınıf öğretmenlerimiz ve cümle öğretmenlerimiz senede yirmi gün 
tatil yapamıyor, tarih öğretmenimiz sinemaya gidemiyor. Öğretmenlerimiz geçinemiyor, öğretmen
lerimiz aç, öğretmenlerimiz mutsuz. 

Ben burada Milletvekili olarak tüm öğretmenlerimizden özür diliyorum. Temenni ediyorum ki 
Sayın Bakan da çıksın, tüm öğretmenlerimizden özür dilesin. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gündem dışı konuşmaya Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; Sayın Sinop Milletvekili Engin Altay Bey, Öğretmenler Günü dolayısıyla gündem dışı bir 
konuşma yapmıştır. Doğrusu, ben, beş dakikalık bütün konuşmasını öğretmen ve öğretmenlerin me
selelerine ayıracağını zannediyordum ama... 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Ayırdım ya... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .genel olarak bütün... 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Yani okulun meselesini öğretmenin meselesinden ayrı düşünmek mi 

olur Sayın Bakan? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .eğitimin bütün problemlerini tabii 

beş dakikaya sığdırmaya çalıştı, o da yetmedi. 
Değerli arkadaşlarım, ben, pazartesi günü, gerek canlı yayınlarda gerekse öğretmenlerimizle bir 

araya gelerek gerekse de yayınladığım mesajlarda bütün Türkiye'deki öğretmenlerimizin Öğret
menler Günü'nü kutladım, bugün bir kez daha kutluyorum. Sizleri, bizleri yetiştiren, bugünlere ge
tiren, bugünkü gençlerimizi istikbale hazırlayan, her kademedeki sevgili Öğretmen arkadaşlarımın 
aslında bir gün için anılması, sadece 24 Kasımda şüphesiz ki hatırlanması, bizim uygun gördüğümüz, 
bizi tatmin eden bir şey değildir. Öğretmen üç yüz altmış beş gün değil bir ömür boyu hatırlanmalı
dır, öğretmene bir ömür boyu saygı gösterilmelidir, sevgimizi onlara bir ömür boyu göstermeliyiz. 
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Bunda, sanırım, hiç kimsenin ihtilafı yoktur ve değerli arkadaşlarım, öğretmenlik dünyanın en şerefli 
ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Öğretmenlik hiçbir maaşla, öğretmenin yaptığı iş hiçbir maaşla, 
hiçbir ücretle, hiçbir maddi değerle karşılanamaz, bunu hepimiz teslim ediyoruz. Fakat, tabii "Öğ
retmen açtır, öğretmen sefalet ücretine talim etmektedir." şeklinde ifadeler kullanıldığı zaman da, 
bizim de... Biraz önce Sayın Altay dedi ki: "Bir öğretmen olarak ben Öğretmenler Günü'nü kutlu
yorum." Ben de bir öğretmen olarak hem günlerini kutluyorum hem de, müsaade ederseniz, Sayın 
Altay'ın buradaki iddialarına cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümetin başarısı bir şeyi nereden alıp nereye getirdiğiyle ölçülür. 
Eğer bize "Öğretmenlerin maaşları Hollanda'daki öğretmenlerin maaşının düzeyine çıkmadı." der
seniz, bu, haksız bir eleştiri olur. Bakın, son altı yılda 2002 ile 2008 arasında öğretmenlerin ek ders 
ücreti dâhil maaşlarına yapılan artış yüzde 145'tir. Enflasyondan arındırdığınız zaman 2002 ile 2008 
arasındaki TÜFE artışı yüzde 72,55'tir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla, öğretmenlere yapılan net 
artış, enflasyondan arındırılmış olan artış, refah payı artışı yüzde 72,45'tir. Yani 100 lira alan öğret
mene biz 70 lira, 72 lira daha fazla katkıda bulunmuşuz ve ona daha fazla ücret ödemişiz. 

Diyelim ki şöyle bir iddia ortaya atılabilir: Efendim, bütün öğretmenler ek ders ücreti alıyor 
mu? Evet, bütün öğretmenler ek ders ücreti almıyor. Ek ders ücretini hariç tuttuğunuz zaman, bizim, 
öğretmenlerin maaşına yaptığımız artış yüzde 118 bir artıştır. Yine enflasyondan arındırdığınız zaman 
yüzde 46'lık net artış, refah payı artışı vardır. Birçok meslek grubuyla mukayese ederseniz bu ma
nadaki artış öğretmenlerde en iyi artışlardan birisidir. Altını çiziyorum arkadaşlar, refah payı artışı 
ücret dâhil yüzde 72,45; ek ders ücreti çıkarıldığı zaman yüzde 46'dır. 

Ek ders ücretine itiraz ediyor arkadaşlar. Ben bu kürsüde, dışarıda, basında, hiçbir yerde "Öğret
menlerin ek ders ücretini 10 YTL yapacağız." diye kimseye bir sözde bulunmadım, taahhütte bulun
madım. Ben, Bakanlar Kuruluna öğretmen arkadaşlarım adına net 9,8 olsun diye bir teklifte bulundum. 
Benim, öğretmen arkadaşlarım adına daha fazla, daha yüksek ücret artışında bulunmam, talepte bu
lunmam yadırganacak bir şey midir sevgili arkadaşlar? Şu anda Millî Eğitim Bakanlığının bu seneki 
2009 bütçesi 28,5 katrilyona mal olmuştur ama bizim istediğimiz 40 katrilyondur. Siz istersiniz de 
bunun hesabı kitabı vardır. Maliyeyle oturursunuz, hazineyle oturursunuz, sizin istediğiniz ille de ve
rilir diye bir şey yok. Bugüne kadar devlet yönetimini bilenler bunun ne anlama geldiğini bilir. 

Değerli arkadaşlarım, sendikalar hükümetle toplu görüşmeye veya toplu sözleşme görüşmesine 
oturur, sendikalar 500 ister, sonuçta 350'de bir mutabakat sağlanır. Bu, o sendikaların kendi işçile
rine veya memurlarına ihanet ettiği, onları kandırdığı anlamına gelmez, bu konuda dürüst olmamız 
lazım. Ben, öğretmen arkadaşlarım adına 9,8 YTL net ders ücreti olsun diye Bakanlar Kuruluna tek
lifte bulundum ama dediğim gibi, bütçe imkânları, ülkenin imkânlarıyla öğretmenlerimizin ihtiyaç
larının örtüştürülmesi gerekiyordu, bu yapılmıştır. Şu anda öğretmenlerimizin eline geçen net ücret, 
ek ders ücreti 5,6 değil, 5,9 YTL'dir, 6 YTL civarındadır. 

Şimdi, bir kez daha altını çiziyorum arkadaşlar: Öğretmenlerin durumunu iyileştirdiniz de biz 
elinizi mi tuttuk? Biz, öğretmenlerin durumunu iyileştirdik, siz elimizi zaten tutamazdınız ama bir ko
nuda elimizi tuttunuz. Biz, öğretmenlik kariyer sistemini getirdik. Uzman olan öğretmen hem bir ka
riyer kazanıyordu hem özlük haklarında ciddi bir artış meydana geliyordu. Başöğretmen olunca onun 
iki katı bir artış meydana geliyordu. Siz ana muhalefet partisi olarak Anayasa Mahkemesine götürüp 
bunu da iptal ettirdiniz, elimizi tuttunuz. 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Doğru yaptık, doğru yaptık. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama işte... 

ENGİN ALTAY (Sinop) - "Başöğretmenlik kotası" ne demek? Bütün öğretmenlerimiz başöğ
retmen olmayı hak etmektedir Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın... 
Netice itibarıyla şunu yapabiliriz: Bakın, bu ülkede bir Başbakan çıktı, dedi ki, bir siyasi parti

nin lideri çıktı dedi ki: "Kim ne verirse, ben beş fazlasını veririm." Şimdi, eğer biz meseleyi bu nok
taya götürürsek... Bunu söyleyenler Türkiye'yi 2001 -2002'de karaya oturttular, deniz bitti ve Türkiye 
uçuruma gitti. 

Şimdi, şunun altını çizmem gerekiyor, tekrar altını çizmek istiyorum: Keşke değerli arkadaşla
rım, ülkemizin imkânları, millî gelirimiz öğretmenlerimize net 3 bin YTL, net 4 bin YTL maaş ver
memize imkân verse, biz çok daha fazlasını verebilsek. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Keşke siz de Bakan olmasaydınız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz keşkelerinizle baş başa kala

caksınız. O sizin isteğinizle olmuyor. Siz neye "keşke" deseniz zıttı olacak. 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Yani siz Bakan olmasaydınız daha rahattı öğretmenler. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sizi yapacaklar bakan değil mi! 
Değerli arkadaşlarım, bakın, öğretmenler için neler yaptık: Sevgili arkadaşlarım, bir sefer, bizim 

dönemimizde atanan öğretmen sayısı... Bugün bu ülkenin okullarında öğretmenlik yapan her 3 öğ
retmenden birisi AK PARTİ İktidarı döneminde atanmıştır, bir. İki, öğretmen atamaları öğretmenlik 
mesleğinin haysiyetine ve şerefine uygun bir şekilde yapılmıyordu, öğretmenler âdeta müracaat eder
ken sefil oluyordu. Bugün Türkiye'deki 660 küsur bin öğretmen il içi tayinini, il dışı tayinini, ilk 
atamasını, naklen atamasını, açıktan atamasını evinde oturarak, bürosunda elektronik ortamda bilgi
sayara girerek yapıyor. Ve sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, "atamada zorunlu bölge" kav
ramı ilk defa bizim Hükümetimizde ilçe bazına indirgenmiştir. Daha önce Balıkesir'in, Bursa'nın 
herhangi bir ilçesinin atamada zorunlu bölge olması kimsenin aklından bile geçmezdi. Edremit'le 
Bandırma, Dursunbey'le aynı kategorideydi. İnegöl, Gemlik, Orhaneli'yle aynı kategorideydi. Ama 
bu Ankara'daki Evren ilçesi, Şereflikoçhisar ilçesi Çankaya'yla aynı bölge olarak geçiyordu. Bun
lar düzeltilmiştir, öğretmenler lehine bunlar düzeltilmiştir sevgili arkadaşlarım. 

ALÎ KOCAL (Zonguldak) - Öğretmene ne kazandırdı, eğitime ne kazandırdı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Öğretmenlik mesleğinin kalitesini 

arttırmak için... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Parçalanmış aileler var Sayın Bakanım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...Anadolu öğretmen lisesi sayısı 

100'ken yaklaşık 200'e çıkarılmıştır. Yüzde 100'lük bir artış sağlamıştır sevgili meslektaşlarım, ar
kadaşlarım. 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Kalite nasıl? Kaliteli eğitim nasıl? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, bütün bunlar yetmedi 

sevgili arkadaşlarım, birçok vilayette, başta Ankara olmak üzere, öğretmen arkadaşlarımız organize 
oluyorlar -bağlı oldukları sendikalarla birlikte- ve toplu konut marifetiyle öğretmenlerimize daha 
rahat ödemelerin olabileceği konutlar inşa ediyoruz. 
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Peki öğretmenler için ne yapıldı? 120 tane yeni öğretmenevi açtık. Öğretmenevleri bizden önce 
özelleştirme kapsamına alınmıştı. Öğretmenevleri özelleştirme kapsamından çıkarılmıştır. Öğretme
nevleri öğretmenlerimizin yuvası olmaya devam etmektedir ve öğretmenevleri yeniden elden, göz
den geçirilerek onlara yakışır hâle getirilmiştir. 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Bakanım, tek maaşlı bir öğretmen Başkent Öğretmenevinde ka
lamıyor fiyatı yüksek olduğu için. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Yahu, bir dinle! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Öte taraftan arkadaşlar, norm 
kadro... "Efendim, şu kadar öğretmen boştur." 

Sevgili arkadaşlarım, teknik eğitim fakülteleri hadsiz, hesapsız açılmıştır. Buradan da teknik 
öğretmen yetiştirilmektedir. Bir taraftan da mesleki ve teknik eğitimin önüne engeller, bariyerler ko
nulmuştur. Buna rağmen çabalarımız sonucu mesleki ve teknik eğitim yüzde 28'den yüzde 43'e çı
karılmıştır bu sene ama daha önceki rakamlara ve oranlara yeni yeni ulaşılmaktadır, çünkü kan 
kaybetmiştir meslek liseleri. Teknik öğretmenlikten mezun olanların atamasını yapamıyoruz. Benim 
300-400 tane motor öğretmeni fazlam varken kimse Millî Eğitim Bakanı olarak bana "Sayın Bakan, 
bir 500 kişi daha al, otursunlar." diyebilir mi? Siz, diyelim ki bir iş adamısınız, size 2 tane muhase
beci lazım olduğu zaman siz 12 tane muhasebeci tayin eder misiniz sevgili arkadaşlarım? 

"Efendim, norm kadroya göre 140 bin açık vardır." deniyor. Evet, norm kadroya göre 140 bin 
öğretmen olması... Nedir norm kadro? Biz Gaziantep'e bu sene sosyal bilimler lisesi açtık. Profesör 
Doktor Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesini açtık. Bir sınıfı var, daha 9'uncu sınıf var. Şimdi, 
bu okullar beş yıllık okullar ama bu yıl bu okul beş yıllık süre içerisinde kaç öğretmene sahip ola
caksa, ne kadar kadro lazımsa, kaç matematikçi, kaç fizikçi, kaç Türkçeci, kaç coğrafyacı, kaç tarihçi 
lazımsa onun norm kadrosu hesaplanır, ona kadro tahsisi yapılır. 

Şimdi, biz, 41 yeni devlet üniversitesi kurduk ve bunlara da 78 bin kadro tahsis ettik. Şimdi, bu 
78 bin kadro yarın sabah kullanılacak anlamına gelir mi bu? İhtiyaç oldukça... Bakın, Hükümetimiz 
döneminde her yıl kamunun kullanımı için serbest bırakılan kadroların asgari yüzde 50'si Millî Eği
tim Bakanlığına tahsis edilmiştir ve bu kadrolar kullanılmıştı sevgili arkadaşlarım. Daha öğretmen
lerle ilgili söyleyeceğim çok şey var. 

Peki, bütçe meselesine gelince. Bizim 2003 yılında bütçemiz 7,5 katrilyondu sevgili arkadaşla
rım; 7,5 katrilyondu, şu anda 28,5 katrilyon. Kredi Yurtlar Kurumunun bütçesi 491 trilyondu, şu anda 
2,5 katrilyon olmuştur, yüzde 400-500'lük artış sağlanmıştır. 

Gelelim yatırım bütçesine. Biz 100 bin derslik yapmadık Engin Bey, 130 bin derslik yaptık. 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sizin rakamlarınız aksini söylüyor, 80 bin küsur diyor Millî Eğitim 

Bakanlığı kaynakları. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Peki, halk biliyor. 
Bakın, memleketinize gittim geçen perşembe günü. 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Hoş geldiniz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sinop'ta derslik başına düşen öğ

renci sayısı birçok yerde 18-19. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17. Avrupa Birliği... 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Van'ı söyle Sayın Bakanım. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, Van'ı da söyleyeyim... Van'ı 
da söyleyeyim arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bakın, şu anda Van'daki dersliklerin, Van'da her 100 derslikten 60'ı bizim İktidarı
mız döneminde yapılmıştır. Ağrı'da... 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Van'da kaç tane, söyleyin duysun milletvekilleri. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, kimse bizden mucize 

falan beklemesin. Neyse... 
Şimdi, yatırım bütçesi nedir? Arkadaşlar, bizim, şu anda, Millî Eğitim Bakanlığının tek yatırımı 

konsolide bütçedeki geçen sene 1,3 katrilyondur. Ben hepinizin huzurunda, milletin huzurunda dedim 
ki: "Bakın, bizim konsolide bütçedeki yatırım paramız 1,3 katrilyondur ama biz 3 milyar dolarlık 
yatırım yapacağız." Hatta buradan arkadaşlar dediler ki:"Neyle yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız?" 

Ben size söyleyeyim neyle yaptığımızı, nasıl yaptığımızı. Bir kere, bakın, Hükümetimizin me
seleye verdiği önemden dolayı, Sayın Başbakanımızın en önemli önceliğinin eğitim olmasından do
layı, birinci ve en önemli meselemiz eğitim olduğu için, il özel idareleri neredeyse bazı, birçok il, il 
özel idaresinin bütçesinin yüzde 40'ını, 50'sini eğitime ayırmaktadır. İl özel idarelerinin eğitime ayır
dığı yatırım parası neredeyse konsolide bütçedeki kadar; iki bu. Üç, TOKİ Başkanını Bakanlığa ça
ğırdım, dedim ki: "Siz vatandaşa konut yapıyorsunuz, diyorsunuz ki bize on yılda ödeme yapın. 
Gelin, bize okul yapın, biz size beş yılda ödeme yapalım." 1 katrilyonluk 2008 için protokol imza
ladık, 200 trilyon paralarını ödedik. Bu sene bize 1 katrilyonluk okul yapıyorlar, biz de 200 trilyon 
ödüyoruz ve bunu taksitle ödeyeceğiz. 

Arkadaşlar, at binenin, kılıç kuşananın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Mesele budur. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ata bineni de gördük, ata bindi de düştü galiba! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bizim parasını ödediğimiz TOKİ'nin 

yaptığı okulların dışında... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman at binemeyenin! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bizim parasını ödedi

ğimiz ve TOKİ'nin yaptığı okulların dışında sosyal donatı alanı kapsamında, yani TOKİ konutlar 
yapıyor, yerine göre lise, yerine göre ilköğretim, yerine göre meslek lisesi yapıyor, bugüne kadar 
TOKİ'nin Millî Eğitim Bakanlığına yaptığı, teslim ettiği veya etmek üzere olduğu 300 tane okul var. 
Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası devam ediyor. Ha diyeceksiniz ki nedir miktarı? 130 bin 
dersliğin 24 bin dersliği Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde yapılmıştır. 

Öte taraftan, değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinden aldığımız hibeler, İMKB'den aldığımız 
desteklerle hakikaten... Ben tekrar altını çizmek istiyorum arkadaşlar: Hükümet etme, insan yönetme 
ve fınans yönetme sanatıdır. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - O da sizde var zaten! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Size çok iyi ders verebilecek du

rumdayız bu konularda, merak etmeyin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sorularıma cevap yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bakın, 

bugün bir öğretmenimiz... 
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ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Bakan, hiçbir soruma cevap vermedin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bugün bir öğretmenimiz pratisyen 

hekim kadar ücret almaktadır, maaş almaktadır. Bugün bir öğretmenimiz Karayollarındaki mühen
dis kadar... 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Limon satarak mı? Onu sordular size. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Karayollarındaki mühendis kadar 

maaş almaktadır. Bugün bir öğretmenimiz bayındırlık teşkilatında çalışan bir mühendis kadar maaş 
almaktadır. Eskiden... 

ALÎ KOCAL (Zonguldak) - Ne alaka? Yanıltmayın kimseyi Sayın Bakan, yanıltmayın! 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin... 
Eskiden, hani deniyordu ya "Hiçbir şey olmadıysa bari öğretmen olsun." Öğretmen yetiştiren 

yükseköğretim kurumlarının puanları hukuk fakültesi, siyasal bilgiler fakültesiyle aynı düzeydedir. 
İki, benim Bakanlığım döneminde Millî Eğitim Bakanlığına... 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakanım, sözleşmeli öğretmenler ne olacak? Köle olarak gö

rüyorlar kendilerini. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Millî Eğitim Bakanlığına açıktan 

atanma talebiyle müracaat eden insanların haddi hesabı yoktur. 
Nedir açıktan atanma? Daha önce öğretmenlik yapmış, on yıl önce... 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Biliyoruz biz, millet onu biliyor. 
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yani, bilmeyenlere de söyleyin, öğ

renin onu. 
ALÎ KOCAL (Zonguldak) - Ama yani gerek yok, zamanınızı boşuna harcamayın. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - On yıl önce ayrılmış, şimdi tekrar 

atanmak istiyor, tekrar atanmak istiyor arkadaşlar. Eğer öğretmenlik ücreti açlık ücreti, sefalet ücreti 
olsaydı, özel sektöre gitmiş, başka kurumlara gitmiş... 

Bakın, bir şey daha söyleyeyim, sadece açık atama değil, naklen atama yoluyla da diğer birçok 
kuruluştan Millî Eğitim Bakanlığına müracaat ederek naklen atama isteğinde bulunan öğretmenle
rin de haddi hesabı yoktur. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - O diğer kurumlardan aldıklarınızın sayısını açıklayın. Hangi ku
rumdan, ne kadar öğretmen aldınız açıklayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, şimdi, eğitim 
fakültelerini bitirip de atanamayanların durumuna gelelim. Bu ülkede, iktisadi ve idari bilimler fa
kültesinden mezun olup iş bulamayanlar, siyasaldan mezun olup iş bulamayanlar, hukuktan mezun 
olup iş bulamayanlar, ziraat fakültesinden, veteriner fakültesinden mezun olup iş bulamayanlar da var. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Diyanetten gelenler kaç kişi Sayın Bakan; Diyanetten ge
lenler? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dünyanın hiçbir yerinde, üniversi
teyi bitirdiği gün "Gel kamuda seni devlet memuru yapalım." diyen bir anlayış yoktur. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Diyanetten gelen kaç öğretmen var Sayın Bakan? Rakam 
verin bize lütfen. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir şey daha sevgili arkadaşlarım; 
şimdi arkadaşlarım diyor: "Diyanetten kaç kişiyi naklen geçişle aldınız?" Yazılı sorularınıza cevap 
verdim. Diyanet İşleri Teşkilatında çalışan, ilahiyat fakültesini bitiren, pedagojik formasyonu olan ve 
din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyen şartları haiz olanlardan birçok insanın naklen ata
masını yaptım. Rahatladınız mı? Rahat ettiniz mi? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Kaç kişi Sayın Bakan? Kaç kişi, kaç? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, diyelim ki oradan atamadık... 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Başka kurumlardan kaç kişi aldınız, Diyanetten kaç kişi 
aldınız, açıklayın önce. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz sorun, ben size cevap vereyim. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Soruyoruz işte, cevap verin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yazılı sorun. 

Şimdi, diyelim ki arkadaşlar, peki, bu arkadaş, ben bunu tayin etmesem... Şimdi, okullarda din 
kültürü ahlak bilgisi dersine kimler giriyor? İlahiyat fakültesi mezunları giriyor. Ben ziraatçıları, ve
terinerleri mi sokayım din kültürü ahlak bilgisi dersine? Sizin anlayışınız bu mu? (AK PARTİ sıra
larından alkışlar) 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sadece din dersi öğretmeni olarak mı atadınız? İdareci, 
müdür yaptığınız öğretmenler yok mu? Sadece din dersi öğretmeni mi atadınız Diyanetten? Müdür 
yaptığınız, yönetici yaptığınız kaç öğretmen var? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, mesele 
şudur, tekrar altını çizmek istiyorum: Öğretmenlerimiz gerçekten, Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği 
gibi,silahlı ordular bizim istiklalimizi sağlar, ama kalemli ordular, öğretmenlerimiz, eğitim camiamız 
bizim istikbal davamızın neferleridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ŞENOL BAL (İzmir) -Yeter, Sayın Bakanım, yeter. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sadede gelsin hiç olmazsa. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Tekrar altını çiziyorum: Son yirmi 
yılın, son otuz yılın mukayesesini yapın. Ben size dedim ki: Öğretmenlerimizin sosyal durumunu 
düzeltmek, özlük haklarını iyileştirmek, refah düzeyini yükseltmek için benim Hükümetim öğret
menlere ek ders ücreti dâhil yüzde 72,45 refah payı vermiştir, ek ders ücreti hariç yüzde 46 refah 
payı vermiştir, enflasyondan arındırılmış şekliyle. Ama eğer "Öğretmen açtır, öğretmen sefildir, öğ
retmen Hint fakiridir." gibi hiç de yakışık almayan ifadeler kullanırsanız öğretmenlik mesleğini ze
delersiniz ve öğretmenler hiç böyle düşünmüyorlar. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Taksicilik yapıyor ya öğretmenler! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Öğretmen arkadaşlarımızın elbette 
daha fazlasını istemeye hakkı vardır. İmkânlarımız nispetinde onların ihtiyaçlarını karşılamak boy
numuzun borcudur. Bize sitem de edebilirler, biz onların Hükümetiyiz. Bize elbette sitem ederler, 
gidip Sarkozy'ye, Merkel'e sitem edecek hâlleri yok. Biz onların Hükümetiyiz. 
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MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Sayın Bakan, şu "sitem" kelimesinden lütfen kurtulun ya! 
Toplumun hangi kesiminden bir talep gelse bunu "sitem" olarak nitelendiriyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama sizin konuşmaya, sizin bu ko
nuda şikâyete hakkınız yoktur çünkü çorbada bir zerre kadar sizin payınız yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz müracaat edin, bursları iptal et
tirin; siz müracaat edin, kariyer sistemini iptal edin! Mesele bundan ibaret. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündem dışı... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi, tutanakları incelerseniz, mikrofonu kestikten sonra "Siz 
müracaat edin, bursları iptal ettirin." dedi. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Doğru. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu, açık sataşmadır. O zaman cevap vermek istiyoruz. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yanlış mı? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman, sataşma var, cevap vermek istiyoruz. (AK PARTİ sı
ralarından gürültüler) 

Cevap vereceğiz şimdi, cevap vereceğiz. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Size değil, herkese söylediler. Niye üzerinize alındınız? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Cevap vereceğiz... Çıkardığınız kanun ne? Onu söyleriz... 
Üniversitelerin burs verme hakkını iptal ettiniz o yasayla. Biz onun için Anayasa Mahkemesine git
tik. Yalan mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Yalan, doğru değil. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Öğrencilerin burslarını kestiniz mi kesmediniz mi? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Getirelim kanunu... Üniversitelerin burs verme hakkını elin
den aldınız, belediyelere verdiniz, biz de Anayasa Mahkemesine gittik. (AK PARTİ sıralarından "İyi 
yaptınız!" sesleri) Yalan mı? Yalan mı? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Anadol, buyurun, iki dakikalık süre vereyim size, konuya açıklık getirin. 

AHMET YENİ (Samsun) - Öğrenciler çok iyi anladılar. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Öğrencilere demagoji yapıldığını anlatmazsınız! 

AHMET YENİ (Samsun) - Öğrenciler anlıyor onu. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Basma bak bugün, tamam. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, Sayın Anadol konuya açıklık getirmek istemiştir, söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 
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V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 'un, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in konuşmasında 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Yüce Meclisin de vaktini 

işgal etmeyeceğim. 
Şimdi, güncel bir konu. Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Halk Partisi, 2004 yılında, bu Mec

lisin çıkardığı bir yasanın, yasa maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla gitmiştir. 2004 yı
lındaki müracaatımız daha yeni sonuçlanmıştır ve bu basına Cumhuriyet Halk Partisinin başvurusu 
üzerine Anayasa Mahkemesinin, belediyelerin üniversite öğrencilerine burs verme yetkisini iptal et
tiği biçiminde intikal etmiştir ve basında gerçeği yansıtmayan, sadece yüzeysel bir açıklama olarak 
ortaya çıkan bu durum elbette öğrenci camiasında, eğitim camiasında birtakım yankılanmalara yol 
açmıştır doğal olarak. Neden? Çünkü gerçeği yansıtmadığı için bu tür yansımalara yol açmıştır. 

Şimdi, arkadaşlar, gerçek şudur: Sizin İktidarınızda, o gün çıkan yasayla üniversitelerin, yani öğ
renciyle doğrudan ilişkisi olan, yükseköğretimle doğrudan ilişkisi olan üniversitelerin -22'nci Dö
nemde- üniversite öğrencilerine burs verme yetkisi elinden alınmıştır ve bu yetki belediyelere 
verilmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak üniversitelerin gasbedilen bu hakkının, doğrudan 
eğitimin içinde olan yükseköğretim kurumları üniversitelerin gasbedilen bu hakkının, partizan amaç
larla onların elinden alınarak kendi belediyelerinize verilen bu hakkın Anayasa'ya aykırı olduğu id
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvurduk 2004'te. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sonuç? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesi de eğitimin... 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sonuç ne oldu, önemli olan o. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - .. .eğitim yetkisinin, burs verme yetkisinin doğrudan mer

kezî hükümetle ilgili olduğunu ileri sürerek çıkardığınız yasayı iptal etti. 
MEHMET TUNÇAK (Bursa) - İyi etmişsiniz, aferin! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakanın Cumhuriyet Halk Partisi... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sonuç ne oldu, sonuç? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sonuç bu oldu işte. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ne oldu? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Üniversitelerin burs verme yetkisini elinden aldınız, elin

den aldınız... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müsaade edin konuşmasını tamamlasın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Kömür dağıttığınız gibi burs dağıtmaya teşebbüs ettiniz. 

Suçüstü yakalandınız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Öğrenci velileri ne oldu? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Kömür dağıtır gibi burs dağıtma teşebbüsünüz iptal oldu. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sonuç... 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım konuyla ilgili... (CHP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen bakınız... Grup Başkan Vekili Arkadaşınız söz istedi Sayın Anadol'a ben söz 

verdim bir açıklama getirmesi için. Lütfen sakin olalım. Şimdi Sayın Bakanı dinleyeyim ek bir açık
lama mı yapacak, onu... 

Buyurun Sayın Bakanım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Üniversitelerin burs vermesiyle ilgili ola

rak Sayın Anadol'un söylediği bilgide bir yanlışlık var. Kanun'un kapsamına dayalı olarak üniver
sitelerin burada burs vermesiyle ilgili durum nedir? Onunla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Olmaz o! Bu sataşma değil, olmaz! (AK PARTİ sıralarından 
"Niye olmasın?" sesleri) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakanım, buyurun. (CHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, müzakereyle çözeriz. Bir dakika, açıklama yapsın Sayın Bakan da tamamlayalım bu 
konuyu. 

Buyurun Sayın Bakan. 
VI.- AÇIKLAMALAR 

/.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un konuşmasına 
ilişkin açıklaması 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Sayın Anadol'un Kanun'un kapsamıyla ilgili yaptığı açıklamalara bir açıklık getirmek is
tiyorum. O Kanun'da üniversitelerin... Bildiğiniz gibi daha önce üniversiteler döner sermaye 
imkânlarıyla -bir grup öğrenciye- başarılı kabul ettikleri, gözde kabul ettikleri, üniversite adına ka
zanmak istedikleri, destelemek istedikleri öğrencilere burs veriyorlardı. Biz kamu adına bunu disip
line edebilmek için... Biz üniversitelerin burs vermesini yasaklamadık. Bakın bir şeyin altını 
çiziyorum: Üniversiteler o Kanun çıkmadan önce bir burs veriyor idiyse şu anda bu 6 katına çıkmıştır, 
6 kat fazlası üniversiteler burs veriyor. Nasıl veriyor? Üniversite tespit ediyor, o isimleri tespit edi
yor, Kredi ve Yurtlar Kurumuna gönderiyor, üniversiteden gelen listeyi aynen esas kabul ederek 
Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversitelerin gönderdiği isimlere burs veriyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Güzel... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, yani üniversitelerin... Biz de

medik ki üniversitelere, siz o döner sermayeden harcadığınız paraları kendi başka bir derdinize... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Belediyeler de aynı listeyi bildirir şimdi. Belediyeler de aynı 

listeyi... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin 

Sayın Anadol. 
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BAŞKAN-Evet... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dedim ki bize bunu gönderin. Daha 

doğrusu, üniversiteler de şu anda hâllerinden memnun. İşte, hepiniz üniversitelerle irtibatlısınız. 
Kendi ilinizdeki üniversiteye sorun, deyin ki siz 2003 yılında kaç burs veriyordunuz, bugün kaç öğ
rencinize sizin verdiğiniz listeyle burs verilmektedir? Üniversitelerin burs vermesinin yasaklanması 
söz konusu değil. 

Burada, bakın, Konya'da... Sizin müracaatınız üzerine Anayasa Mahkemesi bu kararı verdiği 
zaman bana soruldu. Ben şunu söyledim -bakın, ben temennimi ifade ettim, olması gerekeni söyle
dim- dedim ki: Belediyeler burs vermek istediklerine tıpkı üniversiteler gibi listesini yapar bize gön
derir, parasını da bize aktarırlar -çünkü belediyeler genel bütçeye dâhil değil- biz bu gençlere 
burslarını veririz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Fakat benim açıklamamdan sonra 

birçok belediye başkanı aradılar "Sayın Bakan, buna yasal engel var." dediler, artı "Bu teknik prob
lemler var, bunu yapamayız." dediler. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı çıktıktan sonra iktidarıyla muhalefetiyle oturup değer
lendireceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim, bu Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla, CHP'li beledi
yelerin de, DSP'li belediye varsa onların da, MHP'li belediyelerin verdikleri de, AK PARTÎ'li 
belediyelerin verdikleri burslar da iptal edilmiştir. Bundan sonra belediyeler öğrencilere burs vere
mezler. Benim açıkladığım budur ama değerlendirme kamuoyunun takdirine aittir. 

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi bir daha söz istesek -cevaba cevap- vermeyeceksiniz. İki 

defa... Ben böyle bir uygulama görmedim Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Anadol, açıklanması gereken bir husus varsa size de söz veririm efendim. 

Benim söz vermede bir sıkıntım yok. 
Konu vuzuha kavuştu mu Sayın Anadol, açıklığa kavuştu mu? 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Hayır, en son sözü yine soru işareti bıraktı. 
BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, tarımda yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 

yapılabilecekler hakkında söz isteyen... 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim? 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Neyle ilgili söz istiyorsunuz Sayın Çelik? 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Bir konuya açıklık getireceğim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Yerinden kısa bir açıklama yapmak istiyor. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, yerinden neyi açıklayacağız bilmemiz lazım. Şimdi, burada bütün mil

letvekilleri aynı şekilde yerinden açıklama talebinde bulunursa Meclisi çalıştıramayız. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Eğitimle ilgili konu, bu konu... 
BAŞKAN - Peki, Sayın Bal neyle ilgili konuyu açıklayacak efendim? 
ŞENOL BAL (İzmir) - Aynı şekilde... 
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BAŞKAN - Ama böyle bir usul yok yani yapamayız. Çok kısa bir açıklama falan, şey olabilir. 
Mesela Sayın Çelik, Sayın Dibek, Sayın Bal... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet, yerimizden bir açıklama... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de yerimden bir açıklama yapmak istiyorum. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, grup başkan vekillerinizin açıkladığı bir hususla ilgili bir şey olabilir. 

Eğer burada çok ekstre bir durum varsa, sadece Grup Başkan Vekiliniz Sayın Vural'a kısa bir açık
lama hakkı verebilirim, o kadar. 

Sayın Vural, buyurun. 
2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in gündem dışı konuş

maya verdiği cevaba ilişkin açıklaması 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Tabii, biraz önce Sayın Bakan, öğretmenlerin maaşlarının çok iyi durumda olduğunu ifade etti. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezinin hazırla
mış olduğu "Türkiye ve çeşitli ülkelerde öğretmen maaşları." Bu rapor Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına hazırlanmış bir rapordur ve öğretmen maaşları karşılaştırıldığı zaman, satın alma gücü 
paritesine göre OECD'de Türkiye, Meksika ve Macaristan ile en düşük maaşı veren ülke durumun
dadır diye söylüyor. Diğer taraftan, yine aynı araştırmanın dipnotunda Sayın Bakanın yaptığı bir ko
nuşmaya atıfta bulunuyor, diyor ki: "Türkiye'de öğretmenlerin maaş seviyesi reel olarak OECD 
ülkelerinin ortalamasının altındadır. Nitekim, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu gerçeği ifade et
tiği bir konuşmasında, Türkiye'de öğretmenlerin ortalama 850 YTL düzeyinde maaş aldıklarını, 
bunun doktor, hâkim, savcı gibi toplumun diğer kesimleriyle kıyaslandığında azımsanacak bir rakam 
olduğunu kaydetmiştir." Dolayısıyla biraz önce Sayın Bakan "İşte, mühendis kadar, şunun kadar alı
yor." diyor. Araştırma Merkezinin ortaya koyduğu raporda, Sayın Bakanın da öğretmenlerin ne kadar 
düşük aldığına ilişkin açıklaması da dipnot olarak sunuluyor. İşte gerçekler burada efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hangi tarihli? Kaç tarihli? Beş yıl ön

ceki... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Aralık 2007. 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Dibek, bakınız, Grup Başkan Vekilinize söz verdim. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Çelik, efendim, bakın Grup Başkan Vekiliniz konuştu. Lütfen arkadaşlar, bu 

konuyu kapatıyorum. 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, Millî Eğitim Bakanımızla ilgili, Ermeni mezalimiyle 

ilgili bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Şimdi arkadaşlar, bu konu kapandı. 
Gündem dışı ikinci söz, tarımda yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılabilecek

ler hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'e aittir. 
Sayın Asil, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
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IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 
2.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil 'in, tarımda yaşanan olumsuzluklara ilişkin gündem dışı 

konuşması 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Bir öğretmen olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gü

nü'nü kutluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekim ayı hububat ekimi yapan çiftçilerimiz için toprakla 
tohumu buluşturdukları aydır. Ne hazindir ki gübre fiyatlarındaki hızlı artış karşısında Hükümet du
yarsız kalmış, 2007 yılının Ekim döneminde tonunu 630 ila 650 yeni Türk lirası fiyat aralığından 
satın aldığı taban gübresinin ton fiyatının 2 bin yeni Türk lirasına yükselmesi, başta akaryakıt fiyat
ları olmak üzere diğer girdilerdeki yüksek artışlar nedeniyle çiftçilerimiz toprağı ile tohumu buluş
tururken ömürlerinde ilk defa ya gübre atamamış ya da atması gereken gübrenin çok altında bir 
miktarla gübreleyerek tarlasına tohumu ekmiştir. 

Bir kısım çiftçimiz de tarlasını hiç ekememiştir. Bunun doğal sonucu rekolte düşecektir, millî ser
vet azalacaktır, çiftçilerimiz yoksullaşacaktır, çiftçilerimiz topraktan umudunu kesecek üretimden 
çekilecektir; rekolte düşüşü nedeniyle oluşan açık ithalat yoluyla kapatılacak böylece kendi çiftçi
mizden esirgediğimiz desteği hububat ithal ettiğimiz ülkelerin çiftçisine vereceğiz, kıt kaynaklarımızı 
yabancı ülkelerin çiftçisine aktarmak zorunda kalacağız. 

İşte, bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ile yapılabilecekleri konuşmak, kamuoyu oluş
turmak ve Hükümeti göreve davet etmek için gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle "Yandım, bittim." 
feryatlarıyla çare bekleyen çiftçilerimizi, aziz milletimi ve heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, altı yılını dolduran AKP İktidarında hububatın temel girdilerini teşkil 
eden mazot yüzde 203, diamonyum fosfat yüzde 403, amonyum nitrat yüzde 225, amonyum sülfat 
yüzde 345, üre yüzde 450 oranında artmıştır. Aynı dönemde hububat fiyatlarındaki ortalama artış ise 
yüzde 85'lerde kalmıştır. 

Çiftçimize vurulan darbe bununla da kalmamış, harman zamanı ithal edilen buğday ile Toprak 
Mahsulleri Ofisinin depoları doldurulmuş. Ofisin piyasa yapıcı özelliği ortadan kaldırılmış, çiftçi 
dünya borsalarındaki fiyatların çok altında alım yapan tüccarın insafına terk edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, rekolte düşüşünün önüne geçmek için bahar döneminde uygun yöntem
lerle çiftçimiz mutlaka desteklenmelidir. 

Çiftçimizin sulamada kullandığı elektriğin fiyatı mutlaka düşürülmelidir. 
Pek çok yöremizde sulama kooperatiflerinin borcu nedeniyle kuyulara elektrik verilememektedir. 
Uygun yöntemler bulunarak üretim kaybının önüne mutlaka geçilmelidir. 
Toprak tahlil laboratuvarları modernize edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
Çiftçi işletme kredilerinin kullanımında karşılaşılan kaynak sıkıntısı ortadan kaldırılmalıdır. 
Çiftçi alacakları gecikmeden ödenmelidir. 
Değerli milletvekilleri, hayvancılıkta da durum farklı değildir. Üreticimiz hayvancılıktan zarar 

ettiği için damızlık koyunlara koç katamamış, kurbanda elinden çıkarıp hayvancılığa veda etmeye ha
zırlanmaktadır. 

Sınırlardan kaçak hayvan girişleri mutlaka engellenmelidir. 
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Hayvan hareketleri kontrol edilmelidir. 
Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli teknik ve personel altyapısı oluşturulmalı, 

mücadeleye yeterli bütçe ayrılmalıdır. 
Damızlık hayvan üretimini teşvik edici politikalara ağırlık verilmelidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Asil, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Et ve süt piyasasında fiyat istikrarı sağlayarak işletmelerin 

sermaye birikimlerine imkân tanınmalıdır. 
Mera Kanunu çalışmaları bir an önce tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulmalı, ıslah edil

miş alanların sürdürülebilirliğini sağlayacak tedbirler alınarak kaynak israfının önüne geçilmelidir. 
Üreterek, alnının teriyle onurlu bir hayat sürmek isteyen çiftçimizin sesine kulak verelim diyor, 

yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Asil, teşekkür ediyorum. 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
I.- Genel Kurulu ziyaret eden, Türkiye-İran Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ali Ek-

ber 'e, Başkanlıkça "Hoş geldiniz " denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Türkiye-İran Parlamento Dost

luk Grubu Başkanı Sayın Ali Ekber ve beraberindeki milletvekilleri şu anda Meclisimizi teşrif etmiş 
bulunuyorlar, kendilerine Genel Kurul adına "Hoş geldiniz." diyorum. (Alkışlar) 

Gündem dışı üçüncü söz, milletvekilliği ve kamuoyu yoklamalarıyla ilgili söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Ahmet Tan'a aittir. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 
3. - İstanbul Milletvekili Ahmet Tan 'in, kamuoyu yoklamalarında milletvekilinin itibar ve güven 

sıralamasında en alt sırada olmasının nedenlerine ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin gün
dem dışı konuşması 

AHMET TAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; paylaştığınıza inandığım bir 
kaygıyı dile getirmek üzere huzurunuzdayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Yayınlanan her kamuoyu araştırması, saygınlık ve güven sıralamasında milletvekillerini en alt 
sırada göstermektedir. Bu sorun, elbette bugünün ve bu Parlamentonun sorunu değildir. Milletvekili 
itibarı, milletvekilline duyulan güven neden bu kadar yetersizdir, bunun üzerinde düşünmek ve bunu 
şahsi ve siyasi gündemimize almak zorundayız. Bu soruyu milletvekili olarak eğer yanıtlayamaz-
sak, demokrasinin önünü tıkayabileceğimiz gibi bu Meclise olan güveni de sarsmış olacağız. Mil
letvekili itibarının aşınması, milletvekilinin hem şahsi hem siyasi sorunu demiştim, ama sonuçta 
ülkemizin ve devletimizin de sorunu hâline gelmeden bunun üzerinde kafa yormalıyız, en küçük ay
rıntıdan en kapsamlı konulara kadar üzerinde durmamız gerekiyor. En küçük ayrıntı, Büyük Millet 
Meclisinde cep telefonuyla daha önceki dönemlerde sergilenen manzaranın önlenmesi olmuştur. Bu 
anlamda, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teşekkür etmeliyiz çünkü cep telefonuyla konuşma ya
dırgatıcı bir manzara sergilemekteydi. 
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Onun dışında, tabii bu küçük bir ayrıntı, sigara yasağına uyulması da çok yüreklendirici. Bir 
milletvekilinin önce kendi çıkardığı yasaya uyarak millete örnek olması yükümlülüğü vardır. Bu ko
nuyu, tabii, trafiğe de taşıyabiliriz. 

Ama "En kapsamlı konu." demiştim, en kapsamlı konu da milletvekillerinin birinci görevleri 
yasa çıkarmaksa, ikinci görevi de denetlemektir, denetleme yapmaktır. Yasa çıkarma konusunda ne 
yazık ki -Kamer Genç'lik yapmak istemiyorum ama- doldur boşalt manzarası sergilemektedir bu 
Hükümet. Biliyorsunuz, elimde sizin de önünüzde olan gündem var, gündemde sayısız kanun öneri
leri, yasa teklifleri var ama tabii bunların hiçbirisinin, hele de muhalefetten gelmişse, gerçekleşme 
imkânı yoktur. Tasarılar Hükümetten geliyor, sayın bakanlar gönderdikleri tasarılara bile zor sahip 
çıkıyorlar, sadece bir bakan olabiliyor yahut da olmadığı zaman yoklama istiyor arkadaşlarımız ve 
bu manzara da milletvekilinin itibarını sarsan bir görüntü arz etmektedir. 

Büyük Millet Meclisinin özelliğini anlatmaya gerek yok, dünyada kendisini devletinden önce var 
etmiş bir meclisin üyeleriyiz. Bunun bilinci içinde, bunun sorumluluğu içinde çalışmamıza gerek ol
duğunu söylemeye bile ihtiyaç duymuyorum ama milletvekillerinin küçümsenmesi, itibarsızlaşma
sının sonuçlan vahimdir. Milletvekiline güvensizlik sonunda, ister istemez Parlamentoya güvensizliğe 
dönüşecektir. Bunun önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda bir soruşturma... Tabii, soruş
turma değil ama önce araştırma önergesi hazırlamak gereğini düşünüyorum, bu konuda bir hazırlık 
yapıyorum, buna destek olacağınıza inanıyorum. Ama asıl neden, milletvekilinin itibarsız ve güven 
eksikliği içinde olmasının nedeni, akçeli işler konusunda millette hâkim olan bir ön yargı yahut da 
kanaat. Bu kanaatin silinmesi gerekiyor. Bunun için de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması 
tabii ilk akla gelen şey. Bu dokunulmazlığın yasama dokunulmazlığı değil de kürsü dokunulmazlı
ğıyla ilgili olması da tabii ki kürsü özgürlüğünün savunulması bakımından çok önem taşıyor. 

îkinci önemli misyonu milletvekillerinin, denetim demiştim. Denetim konusunda ne yazık ki 
milletvekillerinin çoğunluğunu teşkil eden bu Mecliste biraz soğuk davranış sergileniyor. Öyle ki, mil
letvekili vatandaştan daha geri duruma düşmüştür. Dilekçesi vatandaşın belli bir süre içinde cevap
lanmak durumunda ama bugün bir milletvekili bir başhekime, herhangi bir genel müdüre doğrudan 
bir soru sorsa genel müdürden alacağı cevap bakanlık üzerinden bize ulaştırılması biçiminde. O yüz
den, denetimin evvela kendimiz örneğini teşkil etmemiz lazım. Denetim yetkisi milletvekilinin kendi 
elinden bile alınmıştır. Hepimiz biliyoruz yahut da bilmiyoruz, Büyük Millet Meclisinin önemli ko
misyonlarından birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu idi. Bu Ko
misyon şu anda var elimizdeki Tüzük'te ama fiilen yok. Çünkü atama yapılmadı ve yakında da bu 
Komisyonun kaldırılacağını biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tan, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

AHMET TAN (Devamla) - Sayın Başkan, bir iki dakika daha lütfederseniz. 

BAŞKAN - Buyurun. 

AHMET TAN (Devamla) - Şimdi, denetleme yetkisini kendi kendine kaldırmış olan bir mil
letvekili çoğunluğunun denetim yapması ve asıl misyonunu yerine getirmesi, yasamayla birlikte, çok 
sınırlı kalmaktadır. Bu da itibar erozyonuna neden olmaktadır. 

- 2 4 -



TBMM B: 22 26 . 11 . 2008 O: 1 

Tabii ki bu konular üzerinde sizlerin daha derin düşüneceğinize inanıyorum. Ama başka ayrın
tılar, küçük ayrıntılar da var. Hiçbir ciddi Mecliste olmayacak manzaralardan birisi de ana koridorda, 
ana sahanlıkta, ana holde para çekme makinelerinin bulunması. Belki gözümüz alıştığı için hiç bizi 
rahatsız etmiyor ama orayı bir alışverişi merkezi niteliğine büründürüyor. Hiçbir parlamentoda alış
veriş merkezi manzarası olmaz. O makinelerin aşağıya indirilmesini ben daha önceki Meclis döne
minde istemiştim, rica etmiştim, dilemiştim başkanlıklardan ama yerine getirmediler. O manzara da 
bir sakalet arz ediyor, dikkat çekiyor. 

Bu kadar ince ayrıntıya inerek itibann yeniden kazandırılması yönündeki düşüncelerinizin, inan
cınızın destek olacağına, milletvekillerinin yeniden güven kazanacağına inanıyorum ve bu duyguyla 
sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER 
1.- CHP Genel Sekreterinin yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken ön

lemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/203) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/604) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
CHP Genel Sekreterinin Yasa Dışı Dinlendiği İddiasının Araştırılarak Alınması Gereken Ön

lemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/203) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
01.07.2008 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlaya
mayan Komisyonumuz, 30.11.2008 tarihinden itibaren 1 aylık ek süre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 
içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

1 'inci sırada yer alan, İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
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VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- iskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaş

tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Olmaz öyle şey ama! Ara verin o zaman. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sözcü burada... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama bu yaptığınız... Yani, hakikaten sözünüze 

hiç güvenilmez! 
BAŞKAN - Komisyon yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mü

cadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komis
yonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) (x) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 229 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde... (CHP ve MHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ara verin... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Başkanım, bir beş dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 11.58 

(x) 229 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.18 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

229 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 

Teklifin tümü üzerinde Başkanlığımıza intikal eden konuşmacıları arz ediyorum: Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Er
zurum Milletvekili Zeki Ertugay; şahısları adına, Van Milletvekili Gülsen Orhan ve Manisa Millet
vekili Mustafa Enöz. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Vahap Seçer'e aittir. 

Sayın Seçer, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des
tekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nm 
tümü üzerine, grubum Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının l'inci maddesinde 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Müca
dele ve Karantina Kanunu'nun 2'nci maddesinde değişikliğe gidilerek, zirai mücadele alet ve ilaç ih
racatında ilgili bakanlıktan izin alınmasına, kontrol ve denetimine yönelik ibareler maddeden 
çıkartılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası ticarette genel teamül daha çok ihraç mallarında kontrol ve de
netim değil de ithal mallarında, yani ithalat yapan ülkeler kendi ülkelerine satın alınan mallarda de
netim ve kontrol yönünde çalışmalarda bulunurlar. Burada, 15/5/1957 tarihli Kanun güncelleştiriliyor. 
Bu konuda zirai ilaç ve zirai alet ihracatçılarının sıkıntıları vardı, sorunları vardı. Bu sorun ve sıkın
tılarını zaman zaman bizlere de ulaştırıyorlardı. İhracatlarında bürokrasi ve kırtasiyeden kaynakla
nan birtakım sıkıntılar yaşadıklarını, zaman kaybına uğradıklarını dile getirerek bunların giderilmesi 
yönünde bizlere talepte bulunuyorlardı. Bu anlamda bu kanun tasarısı ile ihracatçılarımızın bu şikâ
yetlerini ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Günümüzde yaşadığımız ekonomik anlamdaki sıkıntılar 
ihracatın önemini bir kat daha artırdı, bize, daha ihracata yönelik çalışmalar içerisinde olmamız ge
rektiğini işaret etti. Bu anlamda da ülkemize bu yasa tasarısının fayda getireceğini umut ediyorum 
ve desteklediğimizi belirtmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, 5648 sa
yılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2007 tarihinden bu yana Avrupa 
Birliği mevzuatlarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı teknik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç du
yulmuştur. Yapılan düzenlemelerle ülkemizin Avrupa Birliği fonlarından sağlanacak hibe yardımla
rının önü açılacak ve sürece ivme kazandıracağını ümit ediyorum. Bu sebeple ülke menfaatimizi 
ilgilendiren bu yasa değişikliğini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak desteklediğimizi belirtmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği sürecinde toplam Avrupa Birliği mevzuatının yüzde 35'i 
tarımla ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır. Ayrıca 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere süre
cinde 35 faslın 3 tanesini tarımla ilgili fasıllar işgal etmektedir. Bu rakamlar tabii ki Avrupa Birliği 
müzakere sürecinde tarımın önemini bize işaret etmektedir sanıyorum. 

Bu fasıllardan 11 'inci fasıl olan "Tarım ve Kırsal Kalkınma" fasıl başlığı, 12'nci fasıl başlığı 
"Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı", 13'üncü fasıl başlığı da "Balıkçılık" konusunu içer
mektedir. 

Bu fasıl başlıklarından Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı'nın müzakerelerinin açılış kriterleri bu
lunmaktadır, aynı şekilde Balıkçılık Faslı'nın da açılış kriterleri bulunmaktadır. Her biri 6 kritere 
sahip bu fasıllar. 

Tabii, bugüne kadar ne kadar yol katettik, bunlan bir değerlendirmek, gözden geçirmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, 2008 Avrupa Birliği İlerleme Raporu açıklandı. Özellikle görüştüğümüz yasa ta
sarısını ilgilendiren fasıl başlıklarından bir tanesi olan tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili az önce de 
belirttiğim gibi 6 adet müzakere açılış kriteri bulunuyordu. Bunlardan birincisi, Kıbrıs Rum kesi
miyle olan limanlar meselesi. Bu konuyla ilgili 2008 İlerleme Raporu'nda bildirilen görüşü sizinle 
paylaşmak istiyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafın
dan 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye'ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006'da Avrupa 
Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Kıbrıs bayrağı taşıyan ve uğ
radığı son liman Kıbrıs'ta olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırla
malar devam ettiği müddetçe Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda 
olmayacaktır. Yani İlerleme Raporu'ndan da anlaşılacağı üzere, eğer Kıbrıs'la ilgili liman meselesini 
halletmezsek bu faslın açılmayacağı yönünde uyarıya işaret ediyor. Tabii ki burada Avrupa Birliğinin 
bu tutumuna anlam vermek mümkün değil. Müzakere süreci, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tek
nik meselelerin görüşüldüğü süreçler. Ancak böyle bir siyasi konuyu getirip buralara taşımaları ve bu 
müzakerelerin başlaması konusunda engel oluşturmaları aklımızın aldığı bir mesele değil. 

Değerli arkadaşlarım, açılış kriterlerinden ikinci kriter, Avrupa Birliği gereklerine uygun olarak 
akredite edilmiş Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni Ajansının kurulması. 

Tabii, söz konusu Kurum zaten tasarımızı da ilgilendiren bir mesele. Söz konusu Kurum, 18 
Mayıs 2007 tarihinde 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Görüştüğümüz tasarıyla da bu Kurumla ilgili bazı teknik dü
zenlemeler yapmış bulunuyoruz. Tabii ki, 2008 Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda bu konuya da yer 
verilmiş. Bu konudaki gelişmeleri olumlu bulduklarını bildirmişlerdir. 
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Üçüncü kriter, üretimle ilişkili destek ödemeleri yerine, üretimle ilişkisi olmayan DGD'lerin, 
yani doğruda gelir desteklerine yönelik bir stratejinin hazırlanarak Avrupa Birliği Komisyonuna su
nulması istenmiştir. Bu strateji, kamu iktisadi teşekküllerine verilen kamu desteğinin Avrupa Birliği 
Devlet Yardımları Kuralları 'na uyumlu hâle getirilmesine ve kamu iktisadi teşekküllerinin Avrupa 
Birliğinin şeffaflık kurallarına yönelik adımları içermektedir. 

Bu konuyla ilgili, yine, İlerleme Raporu'nda görüşler bildirilmiş. Görüşler şöyle: "Türkiye Hü
kümetinin üretimden bağımsız alan ödemelerini kaldırarak yerine üretimle bağlantılı ödemeler geti
rilmesine ilişkin niyet beyanı endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Böyle bir gelişme, 
Türkiye'nin tarım politikasının, reform edilen ortak tarım politikası, rekabetçilik ve pazar yöneli
minden uzaklaşmasına yol açabilir." 

Değerli arkadaşlarım, doğrudan gelir desteği uygulamaları 2000'li yılların başından bu yana 
devam etmekteydi. 2000 yılı içerisinde birtakım pilot bölgelerde bu uygulama başladı. 2001 ile be
raber bu uygulamalar tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Bu yıl, 2008 yılı, DGD ödemelerinin 
son bulduğu yıldı. Biz, muhalefet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğrudan gelir destekleri
nin kaldırılması görüşünü savunuyorduk, buradan yine aynı görüşü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Tabii, Avrupa Birliğinin doğrudan gelir desteğiyle ilgili ısrarının nedenini anlamak mümkün değil. 
Bu müzakere sürecinde Avrupa Birliği olaya kendi cephesinden bakıyor, biz, ülkemizde, Türkiye 
olarak hadiselere kendi cephemizden bakmamız lazım. Acaba böyle bir desteğe Türkiye'nin altyapısı 
uygun mu uygun değil mi? Elbette ki, Türkiye, bu anlamda birtakım yapısal sorunları olan, altyapı 
eksiklikleri olan bir ülke. Eğer biz üretime destek verirsek, üretimle ilgili direkt ilişkilendirebilirsek 
bu destekleri üretimin artırılması yönünde bu desteklemelerin katkı sağlayacağını bizler düşünüyo
ruz. Amacımız Türkiye'de üretimi artırmak. Daha önceki uygulamalarda doğrudan gelir destekleri
nin çok ciddi sıkıntıları vardı. Ülkemizde tam anlamıyla kadastro çalışmaları tamamlanmamış, 
arazilerimizin bir envanteri çıkartılmamış, birçok bölgemizde hazine arazileri üreticilerimiz tarafın
dan işlenmekte, dolayısıyla bu tip arazileri işleyen üreticilerimiz bu tip alan desteklerinden faydala
namıyor idi. 

Ayrıca, ülkemizde kiracılık sistemi de yaygın. Şahsın Anadolu'da, Doğu'da, Akdeniz'de tarım 
arazileri var ama kendisi bu işle uğraşmıyor, orada bir üreticiye arazilerini kiraya veriyor. Bu des
teklemeyi alan arazinin sahibi ama üreten, emek sarf eden, alın teri döken üretici bu desteklerden fay-
dalanamıyordu. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın Türkiye tarımına fayda getirmeyeceğini 
düşünüyorum. 

Ayrıca, tabii ki Avrupa Birliği bu konudaki ısrarı yaparken Türkiye'deki üretici ile Avrupa'daki 
üreticinin arasındaki farkı da gözetmek durumunda. Yani eğer üreticilerimiz Avrupa Birliğine üye ül
kelerdeki üreticilerle aynı koşullarda üretim yapıyorsa söylenecek bir şey yok. Ancak bakıyorsunuz 
durum hiç de öyle değil, Türkiye'de tarımsal üretim yapan üreticilerimizin girdi fiyatları, girdi ma
liyetleri, Avrupa'daki meslektaşlarıyla mukayese ettiğiniz zaman oldukça farklar göstermekte. Bu
rada dolayısıyla üreticilerimizin Avrupalı meslektaşlarıyla haklı bir rekabet içerisinde olmadıklarını 
görebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, kriterlerden dördüncüsü: Tarım ve kırsal kalkınma alanında hububat, şeker, 
süt, hayvan varlığı, sebze ve meyve gibi konuları kapsayan hedefler, tarihler, sorumlu makam ve ma
liyet tahminlerini de içeren ayrıntılı bir stratejinin hazırlanarak Avrupa Birliği Komisyonuna sunul
ması gerekmektedir. Bu anlamda yine İlerleme Raporu'nda bu konularda gelişmelerin sağlandığı 
belirtilmekte. 

- 2 9 -



TBMM B: 22 26 . 1 1 . 2008 O: 2 

Beşinci kriter: Tarımsal araziler üzerindeki kontrollere hazırlık açısından arazi tanımlama ve 
çiftçi kayıt sistemine ilişkin stratejilerin Avrupa Birliği Komisyonuna sunulması gerekiyor. Burada 
da, bu çalışmalarda da Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda ilerlemelerin sağlandığı belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, altıncı kriter olarak da, müzakerelerin başlaması için ülkemizin canlı hay
van ve et ile bunlardan üretilen bazı mamullere uyguladığı ticari sınırlamayı kaldırmasını içermek
tedir. Buna bağlı olarak İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliği kaynaklı sığır eti ve canlı 
hayvan ithalatı yasağını sürdürdüğü belirtilmekte, "Bu engeller ikili yükümlülüklerle uyumlu olma
yıp, bunların ortadan kaldırılması, bu fasıldaki katılım müzakerelerinin başlaması için kilit bir un
surdur." denmektedir. 

Avrupa Birliğinde tarımsal üretime baktığınız zaman hayvansal üretimin payının yüzde 65 se
viyelerinde, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 35 seviyelerinde olduğunu görmek mümkün. Ayrıca, 
Avrupa Birliğinin bu üreticilerine, hayvansal üretim yapan üreticilerine sağladığı desteklerle, Türkiye 
hükümetlerinin ülkemiz hayvancılık üretimi yapan üreticilere sağladığı destekler arasında dağlar 
kadar fark var. 

Tabii, bu konular göz önüne getirildiği zaman eğer Türkiye Hükümeti bu konuda Avrupa Birli
ğine ithalat kapılarını açarsa, yani canlı hayvan, et, süt vesair hayvansal üretimlerini Türkiye'ye ra
hatça pazarlayabilme ortamı bulursa vay hâline Türkiye hayvancılığının! Zaten Türkiye hayvancılığı 
ciddi sorunlarla boğuşuyor, üreticiler, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olduğundan, pazarlarda 
ürettikleri ürünlerin pazar değerlerini bulamadıklarından yakınıyorlar. Böyle bir hâl ortaya çıkması 
durumunda, herhalde Türkiye hayvancılığı artık iflas eder duruma gelir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, İlerleme Raporu bir muamma. Sonuçta değerlendirmelerde 
"Müktesebat uyumu sınırlı kalmaya devam etmektedir. Üretime bağlı destek sisteminin güçlendiril
mesiyle, Türkiye'deki mevcut destekleme ve stratejik politika planlamasının yenilenen ortak tarım 
politikaları ilkelerinden uzaklaşacak şekilde geliştiği görülmektedir. İkili yükümlülüklerin hilafına bü
yükbaş hayvan ticaretindeki teknik engeller ortada durmaktadır. Genel olarak bu fasıldaki hazırlık
lar hâlâ erken aşamadadır." diyor. 

Yani buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik tarihi 2015 
olarak öngörülüyor, umut ediliyor. Eğer bu süreç böyle, kaplumbağa hızıyla ilerlerse, böyle engel
ler, Avrupa Birliği tarafından birtakım siyasi engeller çıkartılırsa, bu tam üyelik tarihini herhalde bir 
hayli daha uzatmamız gerekecek gibi geliyor. 

Bu süreçte Avrupa Birliğinin Türkiye'ye çifte standart uyguladığı bir gerçek. Avrupa Birliği ül
keleri ile Türkiye'nin birtakım farkları var, yapısal farkları var, Türkiye'nin özel şartları var. Bu an
lamda bu süreç içerisinde Türkiye'ye bir avans tanınması gerekiyor. Bazı konularda bir uyum süreci, 
toleransı kredisi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, Avrupa Birliği arzumuz, isteği
miz, hayalimiz daha çok uzun yıllar devam eder diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, malum, gündemimiz küresel kriz. Tabii bu krizden etkilenecek en önemli 
sektörlerden bir tanesi tanm. Zaten bu küresel krizin yansımaları şu anda da ülkemizde tarım sektö
ründe görülmeye başlandı. İşte, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hububat ekimleri 
yapıldı. Burada üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, üretimlerine başlarken topraklara gübre kulla
namadıklarını, bunları alacak güçten yoksun olduklarım beyan ediyorlar bizlere. Verilen gübre des
teklerini, mazot desteklerini, tohum desteklerini yetersiz buluyorlar. Bu anlamda gübresiz üretim 
yaparsanız, elbette ki, 2009 yılında, Türkiye'de hububat üretiminde de düşüşün olacağı gözler önünde. 
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Daha önce, Sayın Tarım Bakanı 2008-2012 vizyonunu açıklarken desteklemeler konusunda bun
dan sonra yöntemin değişeceğini, desteklemelerin üretimin başlangıç tarihi, hatta başlangıç tarihin
den önce yapılmasının daha doğru olduğunu belirtmişti. Ama bugün gelinen noktada değişen bir şey 
yok. İşte, Türkiye'de tahıl üretimine yönelik ekim dikim faaliyetleri bitti, ama 2009 sezonunda üre
ticilerin elde ettikleri ürünlerine alacakları prim destekleri henüz belirlenmiş değil. Bu doğru bir yak
laşımdır eğer uygulanabilirse. Elbette ki, üretici, üretim döneminden önce hasatta eline geçecek 
parayı, devletin kendine sağlayacağı desteği, primi şimdiden bilirse ona göre hesap kitap yapar ve 
üretimini ona göre şekillendirir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz dönem tarımla ilgili on iki tane yasa çıktı. Bu yasaların tabii 
ki burada detaylı eleştirisini yapmaya vaktimiz yok. Ama çıkan yasaların, faydalı gördüğümüz ya
saların uygulanabilirliğinde sıkıntılar olduğu belli. Nitekim, şu anda, Güneydoğu Anadolu Bölge
si'nde mısır hasadı yapılıyor. Hükümetin açıkladığı destekleme alım fiyatı 43 yeni kuruştu, 4 yeni 
kuruş da destek, "47 kuruş üreticinin eline geçen para" diye -brüt olarak- açıklanmıştı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seçer, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Ama bugün hasadın devam ettiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 

giderseniz üreticinin şu anda hasat ettiği ürününü 30 yeni kuruştan sattığını görürsünüz. Tabii, burada, 
beyanlarla piyasada dönen rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Buradan bunu işaret etmek isti
yorum. Eğer o çıkardığımız Lisanslı Depoculuk Yasası bugün uygulama alanı bulabilseydi, gerçek
ten uygulanabilseydi belki böyle sıkıntıları üreticilerimiz görmeyecekti. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli konulardan biri narenciye konusu. Türkiye'nin 2,5 milyon ton 
üretimi var. Bunun en az yansını ihraç etmek zorunda. Yoksa üreticinin bu ürün elinde kalır. Bugün 
bakıyoruz, özellikle seçim bölgemiz olan Akdeniz Bölgesi'nde üreticiler bu sorunlarla boğuşuyor
lar. Üreticiler maliyetlerden şikâyetçi. İhracatçı küresel krizin sonucu ortaya çıkan piyasa daralma
larından şikâyetçi. Dolayısıyla şu anda bölgemizde narenciye meyveleri ağaçların üzerinde hasat 
edilmeyi bekliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Seçer. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Umut ediyorum, Sayın Başbakanın da işaret ettiği gibi, küresel 

kriz Türkiye'yi az etkiler ve geleceğe daha mutlu bakarız diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seçer, teşekkür ediyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay. 
Sayın Ertugay, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üze
rinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce heyetinizi, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun teklifiyle iki farklı kanunun bazı maddeleri değişti
rilmektedir. Bu kanunlardan biri 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu, diğeri ise 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. Değiştirilmek istenen Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu'nun 2'nci maddesinde, "Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dahilinde nakilleri, has
talık ve zararlılardan korunmaları, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve 
kullanılmaları bu Kanun hükümlerine tabidir." denilmektedir. 

Kanun teklifimizin 1 'inci maddesiyle, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu'nun bu bah
settiğim 2'nci maddesinde yer alan, "zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal" ibaresinden sonra gelen 
"ihraç" ifadesi ve yine dördüncü bölüm başlığında yer alan "ihraç" ibareleriyle 38'inci maddesinin bi
rinci fıkrasının (d) bendi ve 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ihraç" ibareleri kaldırıl
maktadır. Yani bu suretle getirilen yeni düzenleme, zirai mücadele aletleri ve zirai ilaç ihracatının 
kolaylaşması, önünün açılması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasının amaçlandığı bir düzenlemedir. 

Hâlihazırdaki 6968 sayılı Kanun'un mevcut hâlinde ise zirai mücadele alet ve zirai ilaç ihracatı 
yapılacaksa ve ihracatçı firma aynı zamanda üretici fırmaysa, Bakanlıkça iki adet belge istenmekte
dir. Bunlar, proforma fatura ve bir de ihracat yapılacak ülkenin talebine ilişkin talep yazısı. Eğer ih
racatçı firma üretici değilse, bu iki belgeye ek olarak, ruhsat sahibi firmanın muvafakati olduğuna dair 
bir de yazı istenmektedir. Getirilen bu yeni düzenleme, zirai ilaç ve alet ihracatında bu üç belgenin 
istenmemesi yolunu açmaktadır. Yani bu üç belgenin talebi ve tanzim edilmesi zaman olarak çok 
önemli bir formalite olmamakla beraber bu düzenleme bu formaliteyi ortadan kaldırıyor, bu nedenle 
olumlu bakıyoruz. İhracatın önündeki engellerin kaldırılması, ihracatçıların formaliteye boğulma-
ması ve Türk ihracatçısının dış pazarda sorunlarının çözülmesi ve önünün açılması elbette ki Milli
yetçi Hareket Partisi olarak bizim de, hepimizin de müşterek arzusudur. 

Ancak, takdir edersiniz ki zaman olarak sadece ihracatçının bir saatini alacak bir formalitenin 
kaldırılmasıyla ihracatın önü açılmaz. Şüphesiz ki daha başka ve ilave tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu 
tedbirlerin alınması, dış pazarda ihracatçının rekabet gücünün artırılması çok büyük önem arz et
mektedir. Zira satamadığınız herhangi bir malı üretmenin hiçbir kıymeti yoktur. İhracat ürünlerinin 
daha çok ithal eden ülke tarafından denetimi ve kontrollerinin yapılması bütün ülkelerde görülen 
genel bir uygulama olmakla birlikte teklif kapsamındaki ürünlerin ihracında yaşanan bürokratik iş
lemlerin azaltılarak ihracat işlemlerinin hızlandırılması doğru bir düzenlemedir, bunu ifade ettik. 
Ancak, değişikliğin bu haliyle yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Karşılaşılması muhtemel birtakım sı
kıntıların gümrüklerde de yaşanmaması için ve gümrüklerdeki birtakım uygulama ve gümrük mev
zuatında çok ciddi birtakım değişikliklerin de yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Zira bazı 
gümrüklerde zaman zaman ciddi zaman kaybı yaşanmaktadır, birçok problem yaşanmaktadır. Bu dü
zenlemeler birlikte, bir bütünlük içerisinde ele alınmadığı takdirde bu haliyle ihracatçı firmaların 
daha fazla mağdur olma ihtimalini de düşünmek zorundayız. Hükümetin bu konuya dikkatini çek
mekte yarar görüyorum. 

Değerli milletvekillerini, bu kanun teklifiyle yapılmak istenen bir diğer düzenleme ise 4/5/2007 
tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun'un 4,8,9,13,14 ve 16'ncı maddelerinin değiştirilmesidir. Bu maddelerde yapılacak de
ğişikliklerin amacı, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanacak olan sektörel anlaşma ile 5648 
sayılı Kanun arasında uyumun sağlanmasıdır. Bu düzenlemenin yapılması daha çok teknik açıdan ge
rekli görülmektedir. Bu düzenleme ile Avrupa Birliği ve ülkemiz arasında imzalanacak olan Katılım 
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Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması ve Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bi
leşeni (IPARD) Sektörel Anlaşmasına ilişkin metinler ve IPA'nın bazı kurallarının henüz netleşme-
mesi nedeniyle 4/5/2007 tarihinde çıkarılan 5648 sayılı Kanun'da verilen bazı görev ve yapılanmalar 
yeniden ele alınmaktadır. Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonlarından yararlanılması için kurulmuş 
olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumunun çalışması ve Avrupa Birliğine akredite ol
ması ve Avrupa Birliğinin yeni düzenlemelerine uyum sağlaması için yapılmakta olan bu düzenle
melerin de hiç şüphesiz ki gerekli olduğu, hatta bu düzenlemelerin yapılmasında geç bile kalındığı 
kanaatindeyiz. Yapılan bu düzenlemeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hizmet 
sunan bir kurum olması sebebiyle sunduğu hizmet konusunda danışmanlık yapmasının o birimin ta
rafsızlığına gölge düşüreceği ve akreditasyonu engelleyeceği gerekçesiyle "danışmanlık" ifadeleri 
kanun metninin ilgili maddelerinden çıkarılarak yerine "bilgilendirme" ifadesi konulmuştur. Yine, 
IPARD yapılanması içerisinde Sertifikasyon Kurumu yer almadığı için kanun metninden bu yapı
lanmalar çıkarılmıştır. 

Ülkemizin IPARD fonlarının sağlayacağı hibe yardımlardan bir an önce yararlanmaya başla
ması için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması önemlidir ve gerek
lidir. Önceden de ifade ettiğim gibi, bu bakımdan 5648 sayılı Kanun'da bu değişikliklerin yapılması 
geç bile kalınmıştır diye düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ancak burada çok önemli olan husus Avrupa Birliğinden sağlanacak bu 
kaynakların yerinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bugüne kadar uyguladığı tarım po
litikalarını yeterli ve doğru bulmadığımız, yanlış destekleme politikaları uygulayan ve uyguladıkları 
destekleme modellerini de yazboz tahtasına çeviren bu Hükümetin ve bu Bakanlığın bu kaynakların 
kullanılmasını da doğru yöneteceği konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Zira akreditasyo-
nun birinci şartı olan Kırsal Kalkınma Kurumunun merkez ve taşra teşkilatlarının oluşturulup per
sonelinin eğitimden geçirilmesi çok önemli bir husus olmasına rağmen Kanun'un çıkarılmasından 
bugüne kadar çok önemli zaman kaybedilmiş ve maalesef bu işlemler tamamlanamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bakın, önemli bir diğer hususu da yine dikkatlerinize sunmak istiyorum: 
Avrupa Birliğinin ülkemize kullandıracağı fonlar 2007-2013 yıllarını kapsamakta olup, her yıl için 
ayrılan para miktarı değişmekle birlikte, toplam ayrılan kaynak 290 milyon avro civarındadır. 2007 
için 20,7 milyon avro, 2008 yılı için 53 milyon avro, 2009 yılı için 85,5 milyon avro, 2010 yılı için 
131,3 milyon avro öngörülmektedir. Kırsal kalkınma fonlarından yerli yatırımcıların yararlanabilmesi 
için kurumun belirlediği on bir farklı proje başlığından biri veya birkaçıyla ilgili olma zorunluluğu 
vardır. 

Bu başlıklar veya daha doğrusu bu işletmeler şunlardır: Süt üreten işletmeler, et üreten tarım iş
letmeleri, süt ve süt ürünlerini işleyen ve pazarlayan tesisler, meyve ve sebze ürünlerini işleyen ve 
pazarlayan tesisler, süt ürünlerini işleyen ve pazarlayan tesisler, üretici grupları... Çiftlik faaliyetle
rinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesi, kırsal turizm, akuakültürün ge
liştirilmesidir. 

Uygulamaya göre eğer bir vatandaşımız, bir yatırımcımız bu saydığım on bir proje konusundan 
herhangi birinde yatırım yapmak istiyorsa, kendisi bütün harcamalarını yapıp işletmesini kuracak, 
kurup bitirdikten sonra Kırsal Kalkınma Kurumundan yaptığı harcamaların yarısını hibe alabilecek
tir. Bu hibe bedelinin yüzde 75'i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 25'i ulusal kaynaklarımızdan, 
millî kaynaklarımızdan sağlanacaktır. 
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Şimdi, bizim tespitlerimize göre... Burada üzerinde durmak istediğim husus şudur: 2007 yılına 
ait 20,7 milyon avro henüz kullanılmamıştır. 2008 yılına ait 53 milyon avroya da şu ana kadar do
kunulmamıştır. Avrupa Birliğinden her yıla ait ödeneği kullanabilmek için üç yıllık ilave süre alın
mış olmasına rağmen, Bakanlığın uygulamaları ve Kurumun yapılandırılma hızının yavaş olmasından 
dolayı, ülkemizin 2007 ödeneğini 2010 yılına kadar kullanamama tehlikesi mevcuttur. Böyle bir 
olumsuzluğun yaşanması durumunda ortaya çıkacak diğer önemli bir sorun ise sonraki yıllara ait 
ödeneklerin de yüzde 50'ye varan oranlarda Avrupa Birliğince azaltılabilecek olmasıdır. Önümüzde 
ayrıca bu konuda bir kötü örnek de vardır. Avrupa Birliği akreditasyon süresini tamamlayamayan, ya
pılanmasını geciktiren Hırvatistan bugüne kadar alamamıştır, hiçbir ayrıcalık gösterememiş ve yar
dım alacak ülkeler listesinden çıkarılmıştır. 

Bu kanun ile... Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu hibe kaynaklardan yeteri kadar ya
rarlanıp yatırımların gerçekleşmesi ve yerli yatırımcının önünün açılması için, Tarım Bakanlığının bir 
an önce eksikleri gidererek Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve ödeme ajanslarının aktif hâle 
getirilmesinin çok daha önemli olduğunu bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz yasa teklifiyle ilgili olarak, içeriğini, muhtevi
yatını, kapsamını bu şekilde ifade ettikten sonra müsaade ederseniz biraz da Türkiye tarımının ve çift
çimizin durumundan bahsetmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin de çok iyi bildiği gibi, maalesef, bugün tarım kesimi çok büyük 
bir sıkıntı içerisindedir. Bugün, Türkiye tarımı zordadır, Türk çiftçisi zordadır. Yurdumuzun her ye
rinden, her üreticiden, bitkisel ve hayvansal üretimle meşgul olan her üreticimizden feryatlar yük
selmektedir ve Türkiye tarımı ve Türk çiftçisi, bugün, hiçbir dönemde olmadığı kadar küresel 
gelişmeler karşısında dış pazarda korunmasız, çaresiz kalmıştır, rekabet şansını kaybetmiştir. Bugün 
bitkisel üretimin yanında besicilik ve sütçülük de önemli bir darbe yemiştir. 

Son yıllarda tarımda ciddi oranda küçülmeler yaşanmıştır. 2007'deki küçülme yüzde 6,9'dur, 
2008 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen küçülme ise yüzde 0,1 'dir. Şimdi, bu şartlarda, bırakı
nız dış pazarda rekabet edebilmeyi, üretici karnını doyuramaz hâle gelmiştir. Çiftçi bugün göç edi
yor, toprağını terk ediyor, tarım toprakları boşalıyor. Sadece küçük çiftçi değil büyük çiftçi de 
maalesef tarımı terk ediyor. Son üç yılda toprağından koparılmış 1,8 milyon insanın olduğu bir ülke
nin tarımının iyi yönetiliyor olduğunu kimse iddia edemez. Bu tablo normal, tarımdan, sağlıklı bir is
tihdam politikasına dayalı olarak bir ayrılma tablosu değildir. Bu, çaresizlik içerisinde bir maceraya 
atılma sürecinin -ki, daha sonraki yıllarda çok büyük ekonomik ve sosyal sıkıntıların- kapısını arala
yacak çok vahim bir gelişmedir. Bunu her vesileyle bu yüce Meclisin gündemine getirmeye çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, dün burada TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) kuruluşuyla ilgili, o 
Kurumla ilgili bir yasayı görüştük. Tarımla ilgili de birtakım rakamlar burada konuşuldu ve çıkan her 
konuşmacımız, neredeyse bu Kurumun güvenilirliğinin tartışılır hâle geldiğini -gerek enflasyon gerek 
tüketici fiyatları, üretici fiyatları, diğer rakamlar, büyüme ve küçülme oranları- ekonomiye ait ver
dikleri rakamların tartışılır olduğunu, güvenilir olmaktan çıktığını -üzülerek ifade edeyim- birçok 
konuşmacı burada ifade etti ve Sayın Bakan da bunlara karşı alınganlığını ifade etti. Yani bu ku
rumları bu kadar hırpalamamak gerektiğini ifade etti. O endişeye biz de katılıyoruz. Ancak Kurumun 
hırpalanır hâle gelmemesi için Kurumu idare eden insanların ve onun başındaki siyasi iradenin bu has
sasiyeti en az bizler kadar göstermesi gerektiğini düşünüyorum. 
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Bakın, bir rakam da ben vereyim müsaadenizle: TÜİK verilerine göre, 2004'te tarımda istih
dam edilen nüfus sayısı 7 milyon 400 bindir. Bu sayı, yani tarımdaki istihdam miktarı 2007 yılında 
5 milyon 600 bine düşmüştür. Yani 2004 ile 2007 arasında, bu süre içerisinde tarımdaki istihdam 
azalması 1 milyon 800 bindir. Son bütçe konuşmalarında Maliye Bakanımızın sunuş konuşmasından 
aldığım rakamlara dayalı olarak ifade ediyorum. Aynı Kurumun, TÜİK'in 2008 verilerinde ise tarım 
kesiminde istihdam edilen nüfus oranı, istihdam miktarı 6 milyon 297 bin olarak gösterilmiştir. Yani 
bir yıl içerisinde bu süreçte, özellikle bu altı yıllık AKP İktidarı döneminde tarım kesiminden süratli 
ve cidden normal sınırların içerisinde olmayan ve dikkatli her gözün, ülkenin sosyal, ekonomik me
selelerine ilgi duyan herkesin dikkatini çekecek ölçüde büyük oranda bir kaçış yaşanmasına rağmen, 
son bir yıl içerisinde tarım kesiminde 700 binlik bir istihdam artışının olduğu bu rakamlara göre or
taya çıkmaktadır. 

Şimdi, tarımda küçülmenin olduğu, üretimin azaldığı bir konjonktürde, bir dönemde tarımdaki 
istihdam artışını, hele hele bir yıllık bir süre içerisinde 700 binlik bir istihdam artışını kim, nasıl izah 
edecek gerçekten merak ediyorum. Önce buna Hükümetimizin ve ilgili kurumlarımızın bir cevap 
vermesi lazım. O takdirde daha bu Kurum -bizi de üzmesine rağmen- çok tartışılır ve yıllardan beri 
de bu konudaki rakamlar hepinizin malumu tartışılmaktadır. Mesela ben 2005 yılı tarımdaki büyüme 
rakamlarını hatırlıyorum. 2005 yılında TÜİK'in verdiği rakamlara göre ilk dokuz ayda küçülme ya
şanmışken, son üç aylık dönemde nasıl bir büyüme oluyorsa yıl ortalaması yüzde 5,6 gibi bir bü
yüme olarak gösteriliyor. Bu tabii gerçekten önemle üzerinde durulması gereken bir husustur ve buna 
bütün yüce Meclisin ve özellikle Hükümetin dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunu böyle ifade ettikten sonra, kısa bir sürem kaldı, ben bunu da birkaç 
şey ifade ederek bitirmek istiyorum. Bugün, son yıllarda yaşanan, geçtiğimiz yılın başında yaşanan 
krizi hepimiz biliyoruz. Buğday, pirinç, et, süt, şeker pancarı gibi temel ürünler başta olmak üzere, 
birkaç yıldır ürün fiyatları yerinde sayan bu ülkede son bir yıl içinde mazot yüzde 70, gübre yüzde 
188 fiyat artışına uğramıştır. Geçen yıl torbası 30 YTL olarak satılan DAP gübresini çiftçimiz bu 
ekim döneminde 110 YTL'ye, tam yüzde 350'lik büyük bir zam oranı farkıyla satın almak zorunda 
kalmıştır. Şu anda DAP gübresinin fiyatı yüzde 30 civarında ucuzlamış vaziyette. Çünkü ekim bitti, 
çiftçi kullandı ve şu anda kullanma imkânı olmadığı için bu fiyatlar düştü. Zannediyorum, bir dahaki 
ekim döneminde yine astronomik bir artış beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu yılın ilk çeyreğinde Nisan 2008'de dünyada bir sıkıntı yaşandı, bir tra
jedi yaşandı, tarımdaki daralma ve gıda fiyatlarındaki artışın yol açtığı bir panik yaşandı ve ellinin üze
rinde ülkede bir açlık faciası yaşandı ve bu, dünya gündeminin de bir numaralı meselesi oldu ve bu 
konuda Dünya Bankası Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, IMF Başkanı, bunlar insanlığa 
"Gıda savaşları kapıda, gıda krizleri büyük problemlere yol açacak." gibi ciddi ikazlarda da bulundu. 
Maalesef, böyle bir kriz dünyada yaşandı da ülkemizde ne oldu? Ülkemizde de benzer problem... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ertugay, buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Tarımsal potansiyeli her vesileyle ifade ettiğimiz gibi çok yüksek olan bu ülkede de çok önemli 

birtakım sıkıntılar yaşandı, buğdayda yüzde 85, mercimekte yüzde 133, pirinçte yüzde 130, fasulyede 
yüzde 162, ayçiçeğinde yüzde 132'lik artışlar yaşandı. Hangi ülkede bu yaşandı ve bu kuyruklar 
hangi ülkede oldu? Türkiye'de oldu. 

- 3 5 -



TBMM B:22 26.11.2008 0 : 2 

Türkiye tarımsal üretim bakımından, potansiyel bakımından nasıl bir ülke? Bakın hemen bir iki 
rakam vereyim: Türkiye hububat bakımından dünyada sekizinci, AB'de üçüncü sırada; fındık, kayısı, 
incir bakımından dünya ve Avrupa Birliği birincisi, mercimek, domates, karpuz bakımından dünya 
üçüncüsü, AB birincisi; sığır sayısı bakımından AB dördüncüsü, koyun sayısı, küçükbaş hayvan ba
kımından AB ikincisi; kovan sayısı bakımından dünya ikincisi, AB birincisi. Bu ülkede bu sıkıntı
lar... Mercimekte birinci olmamıza rağmen, bizde mercimekte fiyat artışlarından dolayı vatandaş 
mercimek yiyemez hâle geldi ve bir dönemde bununla ilgili yaşanan üretim fazlasının değerlendi
rilmesi konusunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ertugay, bir dakika ek süre vermiştim. 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Tamam efendim, teşekkür ederim. 

Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Toparlama tabirini Türkçe olarak ben fazla da uygun bulmuyorum da, lütfen ko
nuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Evet, sözlerimi burada tamamlıyorum. Daha sonraki, muhtemelen gelecek konularla ilgili bu 
yarım kalan ifadeleri tamamlama imkânı bulurum. 

Bu yasayı desteklediğimizi ifade ediyorum. Çıkarılması gereken bir yasa. Hayırlı olmasını di
liyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ertugay, teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime bir saat ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.03 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.05 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

229 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin tümü üzerinde söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Adıyaman Milletve

kili Mehmet Erdoğan'a aittir. 
Sayın Erdoğan, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tanm ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifı'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracının kontrolü Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına verilmişti. Zirai mücadele alet ve ilaçlarının kontrolünün uygulamada bürokrasi ve kırta
siyeciliğe neden olduğu, ihracatın artırılmasının önünde engel oluşturduğu, sanayici ve ihracatçı 
firmalar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımıza bildirilmişti. Bu so
runun çözümü için bu tasarı hazırlanmıştır. Tasarı ile Kanun'un 2, 38 ve 40'ıncı maddelerinde yer 
alan, ihracat yaparken bakanlıktan izin alınmasına ilişkin "ihraç" ibarelerinin ilgili maddelerden çı
karılması suretiyle ihracatçıya kolaylıklar sağlanılması öngörülmektedir. 

Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
nun'da da bazı değişiklikler yapılması zarureti hasıl olmuştur. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 4 Mayıs 
2007'de yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen 5648 sayılı Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 18/5/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Bu Kanun'un amacı: Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kay
nakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleşti
rilmesini, kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu Kanun ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin 
ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumunun 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç ile kurulmakta olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar da bu Kanun ile düzen
lenmiştir. Bu Kanun 2005-2006 yıllarında hazırlık çalışmaları sırasında ve 2007 yılı Mayıs ayında 
yüce Mecliste görüşülürken Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında imzalanacak olan ve IPA diye ad
landırılan katılım öncesi yardım aracının çerçeve anlaşma taslağı henüz hazırlanmamıştı. Yine o sı
ralarda IPARD diye adlandırılan katılım öncesi iş birliği aracının beşinci bileşeni olan kırsal kalkınma 
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bileşeninin sektörel anlaşmasına ilişkin taslak metinler henüz hazırlanmamış ve ülkemize sunulma-
mıştı. Dolayısıyla, anılan Kanun yüce Meclisimizden geçerken IPA uygulamalarının bazı kuralları 
henüz netleşmemişti. Söz ettiğimiz bu anlaşmaların bazı maddeleri üzerinde anlaşmaya varılmış ol
makla birlikte müzakereler devam etti ve hızla ilerlemektedir. 

Bu çerçevede, ülkemizin IPARD fonlarının sağlayacağı hibe yardımlardan bir an önce yarar
lanmaya başlaması için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması ge
rekmektedir. Bu sürecin sağlıklı ve gecikmeden tamamlanması için 5648 sayılı Kanun'da, az önce 
sözünü ettiğimiz uluslararası anlaşma metinlerine göre akreditasyona engel teşkil edebileceği belir
tilen bazı değişikliklerin yapılması önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda neler yapılacak? Bu Kurumun birimlerinin iş tanımlarının netleştirilmesi, izleme 
komitesinin çalışma usul ve esasları, Kurumun yapacağı faaliyetlerin açıklığa kavuşturulmasını he
defleyen bazı değişikliklerin yapılması zorunlu hâle gelmişti. Mesela, Kurumun kendi kabul edeceği 
projelere danışmanlık yerine tanıtım ve bilgilendirme hizmeti yapabileceği hususunun hükme bağ
lanması gibi bazı teknik düzenlemelerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, çoğu tek
nik düzenlemeler içeren bu kanun teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreti
cilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların, tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklen
mesi amacıyla Avrupa Birliği hibe fonları, kırsal kesimde yaşayan halkımıza, çiftçilere, üretici 
birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara, projeler karşılığında ve sözleşmelerine 
uygun olarak kullandırılacaktır. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyinin yükselmesi, 
gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insan
larımıza yansıtılması en temel hedefimizdir. 

Bu kapsamda uygulanmakta olan program ve projelerin hedefleri şunlardır: 

Kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, 
Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, 
İnsan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi, 
Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kırsal alanda refahın ve yaşam kali

tesinin iyileştirilmesi, 

Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunmasıdır. 
Tarım-sanayi bütünleşmesinin sağlanması ve kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın hayat şart

larının iyileştirilmesi şarttır. Bilindiği gibi 2006 yılında başlatılan kırsal kalkınma destekleri kapsa
mında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik 
yatırımlar ve modern sulama yatırımları yüzde 50 hibe ile desteklenmiş, diğer yandan su kaynakla
rımızın daha etkin ve ekonomik kullanımı amacıyla bazı çalışmalar başlatılmıştı. Bunlardan birincisi, 
kırsal kalkınma destekleri kapsamında modern sulama yatırımlarının desteklenmesidir. İkincisi, yine, 
damla sulama ve yağmurlama sulama sistemlerine sübvansiyonlu kredi sağlanmasıdır. Üçüncüsü, 
2007 yılında başlatılan damla sulama ve yağmurlama sulama sistemlerine yatırım yapan çiftçilerimize 
Ziraat Bankası tarafından beş yıla kadar sıfır faizli kredi desteği verilmesidir. Bu yatırımların faizini 
de çiftçilerimiz adına Hükümetimiz karşılamaktadır. Bu çalışmaları başarıyla yürütmekte olan Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığımıza çiftçilerimiz adına da takdirlerimizi ve başarı dileklerimizi özellikle be
lirtmek isterim. 
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Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması, sürdürülebilir geçim kaynaklarının korunmasını 
da sağlayacak şekilde çeşitlendirilmesi, doğal kaynakların korunarak sağlanması, iyi yönetişim için 
yerel sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve 
kırsal yapının iyileştirilmesi önemli çalışmalar arz etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği uyum süreci devam etmekte. Bu uyum ça
lışmalarının amacı, ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerini de dikkate 
alarak halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut doğal ve fınans kaynaklarıyla yapay olarak elde 
edilebilecek tüm imkânların en akılcı bir şekilde kullanılmasıdır. 

Avrupa Birliği 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere katılım öncesi mali yardım 
aracı vasıtasıyla hibe destek sağlayacaktır. Bu kapsamda "beşinci bileşen" diye bilinen "kırsal kal
kınma bileşeni" çerçevesinde ülkemize sağlanacak hibe miktarı yaklaşık 750 milyon avro olacaktır. 

Kısaca "IPARD" olarak adlandırılan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2007-2013 dö
neminde uygulanacak olan tarım ve kırsal kalkınma programının temel amacı, AB ortak tarım poli
tikası ile ilgili müktesebatın uygulanmasına ve aday ülkelerde tarım sektörü ve kırsal alanların 
sürdürülebilir biçimde adaptasyonu için bazı önceliklere ulaşmaya ve sorunların çözümüne katkıda 
bulunmaktır. Kırsal kalkınma bileşeninin (IPARD) temel amacı, Avrupa Birliği ortak tarım politi
kası ile ilgili müktesebatın uygulanması ve aday ülkelerde tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürü
lebilir biçimde adaptasyonu için bazı önceliklere ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. 

Bilindiği üzere Avrupa Birliğinin çok sıkı gıda ve hijyen standartları bulunmaktadır. Ancak ül
kemizde de bu standartların üstünde çok kaliteli ürünler üretip bu ürünleri Avrupa Birliğine ihraç 
eden firmalarımız da oldukça fazladır. IPARD programının bir diğer önemli amacı, hafif bir destek 
alarak bu standartlara ulaşabilecek firmalara destek vererek üyelik akabinde sektörün rekabet gü
cünü artırmak, kırsal kesimde yaşayan insanlara bulundukları yörede iş imkânları sağlayarak kent
sel alanlara göç etmelerini önlemek ve işsizliğin azalmasına katkı sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kırsal kalkınma programının (IPARD) hedefleri şunlardır: 

Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak, 
Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, 
Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak, 
Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak, 
Avrupa Birliği ortak tarım politikasıyla ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikalarının uy

gulanması için Türkiye'nin hazırlanmasına katkıda bulunmak, 
Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevreyle ilgili Avrupa Birliği standartları veya diğer 

standartların iyileştirilmesini teşvik etmek, 
Tarım, çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanmasıyla ilgili eylem planı 

hazırlamak, 
İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, 
Kırsal alanlardan kentsel alanlara göçü azaltmak. 
IPARD programında tarımsal işletmelerin modernizasyonu tedbiri kapsamında süt ve et sektör

leri, tarım ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbiri kapsamında ise süt, et, meyve, sebze ve 
su ürünleri sektörlerinin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak üzere desteklenmesi planlanmıştır. 
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Tarımsal işletmelere yatırım, işleme ve pazarlanması tedbirleri kapsamında desteklenecek yatı
rım kalemlerine de örnek vermek isterim: 

Tarımsal işletmelerin, işleme tesislerinin ve kesimhanelerin modernizasyonu ve genişletilmesi, 
Yeni alet, ekipman ve makine satın alınması, 
Süt toplama merkezinin inşası, gübre depolama ve işleme ünitelerine yönelik yatırımlar, 
Gıda güvenlik sistemlerinin kurulumuna yönelik yatırımlar, 
Atıkların işlenmesi ve eliminasyonu ile çevre koruma yatırımları, 
İşlenebilir atıkların ve ara ürünlerin yeniden işlenmesi tesisleri ve ekipmanlarına yatırımlar, 
Nakliye araçlarıyla bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik donanım satın alınma

sına yönelik projeler. 
Bir diğer tedbir olan üretici grupların kurulmasına destek tedbiri ile tarımsal pazarlarda üretici 

örgütlerinin rolleri güçlenecek ve gelişecek. Üyelerin AB kalite, güvenlik ve çevre standartlarına 
uyumlu yöntemleri benimsemesi ve piyasa ihtiyaçlarına daha duyarlı üretim yapmaları konusunda 
yönlendirme yapılması, pazar analizi, profesyonel birlik yönetimi ve idari masraflar alanında üretici 
birliklerinin desteklenmesi. 

Programın önemli tedbirleri arasında yer alan kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi tedbiri kapsamında da şu alanların desteklenmesi planlanmakta: 

Çiftlik aktiviteleri, arıcılık ve bal üretimi, ilaç ve aromatik özelliği olan bitkilerin üretimi ve süs 
bitkisi yetiştiriciliği. 

Yerel ürünler ve mikro işletmeler. 
Kırsal turizm ve kültür balıkçılığının desteklenmesi. 
Bu tedbir altında kırsal alanlarda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve daha çok tanm 

dışı aktivitelerin yaygınlaştırılmasına destek verilerek kırsal alanlarda yaşayan nüfusun yaşam ko
şullarının iyileştirilmesi ve onlara ek gelir sağlanması amaçlanmaktadır. IPARD programında veri
lecek destek, toplam harcama tutarının yarısını kapsayacak şekilde hibe olarak verilecektir. Proje 
tutarının diğer yansı yararlanıcının kendi kaynakları tarafından finanse edilecektir. Hibe olarak ve
rilecek miktarın yüzde 75'i Avrupa Birliği kaynaklarından, geri kalan yüzde 25'i ulusal kaynaklar
dan karşılanacaktır. Birinci faz olan 2007-2009 yılları arasında ülkemize 159,2 milyon avro hibe 
olarak AB tarafından IPARD programında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bu kapsamda destek 
verilecek projelerin fınansal limitleri tedbir ve sektör bazında farklılık göstermekle birlikte en az 10 
bin, en fazla 3 milyon euro aralığında değişmektedir. 

Peki, bu IPARD programı uygulandığında beklediğimiz sonuçlar neler olacaktır? Üyelik öncesi 
ülkemize tahsis edilecek sınırlı AB fonları ile ülkemizin kırsal kalkınmayla ilgili bütün sorunları
nın tamamının çözüm beklemesi mümkün değildir. Bu bağlamda, IPARD fonları ile diğer ulusal ve 
uluslararası kaynakların etkin ve uyumlu kullanılması ve aralarında birbirini tamamlayıcı olması 
önemlidir. 

Daha önceden IPARD benzeri uygulamaları, programları uygulayan, AB'ye son yıllarda üye 
olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz için de alışılmamış ve yeni bir yapı içerisinde Avrupa Birliğin
den gelecek olan fonları kullanma çalışmaları, yoğun ve nitelikli emek, sabır, azim, zaman ve ilave 
mali kaynak eş finansman gerektirmektedir. 
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IPARD programı hazırlıklarının tamamlanması ve Avrupa Komisyonu onayının alınmasıyla 
IPARD fonlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Ancak bundan sonraki çalışmalar da program hazırlıkları kadar kapsamlı ve yoğun olacaktır. Kırsal 
kalkınma alanında ülkemizin sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve tecrübeler düşünüldüğünde, IPARD 
programının başarıyla sürdürüleceği düşünülmektedir. 

IPARD'in 2007-2013 yıllarını içeren yedi yıllık dönemde uygulanmasıyla ülkemize sağlaya
cağı beklenilen kazammları kısaca şöyle özetlemek isterim: 

Sektöre tahminî olarak yaklaşık 2 milyar 130 milyon avro tutarında bir yatırımın yapılması ön
görülmektedir. 

Tarım sektörünün yeniden yapılanması ve AB standartlarının sağlanmasıyla rekabet gücü artacaktır. 
Gıda güvenliği sağlanacak ve işletmelerin standartları yükselecektir. 
Üretici örgütlerinin desteklenmesiyle daha kaliteli tarımsal ürünlerin işlenmesi, pazarlanması 

ve arzın piyasa taleplerine göre şekillenmesi sağlanacaktır. 
Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetler çeşitlendirilecek, yeni iş imkânları gelişecek ve gizli iş

sizliğin önüne geçilecektir. Kırsal nüfusun, yeni iş imkânlarının ve istihdamın artmasına bağlı ola
rak gelir düzeyi yükselecek ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanacaktır. 

Çiftçi, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının proje yapma kapasite
leri gelişecek, böylelikle sorun çözmede katılımcılık artacaktır. 

IPARD programının yukarıda belirtilen kazammları yanında uygulamaya geçilmesi, Avrupa Bir
liği kırsal kalkınma politikalarının uygulama mekanizmaları ülkemizde kurulacak olup bu kapsamda 
Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyum sağlanacaktır. Ayrıca, ülkemizin üyelik sonrası yapısal fonlar
dan daha etkin yararlanabilmesi için kapasite oluşması sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen Bakanlar Kurulumuza, Komis
yonumuza, muhalefet partisi milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kanunun hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Yalnız burada Bakanlığımızla ilgili de değerli konuşmacılar güzel şeyler ifade ettiler ama burada 
şu da önemli: Siyaset akıldır, basirettir, yönetmektir, geleceği görmektir ama muhalefet olmak da ez
berini değiştirmeyi gerektirir. Burada muhalefet partisine mensup değerli arkadaşlarım da bu ezber
lerini değiştirirlerse, bu beş yıllık süreç içerisinde Tarım Bakanlığındaki iyileştirmelerden de 
vicdanları ölçüsünde bahsedecek olurlarsa bu daha da iyi olacaktır. Çünkü bu kanunun hazırlanma
sında bütün arkadaşlarımızın katkısı vardır, emeği vardır. 

Bu kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici. 
Sayın Binici, buyurun efendim. 
DTP GRUBU ADINA İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı hakkında 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Ülkemizin kırsal kalkınma bileşeni fonlarının sağlayacağı hibe yardımlarından bir an önce ya
rarlanmaya başlaması için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması ge
rekmektedir. 

Zirai mücadele alet ve ihracatının kontrolü uygulamasında bürokrasi ve kırtasiyeciliğe neden 
olarak ihracatın artırılmasının önünde engel oluşturulmaktadır. Tasarıyla 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanunu'nun çeşitli maddelerinde yer alan ihracat yaparken Bakanlıktan izin alın
masına yönelik ibarelerin ilgili maddelerinden çıkarılması suretiyle ihracatçıya kolaylık sağlanması 
öngörülmektedir. 

Bu kanun tasarısında sadece birtakım teknik konularda düzenleme yapılmakta, daha çok dil
bilgisi konularında yasa tekniği açısından yenileme var. Yasa, 1957'de çıkarıldıktan sonra ilk haliyle 
kaldığında günümüz koşullarına çok da uygun değildir. Bu bağlamda, yenilik zarureti söz konusu ol
muştur. Dolayısıyla, bu düzenleme gerekli olmuştur. Böyle bir düzenleme bizce de gerekli ve lü
zumludur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kanunda geçen bir ibareye dikkatinizi çekmek istiyorum. "Tarım ve 
kırsal kalkınma" ibaresine dikkat edelim. AKP Hükümeti işbaşına geldiği günden bugüne değin kır
sal kalkınma için ne yaptı, tarım için ne yaptı, bu konulara hep beraber bir göz atalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP Hükümetinin kırsal kalkınmayla ilgili öncelikle yap
ması gereken acil önlemlerden bir tanesi yayla yasağına derhâl son vermelidir. Bu bağlamda kırsal 
kalkınmanın en temel öğesi durumundaki hayvancılığa yeni bir açılım yapması aciliyet arz etmek
tedir. Başlangıç için pozitif ayrımcılık ilkesine işlerlik kazandırarak kapsamlı bir destekleme paketi 
açılmalıdır. Hayvancılık sektörüne geçmişteki parlak günlerini yaşatarak istihdam noktasında bu ka
zanımlar elde edilecektir. Aynı anda iki iş bir arada yapılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, GAP projesi devasa bir projeydi ve günümüzde de zaman zaman siyasi 
istismarlara da uğramasıyla beraber henüz bölge insanı ve Türkiye'nin istediği noktaya ulaşmış de
ğildir. Geçen yılki bütçe konuşmalarında da değinmiştim. GAP projesi bir yanda sulamaya geçilen, 
özellikle Harran Ovası'nda çoraklaşma geçen yıla göre yüzde 30 oranındayken bu yıl yüzde 35'lere 
doğru gitmektedir. Bir yanda yüzde 40 oranında özellikle Harran Ovası'nda sulama bekleyen üreti
ciler, diğer yanda yüzde 35 toprak kaybı. Bu noktada Hükümetin derhâl GAP bölgesinde GAP Eylem 
Planı'yla beraber topraklarımızın elden gitmemesi için, özellikle tahliye kanalları noktasında büyük 
eksiklik ve noksanlık yaşanmaktadır. 

Diğer taraftan, değerli milletvekilleri, çiftçi, bölgede yalnız iki ürün desenine mahkûm kalmış
tır. Bu ihmal ve eksiklik de AKP İktidarının tarım politikasındaki açmazın nedenidir. Özellikle pamuk 
üreticisinin bu yıl içinde bulunduğu çıkmazı sanırım hepiniz biliyorsunuzdur. 2000 yılında 1 kilogram 
pamuk 1 milyon 100 liraya satılırken, bugün, desteklemeyle beraber bu rakam 950 lirayı bulmakta
dır. Nitekim, girdilere bir bakarsak gübrede yüzde 500'lere, ilaçta yine bir o kadar orana, motorinde 
yüzde 500-600'lere kadar girdi yükselmesi olması nedeniyle, pamuk üreticisi bitme noktasına gel
miştir. Önerimiz şu ki: GAP Eylem Planı dâhilinde bölgenin farklı ürün desenlerine açılması ve bu 
noktada, Hükümetçe desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekmektedir. Bölgede sadece sulu tarıma ge
çildikten bu yana pamuk, hububat noktasında, ekseninde dolaşıp gitmektedir. Oysa o güzelim top
raklarda, tabiri caizse insan dikersen insan biter ama o topraklar gün gün heba edilmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP Hükümeti, her alanda olduğu gibi, asıl meselelerle 
ilgilenmek yerine, tali meselelere çözüm getirmeye özen göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, bizler or
mana bakarken ağaçları gözden kaçırdık. İşte AKP siyaseti de budur. Yani tali konularla meşgul olur
ken Parlamentoyu da oyalamıştır. Biz, esas itibarıyla yapılan bütün çalışmaları önemser ve değer 
biçeriz ancak öncelikler konusunda itirazlarımız tabii ki vardır. 

Değerli milletvekilleri, konu tarım, zirai ilaç ve kırsal kalkınmaya ilişkin olduğunda, bunu bir
kaç cümle ile ifade etmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Zirai mücadeleyle kastedilen nedir? Benim 
bu cümleden anladığım şey, değerli arkadaşlarım, şudur: Kırsal bölgelerde tarımla iştigal eden va
tandaşlarımızın durumuna baktığımızda, kelimenin tam anlamıyla vahim bir tablo gözümüzün önün
dedir. Her ne kadar bazılarımız bunu görmezlikten gelsek de gerçeklik ortadadır. Bu bağlamda, kırsal 
kalkınmayı desteklemek erbabından, kırsal bölgelerde zirai mücadele etütleri yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ancak böyle bir uygulama maalesef yapılmamaktadır. Tek
nik destekten yoksun çiftçimiz hem verim elde edemiyor hem de ulusal anlamda bir kayba neden ol
maktadır. Millî servetlerimizin hebası anlamına gelen bu durumun önüne geçmek için ciddi bir 
çalışma ne yazık ki henüz başlatılmamıştır. Bunu, örnekleriyle çokça yaşadığımızdan dolayı, her fır
satta dile getirme mecburiyetini kendimizde bulmaktayız. Özellikle bu söz konusu sorunlar, GAP 
bölgemizde sıkça yaşanılan günlük hayatın sıradanlığı içinde kaybolmaktadır. Bu hususu dikkati
nize sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, detaylara takılmadan genel tarım politikalarına bakmamızda fayda var
dır. Sayın Tarım Bakanımız her fırsatta çiftçilerimize ve tarım politikalarında yaptıkları katkıları bal
landıra ballandıra, büyük bir gururla ifade etmektedirler ancak, değerli arkadaşlarım, eğer durum 
gerçekten Sayın Bakanımın ifade ettikleri eksende olmuş olsaydı, çiftçilerimiz bir nebze de olsa ra
hatlamış olacaklardı. 

Konuyla çok uzak da olsa ilgisi bulunan herkesin bilebileceği gibi tarım sektörümüz AKP po
litikaları sayesinde kırmızı alarm vermektedir. 

Yapacağımız bu yeni düzenlemeyle zirai ilaçların ihracı konusunda kolaylıklar sağlamayı ön
görmekteyiz fakat kendi çiftçilerimizin, ürettiğimiz zirai ilaçları kullanılmasını âdeta imkânsız hâle 
getiriyoruz çünkü çiftçimizin ürettiği ürün için harcadığı girdi ürün satışından elde ettiği meblağın 
çok üstünde kalmaktadır. Vaziyet bu durumdayken çiftçimiz, bırakın zirai ilaç kullanmayı, gübreyi 
bile bu sene kullanamadı. Çiftçinin yüzde 90'ı bu sene değerli arkadaşlar... Ben de çiftçiyim, arazimi 
gübresiz ektim. 

Sayın Bakanımız, çiftçinin ıstıraplarını görmediği gibi, çiftçi sefalet içindeyken devletin ver
diği tarım desteklerini AKP'nin bir lütfü imiş gibi kamuoyuna lanse etme çabasındadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu içler acısı tablo karşısında çiftçimiz hangi koşullarda zirai ilaç 
kullanabilir ki? Kendi çiftçimiz için yapamadığımız iyileştirmeleri başkaları için pekâlâ yapmakta
yız. Fakat içteki çiftçimiz için herhangi bir kanuni düzenlemeyi her ne hikmetse AKP Hükümetinin 
Parlamentoya getirmek gibi bir gayretini de bugüne kadar görmedik, ben inanıyorum, bu süreçten 
sonra da getirmeyecektir. Çiftçilerimizin Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi yaşam koşullarının oluş
turulması bağlamında çalışmaların derhâl başlatılmasını beklemekteyiz. Bu yönüyle yapılacak bir 
düzenlemeye bütün gücümüzle destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Binici. 
Şahsı adına Şanlıurfa Milletvekili Müfit Yetkin. 
Sayın Yetkin, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına 
söz almış bulunuyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarıyla, sosyal ve ekonomik dengelerin kurulması ve kültürel çeşitliliğin sağlanmasını 
amaçlayan sosyal ve bölgesel politikalarla entegre edilerek kırsal alanlarda tarıma ve tarım nüfusuna 
yarar sağlayacak şekilde yönlendirilmesi ve bu bağlamda ülkemizin kalkınması hedeflenerek, Avrupa 
Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklan tarım sektöründe kullanarak, tarımla uğra
şanların refah seviyesini yükseltmek amaçlanmıştır. Ayrıca, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihra
cında bürokrasi ve kırtasiyeciliği de ortadan kaldırarak ülkemiz menfaatine uygun olarak ihracat 
işlemlerinin hızlandırılması da hedeflenmiştir. 

Tasarının öncelikle yasalaşması gerekmektedir çünkü IPA fonlarının sağlayacağı hibe yardım
larından faydalanmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması ge
rekmektedir. 2007 yılı Mayıs ayı içerisinde 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir fakat süreç içerisinde Avrupa 
Birliği iç mevzuatındaki gelişmelere bağlı olarak 5648 sayılı Kanun'da bazı teknik düzenlemelerin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu değişiklik ve düzeltmelerle ilgili kanun teklifi Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri birlikte hare
ket ederek, kanun tasarısı üzerinde uzlaşılarak, kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin Avrupa Birliğine aday olduğu 2007-2013 döne
minde yapılacak bazı çalışmalar hayati önem arz etmektedir. Türkiye'nin kırsal alanlarının fazla ol
ması.. . Tarım ve kırsal kesimle ilgili gelişmeler sonucunda alınacak tedbirlerin çok kritik olduğu bir 
dönem içerisindeyiz. Konuyu bu kapsamda değerlendirdiğimizde tarım ve kırsal kalkınma konu
sunda yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarla ilgili tahsis edilecek ya da kullanılacak kaynakların bir 
an evvel işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık döneminde uyum 
açısından yaşayacağı sıkıntılı konuların başında tarım ve kırsal kalkınma konuları gelmektedir. Tarım 
ve kırsal kalkınma konusunda Avrupa Birliğine uyumun ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkın
manın sağlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın değerli uzmanları Kırsal Kalkınma 
Planı'nı yani IPA Planı'nı ülkemizin taahhüt ettiği tarihte, hiçbir gecikme olmaksızın hazırlamışlar ve 
Avrupa Birliği Komisyonuna sunmuşlardır. Komisyon da artık "IPARD Programı" olarak adlandırı
lan bu planı 25 Şubat 2008 tarihinde onaylamıştır. Yüce Meclisimiz ise, iktidarıyla-muhalefetiyle ko
nuya verdiği önemi göstererek, uzlaşı içinde IPARD programının uygulanmasını gerçekleştirerek, 
Kurumun kuruluş kanununu yani 5648 sayılı Kanun'u 2007 yılında yasalaştırmıştır. 

Geçtiğimiz bu süreçte Kurumun çalışmalarını 2006 yılından bu yana aralıksız sürdüren, mesai 
mefhumu gözetmeksizin yoğun emek harcayan Bakanlık personelinin gayretli çalışmalarıyla Kuru
mun uygulayacağı prosedürler de tamamlanma noktasına gelmiştir. Ayrıca, takip ettiğimiz kadarıyla, 
Kurumun hem merkez hem de il koordinatörlerinin personeli gerekli eğitimleri almışlar ve akredi-
tasyonun yürütülebilmesi için tam bir donanıma sahip olmuşlardır. Eğitim çalışmalarıyla yeterli bilgi 
birikimine sahip olmuş olan söz konusu personelle akreditasyon sürecinin yürütülmesi bir akredi-
tasyon kriteridir. Kanun'da yapılacak değişikliklerle akreditasyonda karşımıza çıkacak bu tür muh
temel riskler çözümlenmeye çalışılmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal kalkınma planı ve programlarıyla 2006-2010 Ulusal 
Tarım Stratejisi çerçevesinde tarım üreticilerinin kırsal alanda bireysel veya bir arada yapacakları öz 
sermayeye dayalı projeli yatırımlar için belirlenen iller dâhilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pa-
zarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımlarıyla, kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin re
habilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma programlan uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu bağlamda, tarım, kültür ve turizm şehri olan Şanlıurfa ilimizin projelerindeki gerçekleştir
melere de kısaca değinmek istiyorum. 

2006 ve 2007 toplam kabul edilen fabrika yatırım proje sayısı 24 adettir. Projenin tutarı 8 milyon 
480 bin YTL olup hibe tutarı ise 4 milyon 240 bin YTL'dir. Buradaki istihdam sayısı ise bin kişidir. 

2007'de basınçlı sulama projesi olarak da 140 proje gerçekleşmiştir. Bunların da toplam tutarı 
5 milyon 221 bin YTL olup hibe tutarı da 2 milyon 610 bin YTL'dir. 

Sulama alanı olarak da 13.456 dekar alanın basınçlı sulamaya geçişi sağlanmıştır. 
Bu arada, arkadaşlarımızın da biraz evvel bahsettiği gibi, Şanlıurfa GAP bölgesinde olduğu için 

GAP projesinin tamamlanması Hükümetimiz tarafından öncelikli bir sıraya konmuştur ve bu bağ
lamda çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Suruç Ovası'ndaki sulama projesinin birinci bölümü ihale edilmiş olup yıllardan beri Suruç'ta 
çekilen su problemine çözüm bulunmak üzere çalışmalar devam etmektedir. 

Harran Ovası'ndaki çalışmalarla ilgili olarak -bu çoraklaşmadan bahsetmişlerdi muhalefetteki 
arkadaşlarımız- o konuda da Tarım Bakanlığımızın bünyesinde bu yıl başlayacak çalışmalarla bura
daki çoraklaşmayı önleyecek projeler öncelikle gündeme alınacak ve bu yıl bu çalışmalar devam et
tirilecektir. 

2008 yılında da tarımsal işletme olarak altmış proje değerlendirmeye alınacaktır. Bunların toplam 
proje tutan 24 milyon 72 bin YTL olup 12 milyon 36 bin YTL'si de hibe olarak devam edecektir. 

Pamuk konusunda da bazı arkadaşlarımızın yine şikâyetleri oldu çiftçilerimizin durumlarından 
ibaret. Bu pamukla ilgili -ben de aynı zamanda biraz, Urfa'daki bir milletvekili olarak, bu konularla 
ilgili olduğum için- şimdi, buradaki çiftçilerimizin tabii ki sıkıntıları var, bunları göz ardı etmek 
mümkün değil ama şimdi bazı konularda da Hükümetin hakkını vermek gerekiyor. Pamuktaki verimi 
artırabilmek için, bu yıl -damlama ve yağmurlama sulama için- Ziraat Bankası beş yıl ödemesiz ve 
faizsiz kredi vermektedir ve bu şekilde pamuktaki verim artışı sağlanmaktadır ve ayrıca her yıl des
tekleme olarak verilen fiyat da zaten pamuk üretiminden, bu verimden alınan... Mesela Urfa'daki or
talama verim geçen yıl 460 kiloydu. Bu 460 kilodan alınan verimle zaten masrafları karşılanıyordu 
ve arkadaşlarımızın, tabii, mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliğinden bahsetmesi gayet normal ama 
bu gelirle pamuk fiyatları zaten masrafını karşılayacak duruma geliyor. Ekstra olarak verilen pamuk 
destekleme de çiftçimizin kazancını belirliyor. Gübre ve mazottaki desteklemeler de yine bu bağ
lamda çiftçiye devamlı bir destek olarak gitmektedir. Mesela bu yıl kuraklık vardı bölgemizde, bu ku
raklıktan dolayı da 4 milyon hektar alana 69 milyon 180 bin 500 YTL destekleme verildi yani hem 
kuru ziraatta hem sulu ziraatta yapılan desteklemelerle çiftçimiz devamlı korunmaya çalışılıyor. Ama 
dünya piyasalarındaki bugünkü krizlerden dolayı fiyatlarda bazen düşme oluyor. Bunun sebebi de 
dünyadaki krizden dolayı oradaki tarım firmaları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Yetkin, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

Buyurun. 

ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Devamla) - ...dünya ekonomi krizinden dolayı hemen 
peşine dönmek için fiyatlarını ucuzlatarak piyasaya verdiler ve bu yüzden de şu anda pamuk fiyat
larında bir düşüş görülüyor ama bunun Hükümetimizle hiçbir alakası yok, çiftçilerimiz de bunu gayet 
iyi biliyorlar. Hükümet olarak da biz bu desteklemeleri devamlı... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Yunanistan'dan niye pamuk geliyor? 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Urfa'daki fiyat ne kadar? 

ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Devamla) -Urfa'da yılda 600 bin ton civarında pamuk 
üretiliyor. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Milletvekili Urfa'daki fiyat ne kadar? 

ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Devamla) - Fiyatlarda şu anda düşüş sağlandı. Ben de 
bahsediyorum... 

BAŞKAN - Sayın Yetkin, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 

ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Devamla) - Dünya fiyatlarındaki düşüş şu anda... Ama 
pamuğun ilk çıktığı günlerde 850 bin liraya fiyatlarla satıldı pamuk. 850 bin liraya kadar pamuk sa
tıldı ama bugünlerde fiyatlar düştü. Bunun sebebinin de Hükümetin politikalarıyla hiçbir ilgisi yok. 
Dünya fiyatlarındaki düşüşten dolayı bugünkü, tabii, piyasalarda bu sıkıntı yaşanıyor. Dünyadaki 
yaşanan sıkıntının Türkiye'deki tarımı da etkileyeceği muhakkaktır, yani bu konuda da muhalefetin 
acımasızca eleştirme hakkı olmadığına inanıyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yetkin. 

Şahsı adına ikinci konuşmacı, Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun. 

Sayın Coşkun, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ekonomik olarak altmış kadar kültür bitkisi yetiştiriciliği ya
pılmaktadır. Bu bitkilere anz olan dört yüz elli konuda, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu çerçevesinde bitki koruma çalışmaları yürütülmektedir. Görüşülmekte olan kanun değişik
liği, alet ve ilaçların ihracatını hızlandırmak, kolaylaştırmak için çıkarılmak istenen bir kanundur. Bun
ların yanında, kontrolü de ortadan kaldırdığı için şu konulara dikkatinizi çekmek istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, zirai ilaçlar nihayetinde zehirli kimyasallardır. İhracatında herhangi bir 
usul belirlenmediğinden "zirai mücadele ilacı" adı altında halk sağlığına zararlı zehirli maddelerin 
veya kimyasal silahın ihracatı söz konusu olduğunda kim denetleyecek, nereden izin alacaklar? Bun
ların yanıtı henüz bulunamamıştır. Aynı şekilde, zirai mücadele aletlerinin aynı zamanda birer silah 
olarak da kullanılabilmesi söz konusudur. Yine aynı sorunlar burada da ortaya çıkacaktır. Bunların 
denetimini nasıl çözeceksiniz? 
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Devletin bir önemli görevi de kayıt tutmak, istatistiki bilgileri derlemektir. Bu çalışmalar sek
törün gelecekle ilgili stratejilerini ve yine yatırımcıların yatırım düşüncelerini etkileyen hususlardır. 
Zirai alet ve ilaçların ihracatını 6968 sayılı Kanun'dan çıkarırsan, devlet olarak bunu kim giderecek, 
yatırımcılara nasıl yön vereceksiniz, bunların istatistiklerini nereden yatırımcılar temin edecek? Eğer 
ihracatçıya gerçek manada kolaylık sağlamak istiyorsanız önemli bir konu daha var, Bakanlık il mü
dürlüklerinin, ihraç müsaadesi verildiğinde, aldığı döner sermaye payının kaldırılması da faydalı ola
caktır diyorum. Bunun yanında, ülkemizde yerli alet ve ilaç üreticilerinin kullandığı alet ve ilaç ham 
maddelerinin ucuzlatılması, alet ve ilaç üreticilerinin desteklenmesi ve üreticilerin, üretici birlikleri 
ve kooperatiflerimizin yeterli alet ve makine ile ilaç alabilmelerini temin etmemiz, kalıntı analizi 
yapan laboratuvarların sayısını artırmamız gerekmektedir diye düşünüyoruz. 

Son zamanlarda, bilhassa havadan ilaçla zirai mücadelelerin, haklı gerekçelerle tabii, iptal edil
mesinden sonra, yerden ilaçlamayı uygun kılacak alet ve makine geliştirip çiftçilerimize dağıtılma
dığı için iki yıldan bu yana, özellikle Çukurova bölgesinde kurt zararından dolayı ikinci ürün mısırda 
yüzde 50-60 arasında verim kaybı olmaktadır. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum: Bunun için 
bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun'da da değişiklik önerisi hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu kanun değişikliği hakkında olumlu görüşlerimizin yanında bazı konulan da dikkatinize -yine 
bu konuda- sunmak istiyorum. Birinci olarak, Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen 
personelin, hâkim, eğitimli ve deneyimli personelin, hiç olmazsa, Kurumun AB'den yetki devrini 
alana kadar kamuda istihdam edilecek personelde yabancı dil şartının aranmamasını veya bu zama
nın biraz uzatılmasını teklif ediyorum. Eğer mutlaka yabancı dil istiyorsanız ilk defa kamuda gö
revlendirilecek personelde aramanız daha uygun olacaktır. Böylece, hem kamudaki bilgi ve tecrübeler 
ile yeni alınacak personeldeki dinamizmi birleştirerek millî menfaatlerimizi koruyacak ve hâliha
zırda çalışanların da emeğini gözetecek hem de herkesin vicdanının kabul edeceği bir uygulamayı ger
çekleştirmiş olacaksınız. Bu uygulamaların örneklerini de paralel amaçlar için kurulan Merkezî 
Finans İhale Birimi ve benzeri kurumlarda görebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uygulayacağı 
IPARD programı kapsamında destekleyeceğiniz illeri nasıl seçtiniz? Bunları hep aydınlanması ge
reken konular olarak görüyoruz. Hangi kriterleri dikkate aldınız? Programa göre birinci dönem ve 
ikinci dönemde desteklenecek iller hangileridir? IPARD programı kapsamında ülkemizdeki çiftçile
rimize ne kadar hibe desteği kullandıracaksınız? Bu konuların da aydınlatılması gerektiğine inanı
yorum. 

Söz konusu kanun değişikliğinin, ülkemize ve özellikle Türk çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, 
AB desteklerinden çiftçilerimizin bir an önce yararlanabilmesi dileğiyle yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Coşkun, teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Çalış... 
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HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, gerçekten tarım sıkıntılı. Çiftçilerin en büyük sıkıntıları ise, girdilerin yani ma
liyetin yüksekliği ve ürünlerini değerinde satamamaktır. Zirai mücadele alet ve makineleri ve zirai 
ilaçlar da maliyeti etkileyen önemli girdi kalemlerindendir. Zirai mücadelede alet, makine ve ilaçlarla 
ilgili, çiftçiye hangi destekleriniz olacaktır? 

İkinci sorum: Zirai alet, makine ve ilaç ihracatına Hükümetiniz ne gibi teşvikler veriyor? Teş
vik vermiyorsa bu yönde herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. 

Sayın Akkuş... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, zirai karantina mevzuatına uygun olarak 2008'in on 
ayında sınırlarımızdan kaçak canlı hayvan geçişiyle ilgili kaç adet karantina uygulanmıştır ve ka
rantinanın sebebi nedir? 

Bir diğer soru: Ülkemizin her tarafında sulu tarım yapılamamaktadır. Buğdaygiller tarımı yapı
lan alanlarda vatandaş, buğday yerine daha az gübre ihtiyacı olan arpa ekmektedir. Bu da kırsal ke
simde önemli bir gelir kaybına sebep olacaktır. Arpa ekimi yapan vatandaşların bu gelir kaybıyla 
ilgili bir planlamanız var mı? Varsa nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akkuş. 

Sayın Taner... 

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, tarım bütçesi içindeki zirai mücadele ve karantinaya 
ayrılan pay ne kadardır? 

İki, tarım desteklerinin 2002 yılı ile 2008 yılındaki gayrisafı millî hasılaya oranı nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Taner. 

Sayın Doğru... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Domates ve diğer sebze üretiminin yoğun olduğu yaz döneminde Rusya'yla kriz çıkmış ve üre
tim değerlendirilememiş ve ürünler tarlada kalmıştır. Tokat ilinde Kazova ve Kelkit vadisinde üre
tici perişan olmuştur. Rusya'yla krizin ülkemize tarımsal yönde maliyeti nedir? Çiftçi kayıt sistemine 
göre kayıtlar dikkate alınarak ek destek düşünüyor musunuz? 

İkinci soru olarak, son bir yılda ülkemize ne kadar tarım ve hayvancılık ürünü ithal olarak gel
miştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. 

Sayın Uzunırmak... 
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ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Öncelikli olarak Sayın Bakana sormak istediğim şu: Burada yeni birtakım kadrolar ihdas edili
yor. Bu kadrolar ihdas edilirken Plan Bütçe Komisyonunda, ülkeye maliyetleri nedir, sektöre, yani 
Tarım Bakanlığı bütçesinden acaba ne gibi yükler getiriliyor? Bunlar gösterilmemiş. Önce bu cetve
lin olması gerektiği kanaatini taşıyorum. 

İkincisi, ihdas edilen kadrolarda birtakım okullardan mezuniyetler aranırken sosyoloji bölümü 
mezunu olması da uygun görülmüş. Acaba, merak ediyorum, AKP'li bazı bakanların veya başkala
rının sosyoloji bölümü mezunu işsiz kalmış yakınları mı var? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz ve bugün dünyayı sarsan küresel kriz 

her kesimi etkilediği gibi özellikle tarımsal üretim yapan çiftçilerimizi de çok ciddi bir şekilde etki
lemiş ve krize sürüklemiştir. Bu çerçevede Ziraat Bankasının KOBİ'lere açmış olduğu kredilerin va
desini kırk sekiz aya çıkartmasını, biz olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Ancak tarım 
kesiminde işletme kredilerine uygulanan kredi vadelerinin on sekiz aylık olması ve bu vadenin de üre
ticilerimizin ekim sezonlarının ortasına denk gelmesi önemli ölçüde finansman sıkıntısına ve sıkın
tıya yol açmaktadır. Buna çare olarak da üreticilerimizin büyük bir bölümü on sekizinci aya denk 
gelen bu krediyi kapatabilmek için diğer bankalara başvuruda bulunmakta idiler. Ancak bugünkü 
kriz ortamı nedeniyle artık bu alternatifler de kalmamıştır. 

Şimdi sormak istiyorum: Çok zor durumda olan üreticilerimizin kullandıkları bu işletme kredi
lerinin vadelerini KOBİ'lerde olduğu gibi kırk sekiz aya veya en azından otuz altı aya çıkartma ko
nusunda Hükümet olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır, herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tankut. 

Sayın Ata... 
AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Bakan, Bakanlığınızın Koruma ve Kontrol Genel Mü

dürlüğü tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na 1.974 ziraat 
mühendisi, 345 tekniker ve teknisyen olmak üzere 2.319 kişi girmiştir. Sınavdaki başarı oranı ise 
1,12 olmuştur çünkü başarılı olmak için 80 puan almak gerekmektedir. Sınavı yalnızca 26 kişi ge
çebilmiştir. Bir akademisyenlik aşaması olan doçentlikte bile YÖK'ün dil başarısı için 65 puanı ye
terli görmesine rağmen, Bakanlığınızın hiçbir bilimsel ölçüte dayalı olmadan 80 puanı bir başarı 
düzeyi olarak belirlemesi ve uygulamasının nedeni nedir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Sakık... 
SIRRI SAKIK (Muş) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ben çok diliyordum Tarım Bakanımız burada olsun ama kalktılar. Kendilerinin ve AKP Hükü

metinin politikaları sayesinde organik tarıma geçtik; çiftçi gübre alamıyor, çiftçi zirai ilaçları kulla
namıyor, bu vesileyle belki hayırlı olmuştur! 
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Şimdi, Türkiye'nin kanayan bir yarası olan tarım işçilerinin her yıl gittikleri yerlerde nasıl aşa
ğılandıklarını, nasıl saldırıya uğradıklarını hep birlikte görüyoruz. Özellikle Karadeniz tarafına giden 
fındık işçilerinin hiçbirinin bu konuda can güvenliği yok, mal güvenliği yok ve hiçbir sosyal güven
liği yok. Acaba Sayın Bakanımızın bu konuda herhangi bir çalışmaları var mıdır? 

Üçüncü bir sorum: Bölgede binlerce dönüm arazileri olan çiftçiler Ziraat Bankasından kredi ala
mamaktadır, gerekçe de şu: Ziraat... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan duydu herhalde, anlamıştır konuyu; teşekkür ederim. 
Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Evet, ben devam edeyim soruya: Ziraat Bankasından kredi alamı

yor çiftçi tarımda, çünkü arazisini ipotek ediyor, yetmiyor, altı tane de memur kefil istiyorlar. Bu, çok 
sıkça yaşanan bir olay. 

Millî gelirin bölgesel dağılımı, veri üretimi 2001 'de durduruldu. AK PARTİ Hükümeti yedi yıl
dır niye bu veri üretimini yapmıyor? 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2002-2006 döneminde yüzde 39 Marmara'ya, yüzde 14 İç 
Anadolu'ya, yüzde 12 Ege'ye, yüzde 9 sadece Doğu ve Güneydoğu'ya teşvik ve yatırım yapılmış. 
Bunun da 4,5'u Gaziantep'e, geriye yirmi ile 4,4 düşüyor. Buna ne diyorlar? 

IMF ve Dünya Bankası kamu yatırımlarının tamamen durdurulması şartını koyduğu için Muş'un, 
Erciş'in, Kars'ın, Erzurum'un şeker fabrikaları satışa çıkarılıyor. Tekelde kalan bu yatırımlar da mı 
gidecek? 

GAP'ta sulama yüzde 14 aşamasında. Bu konuda Avrupa Birliğinden ne tür projeler gelecek? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bal... 
ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak istiyorum: Zirai Karantina Yönet

meliği beş yılda on üç kez değiştirilmiştir. Bir ülkenin karantina yönetmeliğinin bu kadar çok değiş
tirilmesi normal midir? İç karantina kapsamında sakıncalı bulunan bir zararlı organizma, dış karantina 
kapsamında da sakıncalı değil midir? İç karantina kapsamında imha tedbiri uygulaması düşünülen bir 
etmene ithal izni verilmeli midir diye sormak istiyorum. 

Aynca, Tohumculuk Yasası'nın getirdiği kolaylıkla GDO'lu ürünler kolaylıkla ülkemize girmek
tedir. Bir bitki sağlığı kanunu ve ulusal biyogüvenlik yasasını ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Halis... 
ŞERAFETTÎN HALİS (Tunceli) - Sayın Bakan, Türkiye'de şu anda 5.758 zirai mücadele ilaç 

bayisi görev yapmaktadır. Ancak bunların bir kısmı, hukuksal ve bilimsel yeterliği haiz olmayan 
meslek dışı kimseler tarafından yapılmaktadır. Şimdi, haliyle böyle olunca da Türkiye'de topraklar 
zehirlenmektedir, dolayısıyla insan zehirlenmektedir. Kaldı ki diğer ihraç ettiğimiz malların, meyve 
ve sebzelerin gümrük kapılarına nasıl geri döndüğünü de biliyoruz. Ayrıca protokol düzenlenerek ya 
da fiilen yapılan satışlar da bu tehlikeye bir miktar pay katmaktadır. Bakanlığımız bu konuda ne tür 
tedbir almıştır ya da alacaktır? Almayı düşünmekte midir? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halis. 
Evet, süremiz doldu ama bir arkadaşımız kaldı. Ona da söz vereyim. 

Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, tarımsal üretimin artırılarak kırsal kalkınmanın hızlandırılmasında hiç şüphe

siz ki girdi maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarla tarımında üretim 
girdilerinin yaklaşık yarısını traktör ve tarım makineleri edinimi ve kullanımından kaynaklanan ma
liyetler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tarım makineleri içerisinde özellikle doğrudan ekim ve azal
tılmış toprak işlemeli üretim tekniğinin desteklenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
Hükümetiniz bu konuya nasıl bakmaktadır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

çok teşekkür ediyorum. 
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım çok detaylı, teknik bazı sorular tevcih ettiler. Sayın Bakan 

-ilgili Bakan arkadaşımız- şu anda bir Devlet Başkanını karşılamak için gitti ve yüce Genel Kurula 
Sayın Devlet Başkanıyla teşrif edecekler. 

Bu vesileyle bu kadar önemli ve içtenlikli sorulara rastgele bir cevabı doğru bulmuyorum. Bir 
altyapısı mutlaka olmalı ve o düzeyde bu sorulara cevap vermenin doğru olacağı düşüncesiyle, ya
zılı olarak bu cevapların verileceğini ifade ediyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ah bir verseydin... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Verse bir türlü, vermese bir türlü. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Evet, teklifin maddelerine geçilmesini oylayacağım ve karar yeter sayısını araya

cağım. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.09 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.24 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

229 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi maddelere geçilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU İLE TARIM VE KIRSAL 
KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-15 /5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 2 nci 

maddesinde yer alan "zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal," ibaresinden sonra gelen "ihraç,", VI ncı 
Bölüm başlığında yer alan "ihraç" ibareleri ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 40 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve ihraç" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ramazan Kerim Özkan, 
Burdur Milletvekili. 

Buyurun Sayın Özkan. 
CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Bu maddeyle şu durumu düzenliyoruz: Zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracatının -yani dış sa

tımının- kontrolünün, uygulamada gereksiz bürokrasiye, kırtasiyeye sebep olduğu ve dış satımın ar
tırılmasını engellediği bir gerçektir. Bu nedenle Kanun'un çeşitli maddelerinde yer alan dış satım 
yaparken Bakanlıktan izin alınmasına ilişkin ibarelerin ilgili maddelerden çıkarılarak yurt dışına mal 
satan ihracatçıya kolaylık sağlamak öngörülmektedir. Amaç çiftçinin, tarım sektörünün refah sevi
yesini yükseltmek olduğuna göre bu maddeyi yürekten destekliyoruz. Ancak bu durumda bazı soru
ları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Sayın Başbakan zaman zaman diyor ya "Cumhuriyet Halk 
Partisinden öneri ve uyarı alamıyoruz." diye. Bu uyarı ve önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Yaş meyve sebze: 
Bu yıl, değerli arkadaşlarım, yaş meyve sebzede, kırsal alanda köylümüz, çiftçimiz hüsrana uğ

radı. Elimde faturalar var. Bunlar, Burdur'dan Antalya Hali'ne gönderilen birinci sınıf çarliston biber, 
domates, patlıcan. Ancak, birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum: 657 kilo ürün götürüyor benim üre
ticim Burdur'dan Antalya'ya, yol parası değil, 657 kilo ürün karşılığı aldığı para 254 YTL. Yani, bir 
arabayı boş olarak tutsanız, Antalya'ya gidip geliş parası değil. 
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Tarlalarda ürünümüz kaldı. "Tarım şahlandı." diyoruz ama bunun yansıması -yaş meyve sebze 
anlamında konuşuyorum- karpuzda, kavunda, domateste, biberde bu sene çiftçimiz hüsrana uğradı. 
Tarlalarımız allı gelin gibiydi, domates tarlada kaldı. Biber, yine o kırmızı biberimiz, çarliston bibe
rimiz tarlada kaldı. Mazot parasına, gübre parasına takat getiremeyen çiftçi, buna rağmen üretti ama 
ürettiği ürün, eli hamur karnı aç bir şekilde tarlada kaldı. "Şahlandık" diyoruz "destek var" diyoruz 
ama destek hâlâ mazotta, özel tüketim vergisini çiftçi lehine düzenleyemediniz, gübrede KDV'yi dü-
şüremediniz. 

Bakın, mantar üreticim var Türkiye'de, mantar üretimi. Mantarda KDV yüzde 18. Altı yıldır 
söylüyoruz, Bakanlığı uyarıyoruz, o mantardaki yüzde 18'lik KDV'yi, girdisinde saman var, tavuk 
pisliği var, at pisliği var, pisliği değerlendiriyor üretici, ama onda, o protein olan mantardaki -şu anda 
fiyatları düştü- KDV'yi bir türlü düzenleyemedik altı yılda. 

Yine, elma üreticisi, yemiyor, içmiyor, ilaçlıyor, üretiyor, şu anda soğuk hava depolarında elma 
dolu, arayıp soran yok. Ama, büyük kentlerde elmayı 2,5 milyon liraya, 3 milyon liraya satın alamı
yoruz. Belediyeler elinizde, kamu elinizde, niçin bu üreticinin elmasını, mantarını, domatesini, bi
berini, karpuzunu, kavununu değerlendirmeyi düşünmüyorsunuz? Hal Yasası'yla vatandaşı perişan 
ettik. Bakın burada büyük bir konsensüsle kanunlar çıkarıyoruz ama ne yazık ki üreticiye yansıması 
çok güzel yönde değil. Dün de söyledim, vatandaş şunu söylüyor: "Çarşı uzun, pazar bol / Gezin 
halkım gezin / Döşek uzun, yorgan kısa / Büzül halkım büzül." Halk büzülüyor değerli arkadaşlarım. 

Düzenleme yapıyoruz, bakın, burada ihracatçının önünü açmak istiyoruz. Burdur'da oraktan bi
çere kadar tarım makineleri üretiliyor; oraktan biçere kadar ne istiyorsanız. Biçerdöver istiyorsanız 
var Burdur'da, mibzer istiyorsanız var, silaj makinesi istiyorsanız var. Ne istiyorsanız hepsi üretili
yor tarım aletleri anlamında. Bu fabrikaların en küçüğünde 300 kişi, 400 kişi çalıştırılırdı ama şu 
anda bu krizden 65'e, 50'ye düştü. İyileştirme yapmak istiyoruz ama geç kaldık. Bu yasa geleli aylar 
geçti. Bugün, bakın, sıkıştırılmış bir ortamda bu yasayı yetiştirmeye çalışıyoruz. 750 milyon euro-
luk bir katkıdan bahsediyoruz. Bu katkıyı vatandaşa bir türlü yansıtamadık. Desteklerden bahsedili
yor ama destekler gerçekten hak sahiplerine verilmiyor. 

Bir Diyarbakır örneği var. Bakanımız Diyarbakırlı, kutluyoruz, meslektaşım. O bölgeye bin
lerce inek verildi. Şu anda bu inekler yerinde duruyor mu, gidin bakın. Çoğu brucella hastalığın
dan. .. Hâlbuki bu hayvanlar brucella'dan ari, şaptan ari olarak toplanıyor ve üreticiye teslim ediliyor. 
Brucella bahanesiyle bu hayvanlar kestiriliyor. Çünkü yine vatandaşa, ehline verilmedi. 

Benim Burdur'umda günlük 600-700 ton süt üretiliyor. Şu anda süt fiyatları düştü. Ne ucuzladı 
değerli arkadaşlarım? Yem mi ucuzladı, mazot mu ucuzladı, gübre mi ucuzladı, ilaç mı ucuzladı? 
Bir denge diyoruz. Et ve Balık Kurumunu kapattık, özelleştirdik; Süt Endüstrisi Kurumunu kapattık, 
özelleştirdik. Denge yok. Geçenlerde Burdur'da kuduz hastalığı çıktı. Aynı doğal sütü veriyoruz, 
sütü ısıtma işlemine tabi tutuyoruz kendi elimizle, ama sütü kullanan şirketler sütümüzü yarı fiyatına 
almak istiyor. Ama Süt Endüstrisi Kurumu Burdur'da olmuş olsaydı devletti, dengeydi, bu korunmuş 
olacaktı. 640'a verdiğimiz sütün bugün fiyatları düştü, 580'lere, 550'lere çekildi, her şey pahalıla
şırken çekildi. Vatandaşa tarım ve hayvancılık şahlandı diyoruz ama bu şahlanmayı bir türlü göre
miyoruz. Size önerimiz: Tarımı desteklemek istiyorsanız bugün 0,75 olan gayrisafı millî hasılamızı 
-gayrisafı millî hasılamızın 0,75'iyle tarımı desteklemek istiyorsunuz- Avrupa Birliği ülkelerinde ol
duğu gibi yüzde 2'ye çıkarınız. İlaçta, gübrede, mazotta ÖTV ve KDV'yi indiriniz. 
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Hayvancılık dedim biraz önce. Bakın değerli arkadaşlarım, keçiyi terörist olarak değerlendirdik. 
Vatandaşı o doğal gıdayı üretmekten, yetiştirmekten alıkoyduk. Şu anda keçi üretimi artık yapılmaz 
duruma geldi. Önümüzdeki süreçte keçi ve koyunda kurbanlık arayacağız, yurt dışından ithal kur
banlık alma aşamasına geleceğiz. Bugün ülkemizde 50 milyonlarda olan koyun popülasyonu, koyun 
sayısı 25 milyonlara düştü. Neden? İşte, dengesiz politikalar. İlaç pahalı, yem pahalı, mazot pahalı, 
girdiler devamlı artmış ama vatandaşın ürettiği ette, sütte, yapağıda bir değerlendirme yok. Denge
leri kaybettik. 

Yine, haşhaş... Burdur ve birçok ilimiz... On sekiz ilimiz var bugün haşhaşla iştigal eden. Bugün 
haşhaş tohumunu biz veriyoruz, verdiğimiz tohumdan ürün yetişmiyor. Karneye bağladık haşhaşı. 
Pancar aynı şekilde. Bu sene kotaları kaldırdınız ama fiyat vermediğiniz için pancar üreticisi peri
şanlıktan pancar üretmemeye başladı. Hâlbuki pancar bizim her şeyimizdi. Türkiye'nin her yerinde, 
Erzurum'undan Amasya'sına, Tekirdağ'ından Çorlu'suna, Burdur'undan Kars'ına kadar her yerde 
pancar yetişiyordu. Ama bunu ne yaptık? Bu Cargill yasalarıyla tatlandırıcıya önem vererek pancar 
üreticisini mağdur ettik. Hâlbuki o pancar iki yüz elli sektöre iş veriyordu. Her şeyimiz oydu. Hay
vancılığımız ona bağlıydı, tarımımız ona bağlıydı, nakliyecimiz ona bağlıydı, tamircimiz ona bağ
lıydı, kamyonumuz ona bağlıydı. Bunu bitirdik. 

Yine geçiyorum, anason, pamuk... Biraz önce arkadaşımız pamuktan bahsetti. Değerli arka
daşlarım, pamuk üreticisi gerçekten ülkemizde şahlandıysa niçin Yunanistan'dan pamuk alıyoruz? 
Niçin Yunanistan'dan pamuk alıyoruz? Çünkü, Antalya'da, Çukurova'da, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da pamuğu bitirdik. 

Tütün... Burdur'da biz Bucak'ta tütün üretiyorduk. Şu anda üretici tütün üretmekten vazgeçti. 
Tekeli kapattınız. Bununla vatandaş ne yapacak? "Köydeyim ben, doğduğum topraklarda doymak is
tiyorum." diyor, "Köyümü terk etmek istemiyorum." diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Köylünün üret
tiği pancara sahip çıkmıyoruz, haşhaşa sahip çıkmıyoruz, anasona sahip çıkmıyoruz, tütüne sahip 
çıkmıyoruz, zeytine sahip çıkmıyoruz, arkasından efendim kömürle, promosyonla siyaset yapmaya 
çalışıyoruz. Bu olmaz değerli arkadaşlarım. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Tütünden bir şey olmaz, tütün bitti; dünyada bitti! Gözünü se
veyim ondan... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Dünyada bittiyse, bitmeyen ürünlere sahip çıkın. 
Mısır dünyada bitmedi, nohut dünyada bitmedi, domates bitmedi, haşhaş bitmedi. Bunlara sahip 
çıkın. Biz, sahip çıkılması gereken ürünlerden bahsediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar uyarı ve önerilerimiz. 

Hayvancılık dedim... Gerçekten o kuduz hastalığı -Bakanlık yetkililerimiz de burada- ihbarı 
mecbur hastalıklar kapsamında, ancak tazminatlı hastalıklar kapsamında değil. Acilen tazminatlı has
talıklar kapsamına kuduz alınmalıdır. Bunun altyapısını oluşturan veteriner hekimlerin özlük hakları, 
veteriner sağlık teknisyenlerinin özlük hakları mutlaka ve mutlaka düzenlenmelidir. Bu konularda Ba
kanlığımız... 

BAŞKAN - Sayın Özkan, beş on saniyenizi rica edeyim, süreniz de tamamlanmak üzere zaten. 
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VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2.- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi ve beraberlerindeki heyete Başkanlıkça "Hoş 

geldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün 

davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi ve be
raberindeki heyet Meclis Başkanımız Sayın Koksal Toptan ile birlikte Meclisimizi şu anda teşrif 
etmiş bulunuyorlar. 

Kendilerine Genel Kurul adına "Hoş geldiniz." diyorum. (Alkışlar) 

VIIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Ka

rantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/224, 1/545) (S.Sayısı: 229) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bu uyarı ve önerilerimle, yasamızın, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Ancak bu gelen hibe yardımlarının gerçek sahiplerine, gerçek üreticiye, gerçekten üretmek isteyen 
çalışkan Türk köylüsüne verilmesi temennisiyle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 
İkinci konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 

Akif Paksoy. 

Sayın Paksoy, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADrNA MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 1 'inci maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmakta
yım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İhracat ürünlerinin daha çok ithal eden ülke tarafından denetim ve kontrollerinin yapılması, 
dünya ülkelerinde görülen genel bir uygulamadır. Bu sebeple, ihracat yaparken bakanlıktan izin alın
masına ilişkin ibarelerin ilgili maddelerden çıkarılması tarafımızdan da uygun mütalaa edilmiştir. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsal kalkınma programlarının uygulanma
sına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 2007 yılında kurulmuştur. Kurumun hedefi, tam üye
lik tarihine kadar Avrupa Birliği tarafından ülkemize yapılacak kırsal kalkınma hibe yardımlarının 
kullanımını sağlamaktır. 

- 5 5 -



TBMM B:22 26.11.2008 0 : 4 

Kurum tarafından desteklenecek tüm projeler, sunumundan itibaren fiziki tamamlanmasını takip 
eden beş yıllık süre içerisinde belli bir program dâhilinde uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve eko
nomiklik açısından Kurum tarafından denetlenecektir. Bu işlemler, Avrupa Birliği tarafından da aynı 
şekilde kontrol edilecektir. 

Kurum, şu ana kadar yirmi ilde teşkilatlanmış olup, 2010 yılında ise yirmi iki ilde daha teşki
latlanmayı hedeflemektedir. Bu hibe yardımlar, öncelikle süt ve et üreten tarımsal işletmeler, süt ve 
süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, üretici grup
larının kurulmasının desteklenmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilme
sinde kullanılacaktır. Destek alanlannda hibe yardımları yüzde 50'den az olmayacaktır. Ancak Avrupa 
Birliği yardımlarını kullanabilmesi için ön şart AB tarafından akredite edilmesidir. Akreditasyonun 
teknik düzenlemelerinin yanında, bu teknik düzenlemeleri hayata geçirebilecek donanımda personelle 
birlikte yapılabileceği açıktır. Kurumun da bu akreditasyonun tam ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşti
rilebilmesi için kalifiye personele ihtiyacı vardır. Bakanlık bu personeli alabilmek için Maliye Ba
kanlığından vize aldı, vize aldı da ne oldu? Personel istihdam edebildi mi? Maalesef hayır. Kanun 
gereği 150 kişilik kadro olmasına rağmen, yöneticiler de dâhil olmak üzere yaklaşık 50 kişiyi istihdam 
edebilmiştir. Maalesef kanunun çıkmasından bu yana yaklaşık bir buçuk yıl zaman geçmiş olmasına 
rağmen, Kurumun faaliyetleri hâlen geçici görevli personel tarafından yürütülmektedir. Mesela Ku
rumun son uzman personel alımına 60 kişi başvurmuştur ve koşullara uyan ancak yaklaşık 20 uzman 
işe alınabilmiştir. Yani koşullar ağır olduğu için Kuruma yeteri kadar başvuru olmamıştır. 

Sonuç olarak, Kurum gerçekten kötü yönetilmektedir. Bu kötü yönetimi de Sayın Bakanın ba
şarı hanesine yazmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un yayımlandığı tarih olan 2007 yılı Mayıs ayından itibaren işe 
başlayan ve kuruluş çalışmalarında aktif olarak yer alan personel büyük bir özveriyle görev yapmakta
dır. Bu personelin Avrupa Birliğine üye olmuş ülkelerin tüm belgelerini büyük bir özveriyle inceleyerek 
çalışma yürüttüklerini, Komisyon ve alt komisyon mesailerimiz sırasında öğrenmiş bulunmaktayım. 

Kurum personeli aynı zamanda son bir yıllık süreçte Kurumun yapılanmasına yönelik tüm ça
lışmaları gerçekleştirmiş, taşra birimlerinde görevlendirilen personelin eğitimi de tamamlanmıştır. 
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, merkezde ve illerde Kurumun faaliyetlerini yürütecek per
sonel bugüne kadar eğitilmiş ve bu personele desteklenecek alanlarla ilgili ayrı bir nitelik kazandı
rılmıştır. Bu durum memnuniyet vericidir. 

Buna ilave olarak, Avrupa Birliği tarafından Kurumun akreditasyonunun sağlanması, projesinin 
kabul edilip hibe yardımlarını kullandırabilmesi için merkezde ve taşrada eğitilmiş olan mevcut ni
telikli personelle çalışılması elzemdir. Ancak, kanunda yer alan İngilizce puanı şartı nedeniyle bu 
yükü çeken personel Kurumda çalışamayacaktır. Bu konuyla ilgili sıkıntı şudur: Tarım ve Köyişleri, 
Bakanlığı yurt dışı teşkilatında müşavir olarak görevlendireceği personelinde bile KPDS 70 puan 
şartı aramasına rağmen, 5648 sayılı Kanun, Kurum merkezinde yani Ankara'da çalışacak personel 
için 80, taşra teşkilatında çalışacak personel için ise 70 puan şartı koşmaktadır. Bu duruma Sayın 
Bakanın bir açıklaması varsa, kendisinden gerekli açıklamayı ve gerekçesini bekliyoruz. Yurt dı
şında müşavir olarak atanabilmek için 70 puan fakat yurt içinde, hatta emsallerine göre daha az ücret 
alan Kurum personeli için 80 puan. Araştırmalarımız sonucu, merkezde ve taşrada Kurumun tüm iş
lerini yürütmek üzere görevlendirilen personelden bu yabancı dil puanına sahip personel sayısının 
10'u, 15'i geçmediğini öğrendik. İnşallah, biz yanlış öğrenmişizdir. Sayın Bakanı bu konuda açık
lama yapmaya davet ediyorum. 
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Olacağı şu: Bin bir emekle eğitilerek nitelik kazandırılan personel Kurumda istihdam edileme
yecektir. Bu geçici personelin istihdam edilememesi demek, Kurumun işlerinin durma noktasına gel
mesi, kapısına kilit vurması ya da Kurumun ölü doğması anlamına gelir. Bunu da herhalde, başta bu 
Kurumun taşra teşkilatının olduğu yirmi ilin milletvekilleri ile diğer hiçbir milletvekili arkadaşım 
istemeyecektir. En başta da Sayın Bakanın istememesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Kurumun faaliyet alanı gereği olarak bu yabancı dil konusunun elbette önemli ama Ku
rumun en öncelikli konusu ya da olmazsa olmaz koşulu hâline getirilmesinin gerekliliği tartışılma
lıdır. Düşünün bir kere: Kahramanmaraş'ta, Van'da, Kars'ta, Şanlıurfa'da ya da Diyarbakır'da yahut 
diğer illerde KPDS 70 puan alan ve oralarda tarımla uğraşan kişilerle muhatap olacak personel bu
labilmek ne kadar gerçekçidir? Oralarda çalışacak personelin çok üst düzeyde yabancı dil kullanımı 
ne kadar gereklidir. Ben de birçok milletvekili arkadaşım gibi öncelikle konunun nitelikli ve işi bilen 
personel yerine, sadece çok iyi derecede İngilizce bilmek olduğundan pek emin değilim. Hâlen ça
lışan bu arkadaşlarımızın yeterli ve gerekli temel düzeyde yabancı dil bilgilerinin mevcut olduğu ka
naatindeyim. Bu sorunun çözümü için bu personelin öncelikli istihdamı amacıyla kanuna bir madde 
eklenmesi yeterli olacaktır. Zaten benzer şekilde yeni oluşturulan kurumların kuruluş aşamalarında 
çalışmaları yürütmek üzere geçici görevlendirilen personelin, sürekli istihdamına yönelik düzenle
meler, Türk kamu yönetimi yapılanmasında başka kurumlar için de uygulanmaktadır. Eğer Kuru
mun kurulmasından itibaren tüm çalışmaları yürüten, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında 
eğitimlere katılan ve Kurumun tüm yükünü gönüllü olarak sırtlayan özellikli personel için Kanun'un 
geçici l'inci maddesi işletilerek ya da Kanun'a yeni bir madde ilave edilerek nitelikli personel is
tihdam edilmez ise -konuşmamın başında da belirttiğim üzere- destekleme alanlarında deneyim sa
hibi ve hâlen görevli bulunan meslek personelinin istihdamı mümkün olamayacaktır. Böylelikle 
Kurumun akreditasyon sürecinin sekteye uğrayacağı ve Avrupa Birliği tarafından kullandırılacağı 
taahhüt edilen hibe şeklinde yardımların ülkemizde kullanılmaması söz konusu olabilecektir. 

Biraz da uyguladığınız yanlış tarım politikalarından bahsetmek istiyorum. İktidarınız döneminde 
Türk tarımı can çekişme noktasına geldi. Gerçi siz hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorsunuz. Bütün cum
huriyet hükümetleri bir yana siz bir yanaşınız. Hiçbir cumhuriyet hükümetinin yapmadığını siz altı 
yılda yaptınız. Tarımı yok etme noktasına getirdiniz. Gerçekten tarımda bu başarıyı hiçbir cumhuri
yet hükümeti sağlayamamıştı. Sizi çiftçilerimiz adına tebrik ediyorum(î) Uyguladığınız yanlış poli
tikalar sonucu 70 milyon nüfusun 15 milyonunu yeşil kartlı hâle getirdiniz. Bu gidişle bu rakamları 
20-25 milyonlara çıkarmanızı bekliyoruz. Ondan sonra da seçim meydanlarında, bu kürsülerde bul
duğunuz mikrofonlarda daha iyi garip gureba edebiyatı yaparsınız! Ancak, biz yine "Balık bilmezse 
Halik bilir." babından sözümüzü söyleyelim. Bize inanmıyorsanız, onun için tarımın can çekiştiğini 
ben söylemiyorum, çiftçi söylüyor. Bakın, Denizli Ticaret Odası Başkanı Hamdi Gemici ne diyor: 
"Hükümet tarımın yok olmasını istemiyorsa bir an önce önlem almalı, başta çiftçinin belini büken 
girdi maliyetlerini dünya standartlarına çekmeli, çiftçilerimizin Ziraat Bankası ile tarım krediye olan 
borçlan yeniden yapılandırılmalı, dünya ham petrol fiyatlarındaki düşüşler pompa satış fiyatlarına da 
yansıtılmalı, aynı yansıma gübrede de olmalıdır." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Paksoy, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 
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MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Gübre ve mazot artışları ürün bedeli artışlarının çok 
çok üzerindedir. Mazota ayrılan destek çiftçinin mazot giderinin yüzde 6'sını, gübre için verilen des
tek ise örneğin çeltikte gübre masrafının yüzde 4'ünü karşılamaktadır. 

Ülkemizdeki durumu hiç bilmiyor gibi yaş meyve ve sebzelerin yüzde 95'i içeride tüketilmek
tedir. Ancak son derece yetersiz denetim ve uzmanı olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen yan
lış uygulamalar sonucu, halk sağlığı açıkça tehdit edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Paksoy. 
Sayın milletvekilleri, başkaca söz talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ku

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 13 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"a) Faydalanıcıların desteklerden azamî ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgilen
dirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek." 

"a) İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yapmak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, 
eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek." 

"g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. " 
"(2) Program çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kurumun ulu

sal düzeyde akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının takibi 
ile ilgili çalışmalar ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen merci tarafından yapılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Mil
letvekili Selçuk Ayhan. 

Sayın Ayhan, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA SELÇUK AYHAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görü

şülmekte olan tasarının 2'nci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut yasa tasarısını genel olarak grup olarak destekliyoruz, bu konuda 
hiçbir sorun yok. Ama tarımın kendisi Türkiye'nin en kronik, en önemli sorunlarından birisini oluş
turmakta. Bunun üzerinde bir miktar durmak gerekiyor. 

Hükümetimizin altı yıllık çalışma döneminde en olumsuz etkilenen sektörlerden bir tanesi tarım. 
Bunu hepimiz biliyoruz. Girdi fiyatları çok hızlı yükseliyor, verilen doğrudan gelir destekleri çok 
cüzi kalıyor, ama satış fiyatları yerinde sayıyor. Sonuç itibarıyla, tarım nüfusunda hızlı bir erozyon, 
hızlı bir küçülme, tarım sektöründe giderek oluşan bir daralma var. Sadece 2007 yılında, tarımda bü
yüme yüzde 7,3 oranında küçülme şeklinde olmuş Türkiye'de. Bu, Türkiye'de tarımın dibe vurdu
ğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Tanmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 
belirlenen ve Bakanlar Kurulumuzca onaylanan 2008 Ürünü Destekleme Primleri Uygulama Tebliği 
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25 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğe göre destekleme primleri geçen 
yıla göre sadece 1 kuruş bir artış göstermektedir. Buna göre 2008 yılı kütlü pamuk için kilogram ba
şına 30 yeni kuruş, yağlık ayçiçeği için 21 yeni kuruş, soya fasulyesi için 23 yeni kuruş, kanola için 
yine 23 yeni kuruş ve zeytinyağı için kilogram başına 21 yeni kuruş destekleme primi ödenecek. 

Yapılmak istenen, izlenen politika, tarım nüfusunu giderek küçültmek, orta ve küçük ölçekteki 
işletmelerin yaşama şansını ortadan kaldırmak, büyük çiftçi ve çiftlikler yaratmak politikasıdır. 

İlk bakışta tarım nüfusunun küçültülmesi elbette ki bilimsel gereklerin gereğidir. Çünkü üretime 
daha fazla nüfusu katmak gelişmekte olan, sanayileşmekte olan, büyümekte olan ülkelerin görevidir. 
Burada bir sorun yok. Ancak tarımdaki küçülme işsizliği artırıyorsa, yoksulluğu artırıyorsa, kentlere 
sağlıksız göçü artırıyorsa ve doğal olarak kentlerde suç potansiyeli yüksek yeni gruplar oluşuyorsa 
ve tarımdaki küçülmeyi ekonominin, reel ekonominin üretim ve istihdam yaratan şeklindeki bir bü
yümeye dönüştüremiyorsanız bunda bir mantık aramak, iyi niyet aramak, hatta insani değerler ara
mak mümkün değil. 

Ülkemizdeki duruma kısaca göz atacak olursak, kullandığı girdiler, çiftçimizin, yüzde 100'ün 
üzerinde artış gösteriyor; buna karşılık, biraz önce söylediğim gibi, alacağı destekleme primindeki 
artış sadece 1 kuruş. Bankalara borçlanıyoruz, tefecilere borçlanıyoruz, üretim yapamaz olunca da 
iflas ediyoruz. 

Şimdiki süreçte, yakın gelecekte, Türkiye'nin en büyük toprak ağası öncelikle Ziraat Bankası ola
cak! Çünkü bütün tarım üreticilerinin Ziraat Bankasına ciddi oranlarda borcu var. Bu borcun altın
dan kalkamaz duruma gelmiş hepsi. Daha geçen hafta İzmir Menemen'de çiftçilerin yakınmalarını 
bizzat kendim dinledim. Bir buçuk yıl önce tarımdaki çöküşten bahsettiğimiz zaman Sayın Başba
kan, traktör satışlarındaki artıştan dolayı tarımın iyileşme ve gelişme içinde olduğunu ifade etmişti. 
O zaman biz de demiştik ki: Traktör satışlarındaki artış, vatandaşın elinde nakit olmadığı için, para 
olmadığı için elindeki mevcudu satıp, vadeli olarak yenisini alıp, o satıştan eline üç beş kuruş geçerse 
de onunla günü kurtarmaktır. Nitekim geldiğimiz noktaya geldik. Şu an, o vadeli alınan traktörler de, 
müşteri bulunursa satılmaya çalışılıyor. 

Ramazan Bayramı'nın son günü, İzmir'in Kiraz ilçesinde bir don felaketi oldu değerli arkadaş
larım. Bu felaket üzerine ben oradaki köylere gittim. Karaburç köyü, Çayağzı ve Çömlekçi köylerinde 
kornişon salatalık eken vatandaşlarımızın tüm ürünleri telef oldu. Bu telefin karşılığında Afet Fo-
nu'ndan yararlanamıyorlar, mevzuat müsait değil. Çiftçi kayıt sistemine "Patates ekeceğiz" diye bil
dirmişler, salatalık ekmişler "Patates ekseydin karşılığında ödeme yapardık." deniliyor, yine 
yararlanamıyorlar. Ama ekimin gerekçesi şu: Kredi almak istediği zaman patatese verilen destek sa
latalığa verilen destekten fazla. Adamın paraya ihtiyacı var, bankaya gittiği zaman belki de banka mü
dürü yönlendiriyor onu. "Yani, sana istediğin krediyi veririm, ama salatalık yerine patates yaz." 
Kiralamış toprağı, ama bizim büyük şirketlerimizin yaptığı gibi noter tasdikli, hukukçu önünde ya
pılan sözleşmelerle değil, eski, delikanlı, Anadolu usulü. "Kaça kiralıyorsun tarlanı?", "Şu fiyata ki
ralıyorum." "Tamam mı?", "Tamam." Sık elini, iş bitti. Kiraladığı araziden dolayı da alamıyor çünkü 
kira resmî değil. 3 trilyon lira, bu üç köyün sadece bir tanesinin, kornişon salatalıktan aylık zararı var. 

Şimdi, doğrudan gelir desteği, teşvik primleri, çıkardığımız yasayla bazı tedbirler; bunların hepsi 
güzel ama anlattığım örnek mevzuata girmiyor. 5 trilyon lira banka borçları var, Ziraat Bankası ve 
Fortisbank'a. Fortisbank hepinizin bildiği gibi yabancıların. Bu köylü vatandaş ödeyemediği zaman 
bunu, üzerindeki ipotek nedeniyle, silahla işgal edilmeyen toprakları yabancı bankanın el koyma
sıyla işgal edilmiş olacak. Bu da bir başka gerçek, bir yönüyle trajedi. Bunları çözmek zorundayız. 
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Şimdi, bu rakam Çalık Grubuna teminatsız verilen 750 milyon dolar kredinin sadece yüz ellide 
1 'i, hiçbir şey değil yani. Ama biz bunları iyi niyetle çözmek istersek orada tarım ilçe müdürlüğünde 
bu sorunların tıkanmasına engel olabiliriz. 

2004 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı köylerde toprak hastalıklı diye patates ekimini 
yasakladınız hiçbir ciddi araştırma yapmadan. 2008 yılında yeniden ekime izin verdiniz ama bu arada 
vatandaş elindeki pompasını, trafosunu, traktörünü, takım taklavatını, her şeyini satmak zorunda 
kaldı. Bugün üretime başlamak için elinde sermaye yok ve karantinaya alınmış bir tarım alanının 
dört yılda tekrar hastalıklı durumdan kurtulup verimli üretim yapılabilecek bir hâle gelmesi mümkün 
mü? Demek ki bazı şeyleri karakucak yapıyoruz. Tüm bu sorunlara ciddi ve mantıklı bir şekilde eğil
mek durumundayız. 

Bugün, çok övündüğümüz doğrudan gelir desteğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pay 
yüzde 8. Verilen desteğin yüzde 50'si fiyat desteği. Bu, Avrupa'da yüzde 62. Türkiye'dekinin 60 katı 
sadece ABD'de var. Türkiye'nin gerçeği bu. 

Değerli arkadaşlarım, tarımı, bilimsel bir şekilde nüfusunu azaltacak, sanayileştirecek tedbir
leri elbette ki almalıyız; tarımda ekonomiyi verimli hâle getirmenin çözümlerini elbette ki bulmalı
yız. Ama bu büyük bir tarım nüfusunu yok etme, yoksullaştırma, kentlere göç zorunda bırakma ve 
kentlerde işsiz kalmasını yapma pahasına olmamalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

SELÇUK AYHAN (Devamla) - Özetle, ivedi olarak yapılması gereken, çözülmesi gereken so
runlar var. 

Çiftçilerimizin banka borçları onların ödeyebileceği şekilde yeniden yapılandırılmalıdır yoksa 
biraz önce söylediğim gibi, Ziraat Bankası en büyük toprak ağası olacak. 

Tarımsal afetlerle ilgili yasal düzenlemenin kapsamı yeniden gözden geçirilmeli, biraz önce an
lattığım sorunlara da meydan vermeyecek şekle getirilmelidir. 

Tarım sigortası, çiftçilerin malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği kadar kronikleşmiştir. Bugün 
tarım BAG-KUR'unu ödeyemeyen çiftçi sayısı ödeyenin üçte 2'si. 

Tüm bu gerçekler ışığında, bir an önce ülkemizin bu olumsuz tablodan kurtulması için hepimi
zin üzerimize düşeni yapması gerektiğine inanıyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Alim Işık. 

Sayın Işık, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kal
kınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygılarımla selamlarım. 
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Değerli milletvekilleri, mevcut teklifin konuşmakta olduğumuz 2'nci maddesi, 4 Mayıs 2007 ta
rihli ve 5648 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 13'üncü maddelerinin bazı bentleriyle aynı Kanun'un 16'ncı 
maddesinde bir fıkranın değiştirilmesiyle ilgilidir. Buna göre, 4'üncü ve 13'üncü maddelerin (a) bent
lerindeki "danışmanlık" ibareleri çıkartılmakta, aynı bentlere sırasıyla "bilgilendirme" ve "tanıtım, 
bilgilendirme" ibareleri eklenmektedir. Ayrıca, 13'üncü maddenin (g) bendine "faaliyet alanlarıyla 
ilgili" ibaresi eklenmekte, 16'ncı maddenin ikinci fıkrasındaki "Sertifikasyon Kurumunun belirlen
mesi" ifadesi ise madde metninden çıkartılmaktadır. 

Kısaca, teklifin bu 2'nci maddesindeki değişiklikler bu şekilde özetlenmektedir. 
Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, hizmet sunan bir birimin sunduğu hizmet konusunda da

nışmanlık yapmasının o birimin tarafsızlığına gölge düşüreceği ve akreditasyonunu engelleyeceği 
gerekçesiyle "danışmanlık" ibaresinin kanun metninden çıkartılması uygun görülmekte, ülkemiz ile 
Avrupa Birliği arasında imzalanacak sektörel anlaşma ile Kanun arasındaki uyumun sağlanabilmesi 
için de Kanun metnine "bilgilendirme" ibaresinin eklenmesi yine yerinde bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak yukarıda belirttiğim diğer değişiklikler ve madde gerekçesinde bu değişik
liklerle ilgili ifade edilen ibareler de aynı şekilde grubumuzca yerinde değişiklikler olarak görül
mektedir. Yapılacak bu değişikliklerle Kurumun daha rahat çalışacağını umuyor, Kurum personeline 
başarılar diliyorum. Ayrıca, tarım camiasına da bu değişikliklerin hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 5648 sayılı Kanun'un amacı, Kanun metninde de belirtildiği gibi, ulu
sal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde Avrupa Birliği 
ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde kırsal kalkınma program
larının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des
tekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. İşte bu 
amaçta da belirtildiği gibi, söz konusu Kurum, ülkemiz tarımının geleceği için verilecek kararların 
altyapısını oluşturacak -özellikle de stratejik yönde önemli görevler üstlenmiş- çok değerli çalışma
lar yapmakla yükümlü olup çok önemsediğimiz bir kurumdur. 

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakların ülkemiz tarımında daha 
etkin ve yeterince kullanılabilmesi, Kurumun çalışmalarının zamanında gerçekleştirilerek tamam
lanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, bu söz konusu kanun teklifinin öncelikle görüşülme
sinde fikir birliğine varan değerli grup başkan vekillerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü bir an önce bu teklifin yasalaşıp şu anda birikmiş olan fonlardaki kaynaktan ülkemizin ya
rarlanması sağlanmış olacaktır. Bu nedenle, kanunun, gerçekten ülkemiz tarımı için çok önemli bir 
kanun olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, Türkiye tarımının içinde bulunduğu birkaç çıkmazı da siz
lerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce, şu anda Türkiye tarımına hizmet edecek ziraat mü
hendislerini yetiştirmekle görevli olan ziraat fakültelerinin mevcut eğitim programlarının yeniden 
mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Son on yılda ziraat fakültelerinin eğitimleri: Önce bö
lümler birleştirildi, ziraat mühendisliği genel eğitimi verilmek için çalışıldı, ama on yıllık deneme
den sonra yeniden 1997 yılındaki konuma bu yıl geri dönülmüş oldu. On yıllık bu emeklerin boşa 
geçmesi ülke tarımı açısından gerçekten önemli bir kayıp. 

Diğer taraftan, mezun ettiğimiz ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin bugün tarımın içe
risinde bizzat çalışmasını destekleyecek ve şartların onların lehine dönüşümünü sağlayacak çalış
malara da acilen ihtiyacımız vardır. Şu anda ziraat mühendisliği mesleğini bedava yürütülen bir 
meslek konumundan çıkarmadığımız sürece bu mesleğin itibarını yükseltmemiz mümkün olmaya
caktır. O nedenle, bu düzenlemelerin de bir an önce Sayın Bakanımız tarafından değerlendirilip Mec
lisimize getirilmesi yönünde önemli adım atılacağı ümidini de taşımaktayım. 
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Diğer yandan, özellikle tarımsal üretimin önemli bir bölümünü oluşturan tarla tarımı, bahçe ta
rımı ve hayvansal üretimle ilgili faaliyetlerde girdi maliyetlerinin her geçen gün yükselmesi, doğal 
olarak tarımsal üretimle uğraşan işletmelerin tarımsal üretimlerinin azalmasına, birçok üretimden bu 
işletmelerin vazgeçmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, mutlaka, tarımsal girdilerin desteklenmesi 
yönündeki teşvik çalışmalarını yeniden ürün bazlı olmak kaydıyla artırmamız gerekmektedir. 

En yakın dönemde gerçekleşen bir olumsuz çalışmayı da bu kapsamda dile getirmek istiyo
rum. Biliyorsunuz, iki üç ay öncesine kadar hayvansal üretimle uğraşan işletmelerimizin özellikle 
süt üretimiyle ilgili fiyatları 550-600 bin liralar civarındaydı. Bugün itibarıyla bu fiyatlar 470-480 
liraya -litre başına- düştü. İnanınız, birçok süt üretim işletmesi elindeki hayvanı yaklaşan Kurban 
Bayramı'nda nasıl elimden çıkarırım diye düşünmeye başladı. Bu nedenle, süt fiyatlarının yeniden 
değerlendirilip kırsal kalkınmanın önemli bir faaliyet alanı olan hayvancılığın tekrar geliştirilmesine 
acil ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer taraftan, yine, özellikle tarımsal girdiler içerisinde çok önemli bir yer tutan tarla tarımı uy
gulamalarında yaklaşık üretim maliyetinin yarısına ulaşan mekanizasyon girdisi dediğimiz traktör ve 
tarım makinelerinden kaynaklanan girdilerin mutlaka desteklenmesi gerekmekte. 

Biraz önce sorumda da ifade ettiğim gibi -Sayın Bakanım burada olmadığı için, cevabını ala
madığım için yeniden sizlerle bu konuyu biraz açarak paylaşmak istiyorum- özellikle son dönemde 
tüm gelişen dünya ülkelerinde tarımda doğrudan ekimin gerçekleştirildiği ya da toprak işlemede ma
liyeti özellikle yine enerji harcamaları çok fazla oluşturduğu için, bu toprak işleme sayısını azalta
cak yeni tekniklerin uygulandığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de bu doğrudan anıza ekim ya da 
tarlaya ekim uygulamasını gerçekleştirecek veya toprak işleme sayısını azaltacak yeni tekniklerin 
mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu, büyük, güçlü traktör ve buna uygun büyük iş makinesi anla
mına geliyor. Gerek ülkemizdeki yerli tarım makineleri imalatıyla uğraşan sanayicilerimizin destek
lenmesi gerekse bunların ithalat yoluyla çiftçilerimiz tarafından edinilmesinde mutlaka bir desteğin 
gündeme alınması kaçınılmaz görünmektedir. 

Ben bu vesileyle kanunun hazırlanmasında emeği geçen değerli bürokratları huzurunuzda kut
luyor, çıkacak olan yasanın ülkemiz tarımına ve tarım camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum, 
saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Başka söz talebi yok. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, az önce de sormuştum fakat siz olmadığınız için Sayın Çalışma Bakanımız ya

zılı olarak cevap vereceğini ifade etti fakat sizin ağzınızdan, bizzat, özellikle Adana'daki çiftçileri
miz duymak istediği için sormak istiyorum. Şimdi, özellikle bu kriz ortamında Ziraat Bankasının 
KOBİ'lere açmış olduğu kredilerin vadesinin kırk sekiz aya çıkartılması olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak tarım kesiminde işletme kredilerine uygulanan kredi vadelerinin on 
sekiz aylık olması bu kesimimizi çok zor durumda bırakmaktadır. Öyle ki on sekiz ayın ortası tam 
ekim döneminin ortasına gelmektedir ve çiftçilerimiz bu kredileri kapatmak için diğer bankalardan 
kredi kullanmaktadırlar. Ancak bugün bu kredi kullanma imkânları da kalmamıştır. 
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Şimdi sormak istiyorum: Çok zor durumda olan üreticilerimizin kullandıkları bu işletme kredi
lerinin vadelerinin KOBI'lerde olduğu gibi kırk sekiz aya veya en azından otuz altı aya çıkarılması 
konusunda Hükümet olarak herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, zirai ilaçların insan ve hayvan sağlığı yönünden zararlı etkileri malum. Bu za

rarlı etkileri ortadan kaldırmak için ne gibi çalışmalarınız vardır? 
Bir diğer sorum: Gerçekten zorluk içinde yaşayan çiftçinin önemli girdilerinden birisi de ta

rımsal ilaçlardır. Zirai ilaçlama ile ilgili ne gibi teşvik programlarınız vardır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Doğru... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Son yıllarda ülkemizde alerji hastalıkları dediğimiz cilt hastalıkları ciddi oranda artışlar içeri

sindedir. Bunun da özellikle son literatürde gıda üretiminde kullanılan çeşitli gübrelerin ve aynı za
manda da, beraberinde de bilhassa hazır gıdalardaki katkı maddelerinin olduğu ifade edilmektedir. 
Tanm Bakanlığı olarak bu yönlü Sağlık Bakanlığıyla beraber çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

İkinci soru olarak da: Tarımda organik tarımın miktarı şu anda ülkemizde ne kadardır? Bunları 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, tarımda kullandırılan kredilerin 0-12 faiz oranlan arasında kullandırıldığını söy

lüyorsunuz. Verilen faiz oranlarını sınıflandırarak hangisine sıfır, hangisine yüzde kaç faizle kredi ver
diğinizi açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Paksoy. 
Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana soruyorum: Malumlarınız seçim 

bölgem Gaziantep ve köylerinde bu yıl büyük bir kuraklık yaşanmıştır. Tahıl, zeytin ve fıstık ürün
lerinde büyük kayıp olmuş, Hükümet sadece tahıl zararlarını karşılamıştır. Zeytin ürünü kaybı ile 
fıstık ürünü kaybı hiç görülmemiş, zeytincilik ve fıstıkçılıkla geçinen çiftçilerimizin de kuraklıktan 
dolayı meydana gelen ürün kaybını telafi etmeyi düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum: Ülkemizde hayvancılık, malumlarınız can çekişmektedir. Sınırlarımızdan kaçak 
hayvan geçişleri artarak devam etmektedir. Süt ürünleri 2002 yılı fiyatlarının altına düşmüştür. Ör
neğin 2002 yılında 100 litrelik süt ile 160 kilogram yem alınırken bugün 100 kilogramlık süt ile sa
dece 70 kilogramlık yem alınmaktadır. Sizler tarımdan gelen bir Bakanımız olarak tarıma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. 

Sayın Bulut. 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burha

niye, Edremit ve Havran bölgesinde var yılında 300 bin ton zeytinyağı elde edilmekte, yok yılında 
ise bu rekolte 100 bin ton civarında olmaktadır. Zeytin sineği ile mücadele edilmediği takdirde bu re
kolte yarı yarıya düşmektedir. Marmara Adası, Erdek, Bandırma'da da buna yakın bir rekolte dü
şüklüğü gözlenmektedir. Zeytin sineğiyle mücadele kurulan birliklere havale edilmiş. Üretici der ki 
"Kiloda 20 kuruş verilen desteği biz istemiyoruz. Zamanında, Bakanlığımız bu ilaçlamayı yapsın, 
hem millî servet kaybolmasın hem de biz bu zahmetten kurtulalım." Bu konudaki değerlendirmenizi 
istiyorum Sayın Bakanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Soru süremiz tamamlandı. 
Sayın Bakanım, buyurun. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo
rum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tankut zirai işletme kredilerinin vadesiyle ilgili bir 
çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Çünkü KOBİ'lere kırk sekiz aya varan vade uygulandığı yö
nünde bir bilgi verdi. Doğrusu tabii, bize, kullanılan zirai kredilerle ilgili bizim aldığımız tedbirlerle, 
şu ana kadar herhangi bir sorun intikal etmedi. Yani Ziraat Bankasının yüzde sıfır ile 13 arasında 
faiz oranıyla uyguladığı kredi miktarı toplam kredilerin yüzde 90'ı oranında. Mesela 2008 Ekim ayı 
itibarıyla kullandırılan kredi miktarı 7,2 milyar YTL. Pek bir sorun olmadı şu ana kadar kredilerin 
geriye dönüşünde, yüzde 97 civarında geriye dönüş oranı var. Ama eğer bundan sonraki süreçte, ya
şadığımız süreç içerisinde tabii bu tür bir problem ortaya çıkarsa, bu hissedilirse bununla ilgili de de
ğerlendirme yapılır. 

Sayın Çalış'm sorusu: "Zirai ilaçların etkisini azaltacak, zararlı etkilerini ortadan kaldıracak ne 
gibi önlemler alınıyor?" dedi. 

Değerli milletvekilleri, biz "entegre mücadele" adı altında bir çalışma yapıyoruz. Bizim "iyi 
tarım uygulamaları" çerçevesinde, özellikle zirai ilaçların daha az kullanılmasına yol açan birtakım 
uygulamalarımız var, bunlarla ilgili tedbirler var. Bunlar öncelikle biyolojik, biyoteknik, kültürel 
yöntemlerdir ve eğer olmazsa bunun dışında mücadele yöntemleri uygulanıyor. Mecbur kalınma
dıkça kimyasal mücadeleye biz aslında başvurmuyoruz. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Hükümeti devraldığımız noktadan bu yana Türkiye zirai ilaç kul
lanımını, üretimde artma olmasına rağmen... Yaklaşık 10 milyon ton sebze-meyve üretimi artışı oldu 
ama kullandığımız ilaç 55 bin tondan 49 bin tona düştü. Yani Türkiye 10 milyon ton daha fazla 
meyve-sebze üretti ama kullandığı zirai ilaç miktarı 55 bin tondan 49 bin tona düştü. Mesela bunlarla 
ilgili "metil bromür" diye çok zehirli bir ilaç var -ki bu ozon tabakasının düşmanı- Ottawa Sözleş
mesi'ne göre Türkiye 2015 yılında bunu sonlandıracaktı. Bakanlığın yaptığı yoğun çalışmalarla biz 
2008 ilkbaharında bu ilacın kullanılmasını sonlandırdık yani yedi yıl öncesine aldık. Avrupa Birliği 
2005 yılında bu uygulamaya son verdi. Türkiye için 2015 yılı öngörülmüştü ama biz bunu 2008 yı
lının ilkbaharına aldık. 
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Peki, ne yapıyoruz, ilave hangi tedbirleri alıyoruz: 
Bir: 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla reçeteyle ilaç satımı uygulamasını getiriyoruz. Bu gerçekten 

çok önemli bir adım, çok büyük bir adım zirai mücadele ilaçlarının kullanılmasıyla ilgili. 

Bildiğiniz gibi yine, çok mecbur kalmadıkça, ki bazı çeltik alanlarında bu zorunluluk arz ediyor 
uygulama sebebiyle, bunun dışında yaygın olarak Türkiye'de yapılan havadan ilaçlama uygulama
sına biz son verdik. Yer aletleriyle ilaçlama uygulamasını getirdik. Bunlar da hem çevre açısından 
hem kullanılan ilacın etkinliği açısından hem çevreye verilen zarar ve verimlilik açısından son dere
cede önemli tedbirlerdir. Bunlar, bu tür tedbirlerimiz tabii devam ediyor. 

Biyolojik mücadeleye biz özellikle çok önem veriyoruz. Bunun için burada kullanılacak olan bir
takım "biyolojik ajan" dediğimiz, mesela parazitoitlerin kullanılması söz konusu. Bunların hızla üre
timi yapılıyor ve bunlar yaygın bir şekilde kullanıma giriyor. 

Tabii, bir de burada bilinci artırmak... Özellikle eğitim alanında aldığımız birtakım tedbirler 
var. Mesela sertifikalı tarım danışmanlığı uygulaması başlatıyoruz. O arkadaşlara aynı zamanda onun 
için destek veriyoruz ve onlar aynı zamanda bu ilaçların kullanılması, bunların hasat ile olan ilişki
sinin belirlenmesinde de yine etkili olacaklar. 

Sayın Doğru'nun organik tarımla ilgili sorduğu bir soru var. Organik üretim 201 çeşit ürün, 
16.276 çiftçi ve 568 bin ton olarak gerçekleşti. Bu tabii, biz organik tarım yapanlara verilen desteği 
artırdık. Mesela, daha önce 2007 yılında dekar başına 5 YTL idi, 2008 yılında uygulamayı biz dekar 
başına 20 YTL'ye çıkardık. Bu da yine organik üretimi teşvik etmek için yapılan bir uygulama. 

Sayın Başkan süre doldu, ben kalan sorulara yazılı cevap vereyim izninizle. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Madde üzerinde bir adet önerge vardır. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 229 sıra sayılı Kanun teklifinin 2 nci maddesinin çerçevesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Nusret Bayraktar Yılmaz Tunç 

Hatay İstanbul Bartın 

Muhyettin Aksak Fazilet Dağcı Çığlık 

Erzurum Erzurum 

"Madde 2- 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2 nci maddesinin (d) bendi "d) Komite: İzleme Komitesini," 
şeklinde, 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan "ödeme talimatının verilmesi" ibaresinin 
"ödemenin gerçek-leştirilmesi" şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 13 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri ve 16 nci maddesinin ikinci fık-rası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
İzleme ve Yönlendirme Komitesinin adı Kanun teklifinin 4 üncü maddesi ile "İzleme Komi

tesi" olarak değiştirildiğinden, bu ibarenin Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi ile uyumunun sağ
lanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca; ödeme talimatının verilmesi, Kurumun organizasyon 
yapısı içerisindeki Ödeme Koordinatörlüğünün görevlerinden sadece birisi olduğundan ve tek ba
şına ödeme işlevini karşılamakta yetersiz kaldığından, Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı ve Sek-
törel Anlaşmaya göre "ödeme görevinin başka bir kurum ya da birime devredilemezliği" kesin bir 
kural olduğundan madde metninin teklif yönünde düzenlenmesi uygun görülmektedir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını araya

cağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kâtip üyeler arasında ihtilaf oldu. Elektronik cihazla oylama yapacağım. 
Oylama için iki dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayı vardır, önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 5648 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- (1) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi Koordinatörlüğü ile 
Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğünden oluşur. 

(2) Proje Yönetimi Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Programla ilgili duyuru ve tanıtımları yapmak. 
b) Başvuru kılavuzlarını, başvuru formlarını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, faydala-

nıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 
c) Başvuruları kabul etmek, proje ve faaliyetlerin belirlenen uygunluk kriterleri çerçevesinde 

ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimini yapmak üzere Ko
misyona sunmak. 

ç) Desteklenmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri hazırlamak. 
d) Uygun bulunmayan başvurulara gerekçeli cevap vermek. 
e) Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili ihale işlemlerini yürütmek. 
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f) Proje başvuruları ile ilgili detaylı raporlar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak. 
g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(3) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Uygulanan ve tamamlanmış proje ve faaliyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yaptırmak, 

gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla ilgili rapor ve öneriler hazırlamak. 
b) Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol etmek 

ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilmesini Başkana 
teklif etmek. 

c) Projeler çerçevesinde yapılacak satın almaları ve diğer ihale süreçlerini kontrol etmek ve uy
gulamada muhtemel darboğaz, hata ve suiistimalleri önleyici tedbirleri almak. 

ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(4) Finansman Genel Koordinatörlüğü; Tahakkuk Koordinatörlüğü, Ödeme Koordinatörlüğü ve 

Muhasebe Koordinatörlüğünden oluşur. 
(5) Tahakkuk Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belgelerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen hüküm

lere uygunluğunu incelemek. 
b) Ödeme miktarlarına esas teşkil edecek belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermek. 
c) Ödeme öncesi yerinde kontrolleri yapmak. 
ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(6) Ödeme Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Uygun bulunan ödemelerin faydalanıcıların hesabına aktarılmasını sağlamak. 
b) Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere vermek. 
c) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile ulusal katkının ilgili ku

rumlar aracılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak. 
ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(7) Muhasebe Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Uygulamayla ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek. 
b) Yapılan sözleşmelerde Kurum adına doğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödemeleri veri 

tabanına kayıt etmek. 
c) Ödemelere ilişkin kayıtların üçer aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak, ilgili birimlere iletmek. 
ç) Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç ve dış denetime hazır bulundurmak. 
d) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Hukukî konular ve düzenlemeler hakkında görüş oluşturmak. 
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 
c) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak ve 

hazırlanmasını sağlamak, Kurumun dava ve icra takip işlerini yürütmek. 
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ç) Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerin de görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname düzen
lemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak. 

d) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(9) İç Denetim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kurumun iç denetimini ulusal ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleş

tirmek. 
b) Kurumun iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 
c) Hesap ve işlemlerin doğru, tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 
ç) Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve rapor-

lamak. 
d) Başkan tarafından denetimle ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(10) Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü; Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile İnsan Kay

nakları ve İdari İşler Koordinatörlüğünden oluşur. 
(11) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kurumun bilgi işlem sistemlerini kurmak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluşturmak, gü

venliğini sağlamak ve geliştirmek. 
b) Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların elektronik ortamda saklanmasını sağlamak. 

c) İlgili birimler ve diğer veri kaynakları arasında bilgi alış verişini sağlamak. 
ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(12) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kurumun insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve Baş

kana tekliflerde bulunmak. 
b) Kurum personelinin atama, istihdam, eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, emekli

lik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 
c) Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, temiz

lik, araç-gereç malzeme temini, aydınlatma, ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri her türlü, idarî 
ve malî hizmetleri yürütmek. 

ç) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 
d) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışında yapacağı çalışmaları organize etmek. 
e)Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler görevlerini yürütmek. 

f) Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek." 
BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Afyonkarahisar Mil

letvekili Abdülkadir Akcan'a aittir. 
Sayın Akçan, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 229 sıra sayılı Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 
Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
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tekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısı'nın 3 maddesinin görüşülmesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken geçen hafta kaybettiğimiz merhum Suphi Aktan'a Allah'tan rahmet, ya
kınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine, pazartesi günü kutlanan Öğretmenler Günü'nün 
de bir eğitimci olarak tüm öğretmenler camiasına hayırlar getirmesini diliyor, bu vesileyle tüm öğ
retmen camiasını kutluyorum, başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tekliflerinde, iki kanunda -biri 1957 yı
lında çıkarılmış, birisi de 2007 yılında çıkarılmış- değişiklik öngörülüyor. Bu değişikliklerden her ikisi 
de yapılması gereken isabetli ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu olarak temelde, prensipte 
desteklediğimiz kanun teklifleri. 

Değerli milletvekilleri, bu tekliflerden Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda bakanlıktan temelde ihracatta izin alınması gereken husu
sun kaldırılması söz konusu. Bugün dünya üzerinde mal ve hizmet üretimi ve pazarlanmasında 
inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bu rekabette bir anlamda kendi ihracatçımızın elini kolunu bağ
layan, fiyatta Çin'in, kalitede Avrupa'nın ve Batı'nın karşısında kendi üreticimize ve ihracatçımıza 
güç vermeyi sağlayan temelde -tasanda getirilen, teklifte getirilen- değişikliktir. 

Değerli milletvekilleri, 2007 yılının şubat ayında çıkarılmış olan 5648 sayılı Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un temelde 3'üncü mad
dede öngörülen değişiklikler tasarının veya teklifin özünü oluşturmakta. 

Bu teklifle prensip olarak, biri Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, birisi Finansman Genel 
Koordinatörlüğü, birisi Hukuk Müşavirliği ve diğeri de Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü adı 
altında dört tane temel koordinatörlük oluşturulmakta. Bu koordinatörlüklerin altında alt birimler, 
görev ve yetkileri ele alınmakta. 

Değerli milletvekilleri, burada düzenlenen, kırsal kalkınmaya esas olacak, projelerin alımı, ka
bulü, bunların değerlendirilmesi, uygulamaya sokulması, takibi ve hayata geçirilmesiyle ilgili temel 
ilkeleri sağlayacak önemli bir kurum Kırsal Kalkınma Kurumu. Bu Kurumun çalışması sırasında in
sanlarımıza şeffaf, amacına ulaştıracak yönde destekleyici ve sonuçlarının bir an önce alınmasını 
sağlayacak temel kriterleri koymak ve uygulamaya sokmak önemli. 

Umuyoruz ki değişen iktidarlarla değişmeyecek temel kriterlerin konulması ve insanlarımızın 
şu veya bu nedenle mağdur olduğunu ifade edecek bir sonuca ulaşılmamasını sağlamaktır. İşte temel 
kriter bu olmalı, hem projeyi hazırlatırken, insanlarımızı yönlendirirken hem projenin değerlendiril
mesi sırasında hem de hayata geçirilmesi sırasında. Zira burada maddi katkılar söz konusu. 

Teklifin gerekçe kısmında "Ülkemizin Avrupa Birliği fonlarından -IPARD fonları olarak ifade 
edilen- sağlayacağı hibe yardımlardan bir an önce yararlanmaya başlaması için Tarım ve Kırsal Kal
kınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması gerekmekte, bu sürecin sağlıklı ve gecikmeden yü
rütülebilmesi için 5648 sayılı Kanunda bazı değişikliklerin yapılması önem arz etmektedir." deniliyor. 

İşte biz, bu değişikliklerin yapılarak bir an önce kanunun hayata geçirilmesi gerekir düşüncesiyle 
destekliyoruz. 
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Bu sırada, teklifin özünde gelen, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi. Bugün gerçekten Türk 
çiftçisi ve kırsal kesim desteğe ciddi anlamda muhtaç. Bu muhtaçlığın değişik zamanlarda ifade edil
mesi muhalefet partileri tarafından dile getiriliyor. Deniliyor ki:"Üreticinin, çiftçinin sıkıntılarının 
aşılması için başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi çiftçimiz desteklenmeli, çift
çimizin desteklenmesi için gereken tedbirler alınmalı." Bunlar söyleniyor, söylendiği zaman da De
ğerli AKP Milletvekili arkadaşımızın ifade ettiği gibi -AKP sözcüsü Mehmet Erdoğan Bey'in- bu, 
muhalefetin ezberi oluyor, ezberini değiştirmediği oluyor. 

Sayın Başbakanı dinledik. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, son krizde özel ban
kaların takındıkları tavır nedeniyle göreve çağırıyor. 

Bugün haberlerde Yunanistan'ın Rekabet Kurumunun, ham petrolün varil fiyatının 150 dolar
lara varan fiyattan 50 dolarlı mertebelere düşmesine rağmen petrol ürünlerinin fiyatlarını düşürme
yen önemli dağıtım şirketlerine, her birine 10'ar milyon euroluk ceza keserek bir an önce 
düşürmelerini sağladığını haberlerden izliyoruz. Aynı Rekabet Kurumu Türkiye'de de var. 

Değerli arkadaşlar, AKP ilk 2002 seçim kampanyasından hemen sonra iktidara geldiğinde, 
58'inci Hükümet, döneminde artan petrol ürünleri fiyatları karşısında "Ne yapalım, bizden önceki Hü
kümet otomatiğe bağlamıştı petrol ürünlerini, otomatik fiyatlandırmayla bu böyle gidiyor." şeklinde 
ifade etmişti, tamam. Ham petrolün varil fiyatı 10-15 dolar arttığında, bu petrol ürünlerini pazarla
yanlar derhâl, iki gün, üç gün içerisinde fiyatları artırırken, hemen artırırken, şimdi 150 dolardan 50 
dolara düşmüş kıllarını kıpırdatmıyorlar. Hükümete yakın olduğu bilinen Yeni Şafak gazetesinin son 
bir aylık manşetlerine bakın, gıdım gıdım düşürülen mazot, benzin fiyatlarından şikâyetçi gazete 
haklı olarak. Bunu ihbar kabul ederek, niçin Rekabet Kurumu veya Hükümetin ilgili organları faali
yete geçerek, aktivite kazanarak olaya müdahale etmiyor? İşte, Türk çiftçisinin korunması lazım, 
kurtarılması lazım, bu fiyat artışlarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmesi lazım. Bunu mu
halefetin ezberi olarak değerlendirmek gerçekten haksız bir değerlendirme diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta Kamu İhale Kanunu'nu görüştük. Bu Kanun'da yapılan de
ğişiklik sırasında iktidar partisi bir önerge verdi. Bu önerge askeriyenin et ihtiyacının et balık ku
rumlarından doğrudan karşılanmasına yönelik bir önergeydi. 

Değerli milletvekilleri, siz "Serbest rekabetin önünü açacağız." diyorsunuz ama bir taraftan da 
bir kurumu bir devlet kurumuna kanunla mahkûm ederek rekabeti ortadan kaldırıyorsunuz. Bunun 
gerekçesi ne? Gerekçesi: Türkiye'ye kaçak olarak giren hayvanlardan elde edilen etin 6-6,5 milyon 
YTL civarında bir fiyatla kamu kurumlarına teklif edilmesi. Hükümet şimdi elbette ki bu Kırsal Kal
kınma Kurumu vasıtasıyla teşvik edeceği et işleme, süt işleme, bitkisel ve hayvansal ürünleri işleme 
ünitelerini teşvik edecek ki pazar yaratacak. Bir taraftan bunu sağlamaya çalışıyoruz ama diğer ta
raftan da Et Balık Kurumundan et almasını sağlayarak, bu kanunla sağlanacak menfaatleri kullanıp 
et işleme ünitesi kuranların pazar alanını daraltıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akçan, konuşmanızı tamamlayınız. 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Devamla) - Dolayısıyla peş peşe gelen iki haftada çıkan iki ayrı ka

nunda iki farklı uygulama birbirine ters, zıt düşen uygulamalar. 
Gerçekten bu kırsal kalkınma projeleriyle hem bitkisel hem hayvansal ürünlerin işlenmesi, de

ğerlendirilmesi, depolanması, ambalajlanması hususunda verilecek destekler Türk çiftçisinin önünü 
açacak desteklerdir. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu şekilde çiftçinin malı uzun süre depolanabi
lecek ve hasat mevsiminde herkes aynı anda pazara sürmek yerine -fiyatların düşmesi pahasına- daha 
uzun sürede, yılın değişik aylarına yayarak pazarlamak suretiyle malını daha iyi değerlendirmesi fır
satı bulunacak. 
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Diğer taraftan, özellikle hayvansal ürünlerin sağlığa uygun olarak işlenerek pazara sunulma
sında da bu kırsal kalkınma projeleriyle desteklenecek işletmeler sayesinde insanlarımıza sağlıklı gı
danın sunumu gerçekleşecektir. 

Bu düşüncelerle biz bu tasarıyı eksikleriyle birlikte olumlu kabul ediyor, destekleyeceğimizi 
ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, her ne kadar AKP'nin işbaşına geldiği günden beri çıkardığı yasa

ların çalışanlara, çiftçilere, işçilere, köylülere, dul, yetimlere, emeklilere herhangi bir yararı ve hayrı 
dokunmamış ise de çıkacak bu yasanın çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olması dileğiyle konuş
malarıma başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2004 yılında Silifke'de bir sel felaketi olmuştu, Göksu Irmağı'nın yakın
larındaki birtakım köylerimiz, çiftçilerimiz çok ciddi zarar görmüşlerdi ve o köylülerimizin, çiftçi
lerimizin zararları tespit edilmesine rağmen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bir türlü 
ödenmedi; elimde de Bakanlığın bir belgesi var, 2004 yılında ancak yüzde 20'sinin ödendiğini be
lirtiyor ve daha bakiyesi ödenmedi. Köylüler devlete dava açtılar, davayı kazandılar, ancak bu zararlar 
giderilmedi. Sayın Bakanıma soruyorum: Bu zararları ne zaman gidereceksiniz? Zira, bugün Silif
ke'ye Göksu Irmağı yine taştı, Çeltikçi, Bahçe, Sökün ve Göksu Irmağı'nın etrafındaki köyler yine 
sel altında kaldılar, tarlalar gene zarar gördü. Ben Silifkeli çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. 

Sayın milletvekilleri, 15 Nisan 2008 tarihli Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulu kararnamesi ya
yımlandı. Bu Bakanlar Kurulu kararnamesi hayvancılığın desteklenmesine ilişkin bir kararnameydi. 
Bu kararname hayvancılığa destek değil köstek kararnamesi olmuştur. Şöyle ki: Pek çok destek or
tadan kaldırılmıştır ya da miktarı aşağı çekilmiştir. 

Yine, Hükümet, doğrudan gelir desteği yöntemini hayvancılık alanında da uygulamaya koy
muştur. İnek başına, melezlere 300 YTL, saf ırk hayvanlara 350 YTL, hastalıktan ari işletmelerdeki 
hayvanlara 400 YTL olarak verilecek teşvikler, üreterek hayvancılığı gerçek ekonomik bir faaliyet 
olarak yapan işletmeler ile adi yöntemlerle hayvancılık yapan işletmeleri aynı tutar hâle gelmiştir. 
Yani 5 kilogram süt veren hayvan ile 40 kilogram süt veren hayvan için aynı teşvik verilmektedir. 
Önceki teşvik sisteminde süte litre başına 85 kuruş verilirken 40 kuruşa indirilmiş; buzağı 80 YTL, 
örgütlü sistemde 140 YTL teşvik verilmekte iken bu destek 2008 yılında kaldırılmıştır, hayvan ba
şına teşvik sistemine geçilmiştir. 

Geçen yıl 50 kilogramlık yem çuvalını 18 YTL'ye alan üretici bugün aynı yem çuvalını 32 YTL 
civarında mal etmekte. Bu teşvikin kaldırılmasıyla hayvan üreticisi iflas etmiştir. 

Ayrıca, bu kararnameyle suni tohumlama, üreticinin devlet eliyle yönlendirildiği soy kütüğüne 
kayıtlı hayvanlara uygulanan artı teşvikler, damızlık düve üretimini özendiren teşvikler, kaliteli süt 
üretiminde vazgeçilmez bir araç olan soğutma tankı teşvikleri, büyük işletmelerdeki en büyük prob
lem olan gübrenin çevreye zararını ortadan kaldırmaya yönelik gübre çukuru yapımına verilen teş
vikler tamamen kaldırılmıştır. 
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Bu kararnameyle hayvansal üretimdeki maliyetleri aşağı çeken özendirici yem ekimiyle ilgili teş
vikler azaltılmıştır. Yoncada dekar başına 130 YTL olan teşvik 115 YTL'ye, korunga desteği 
80 YTL'den 75 YTL'ye, yapay çayır, mera desteği 100 YTL'den 75 YTL'ye, fiğ desteği 50 YTL'den 
30 YTL'ye, silajlık mısır desteği 60 YTL'den 45 YTL'ye çekilmiştir. 

Bu kararnameyle 2007 yılında üreticiye ödenen 1,3 milyar YTL'lik destek 2008 yılında 750-800 
milyon YTL civarına çekilmiştir. 

Yine söz konusu kararname, üreterek hayvancılığı gerçek bir üretim ve istihdam alanı hâline 
getiren, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve kaliteli, hijyenik gıda üretimini ve halka arzını temin eden 
işletmelerin sonunu getirirken, ekonomiye katkısı olmayan bin yıllık yöntemlerle yalan yanlış ve 
hastalıklı üretim yapanlara katkı sağlamıştır. Az hayvanla, yüksek ve verimli üretim yapan gerçek üre
tici cezalandırılırken çok sayıda, verimsiz, ekonomik ve rantabl olmayan üretim yapan üreticilik şekli 
ödüllendirilmiştir. Bu teşvik kararnamesiyle hayvancılığın yok edilmesinin ilk adımı atılmış, bu ka
rarname ile Türkiye'nin Avrupa'nın pazarı olmasının yolu açılmıştır. 

Şu anda süt sığırcılığı sektörü uygulanan bu yanlış düzenlemelerden ötürü... Vatandaşın mar
ketten 1,5-2 YTL'ye aldığı süt üreticiden 47-48 kuruşa alınmakta; kilosunu 60 kuruşa aldığı yemle 
üretici işletmesinin devamını sağlayamamakta, ineklerini mezbahaya göndermektedir. 

Yem fiyatlarındaki artış her geçen gün çok fazla olmuştur. Bu yem fiyatlarındaki artış diğer sek
törlerde olduğu gibi koyunculuk sektörünü de etkilemiştir. 1991 yılında 40 milyon civarında olan 
koyun adedi 2000 yılında 28 milyona, 2007 sonunda 25 milyon adet civarına düşmüştür; 91-2007 ara
sındaki azalma yüzde 38 civarında olmuştur. Konya ve Karaman gibi bizim yüksek yaylalardaki ko
yunculuğun yaygın olduğu bölgelerde olay âdeta tükenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan eylem planını açıklarken tarımda araziyi temel alan, 
dekar başına doğrudan gelir desteğinden vazgeçileceğini ve ürüne, üretime dönük teşvik verileceğini 
söylemişti. Tarımda üretimin yapıldığı yer tarladır, arazidir; hayvancılıkta ise üretimi yapan hay
vandır. Bu nedenle, hayvan başına verilen desteğin kaldırılan dekar başına teşvikten farkı yoktur. 

Şimdi, Hükümet bir an önce, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik krizin etkilerini de dü
şünerek bu ekonomik krizin tarım sektörüne, hayvancılık sektörüne vereceği zararları en aza indire
bilmek için çözüm üretmelidir, hayvancılığı desteklemelidir. Onun için, şu anda yapılan mevcut 
desteklerden derhâl vazgeçilmeli, ürün endeksli desteklere geçilmelidir. Hayvancılık desteklenmesine 
ayrılacak bütçe süt hayvancılığında sadece süt miktarına, et işletmelerinde ise et miktarına göre be
lirlenmeli, böylece üretimdeki verimlilik artırılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, bugün ekonomik krizin faturasını işçilere, köy
lülere, esnafa ve memura çıkarttığı gibi, çiftçiye, üreticiye ödettirmektedir. Bugün Silifke'de, Er
demli'de, Mersin'de ve Hatay'da limon, hâlâ ağaç dallarındadır; hâlâ daha limon piyasası 
açılmamıştır, üreticiler kara kara düşünmektedirler, ürettikleri limonun kaça satılacağı belli değildir, 
alınıp alınmayacağı belli değildir ama Hükümet uyuyor. Amerika ve Avrupa Birliği iç tüketimi can
landırıcı paketler açıklarken bizim Hükümetimiz iç tüketimi daraltıcı, çiftçiyi, üreticiyi perişan edici 
yöntemleri, adımları uygulamaktan geri kalmıyor. 

Sayın Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Cemil Çiçek'in bugün gazetelere de çıkan 
bir beyanında Sayın Çiçek diyor ki: "Ben artık bazen çileden çıkıyorum." Sayın Bakanım, AKP'nin 
uyguladığı politikalar yüzünden ben bazen değil her gün çileden çıkmaya başlıyorum. Bugün Ame
rika, Avrupa, tüketimi destekleyici tedbirler alırken siz doğal gazı, elektriği, üretimin girdilerini ar
tırarak neye hizmet ettiğinizi düşünüyorsunuz? Siz iç tüketimi niye artırmıyorsunuz? Siz bu ekonomik 
krizin sanayide yaratacağı yaralan, çiftçide, üreticide yaratacağı yaralan neyle sarmayı düşünüyorsunuz? 
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Karaman'da fabrikalar kapanmış, organize sanayi bölgeleri tamamen çökmüş, bu çöken sana
yilerin yansıması, hemen, SertavuPdaki lokantaları etkilemiş. Gelirken söylediler, oradaki lokanta sa
hipleri söyledi: "Bizim lokantalarımızda artık müşteri yok." dediler. Sebebini sorduğumda, "Organize 
sanayi bölgesindeki sanayiciler çöktü, üretim çöktü, işçiler atılmaktadır." diyorlar. Limon para et
miyor, susam para etmiyor, buğday para etmiyor, darı para etmiyor, hayvancılık para etmiyor, girdi
ler çok pahalı, işçiler oluk oluk işten atılıyor, memurun aldığı belli, esnafın aldığı belli, esnaf siftah 
etmeden kepenk kapatıyor; Hükümet de ülkeyi yönetiyormuş gibi gösteriyor değerli arkadaşlarım. Bu 
böyle olmaz. Artık, Hükümet oturup düşünmek zorundadır. Bir lokantaya gittiğinizde, yemek yedi
ğinizde, yemeğin faturasını yemek yiyen öder. Bu ekonomik krizin faturasını alın teriyle geçinen iş
çilere, köylülere, esnafa, memura, dul ve yetime yüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu 
ekonomik kriz, bu çalışan kesim yüzünden çıkmamıştır. Dün olduğu gibi kapitalizm, bu buhranlı ça
lışan insanların üstüne yine yük yüklemektedir. Hükümet de ne yazık ki bu politikaları uygulamak
tan bir adım geri kalmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Yapılması gereken şey, çalışan kesimleri bu krizden müm

kün olduğunca etkilendirmemek. Bu mümkün değil ama en az etkilendirmek. Bu yaraları sarmak 
için çalışan kesime destek vermek kapitalist ülkelerde olduğu gibi bu çiftçilere, üreticilere, esnafa des
tek sağlamaktır, iç tüketimi canlandırmaktır. Zaten dış tüketimi canlandıracağınız yoktur. Zaten başta 
krizi inkâr ettiniz, şimdi de krizin varlığını kabul ettiniz, "Teğet geçecek." dediniz, teğet geçmediğini 
gördünüz, insanların, çalışanların yüreğini delerek geçtiğini gördünüz. İnşallah, halkımız AKP İkti
darından kurtulur, bir daha da kriz görmez. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın milletvekilleri, başka söz talebi yoktur. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, sertifikalı fidan üreticilerimiz aylardan beri Hükümetinizin taahhüt ettiği prim

leri bir türlü alamamış ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Başta sertifikalı fidan primleri olmak üzere 
diğer prim ve ödemeleri ne zaman yapacaksınız? 

Diğer bir sorum: Şu an Adana ilimizin 527 bin hektar sulanabilir arazisi olmasına rağmen bunun 
ancak yüzde 40'ının sulanabildiği malumunuzdur. Sulamaya elverişli olduğu hâlde sulanamayan bu 
arazilerimiz büyük ürün ve istihdam kaybına neden olmaktadır. Sulanamayan arazilerin önemli öl
çüde sulanabilmesine hizmet edecek olan Aşağı Seyhan Ovası Sulama Projesi yıllardan beri bir türlü 
gerçekleştirilememiştir. Tarımsal üretimimize çok önemli katkı sağlayacak olan bu projenin kısa za
manda gerçekleşebilmesi için Hükümet olarak herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Akkuş... 

- 7 3 -



TBMM B:22 26.11.2008 0 : 4 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakanım, ülkemizde ve özellikle bölgemizde kırsal kalkın
mayı destekleme fonundan istifade ederek kurulmuş birçok kooperatif işletmesi bulunmaktadır. 
Ancak, bunların büyük bir kısmı yönetim zafiyeti vesaire gibi konulardan dolayı çalışamaz hâle gel
miş ve kredi kullandıran kuruluşların icra işlemi başlatmalarından dolayı da kapanmayla karşı kar
şıya kalmıştır. Bunların bugünkü sıkıntısı daha çok işletme kredisidir. Bu durumdaki işletmelerle 
ilgili yeni bir işletme kredisi verilmesi için çalışmanız var mı? Bunların durumu ne olacak? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, zirai ilaçlama işleminin desteklenmesiyle ilgili soruma cevap alamadığım için 

sorumu tekrar ediyorum. Özellikle bilinçli zirai ilaçlamayı desteklemeyi düşünüyor musunuz? 
İkinci sorum ise: Zaman zaman zirai ilaç kalıntıları nedeniyle ihraç edilen tarım ürünlerimizin 

iade edildiği görülmektedir. İhraç edilemeyen bu tür ürünlerin yurt içinde tüketildiği malumdur. İn
sanımızın sağlığını tehdit eden bu problemler, aynı zamanda millî ekonomimize de önemli zarar ver
mektedir. Bu konuları ortadan kaldırmak için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana soruyorum: Tarım Bakanlığı 

4/B çalışanları ile idare arasında yapılmakta olan bir yıl süreli hizmet sözleşmeleri kırtasiyeciliği ar
tırmakta ve ayrıca 4/B'lilerin yarınlara dönük umutlarını azaltmaktadır. Yine yapılmakta ve uygula
makta oldukları tarımsal projelerin sektörel gerçekliği bağlamında, uzun yıllar hitap etmesine binaen, 
daha uzun süreli sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum, geçen sorduğumda yarım kaldı: Sınırlarımızdaki kaçak hayvan girişleri devam 
ediyor. Süt ürünlerini belirtmiştim. Siz tarımdan gelen bir bakan olarak hayvancılıkla ilgili ne gibi ted
birler almayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında ilk aşamada desteklene

cek olan illerimiz hangileridir? Bu illerin belirlenmesinde hangi ölçekler kullanılmıştır? Bu illerde 
öncelikle hangi tür desteklemeler yapılacaktır? İkinci aşamada desteklenecek iller kapsamına alına
cak kaç ilimiz bulunmaktadır? Kütahya hangi kapsamda bu desteklerden yararlanabilecektir? İkinci 
aşama ne zaman başlayacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Öztürk... 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Bakanım, 2004 yılı sel felaketinde zarar gören ve zararları 
il tarım müdürlükleri tarafından tespit edilen vatandaşların paralan bugüne kadar neden ödenmedi? 

İkincisi: Kimisi de dava açtı, davalarını kazandı, yine bunların paraları da ödenmedi. Bu para
lan ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, malumunuz olduğu üzere, Bakanlığınız 4/B'li personel ücretleri maaş artı per

formans puanı uygulamasıyla oluşmaktadır. Ancak maaş ödemelerinde hesaba katılan eklentiler her 
ilde, ilçelerde, hatta aynı ilin farklı ilçelerinde farklı uygulama göstermektedir. Bu nedenle yolluk, har
cırah, denge tazminatı, enflasyon farkı ve maaş ödeme katsayıları gibi ücretlere dönük uygulamala
rın Bakanlıkça belirlenerek farklı uygulamalara son vermeyi düşünmez misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, soru sorma süresi tamamlanmıştır, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, sertifikalı fidan, tohum kullanımıyla ilgili bu yıl içerisinde 112 milyonluk bir ta

hakkuk var, şu an itibarıyla 90 milyon YTL'si işlemleri tamamlananlar, tahakkuku yapılanlar ödendi. 
22 milyon YTL bu fasılla ilgili olarak ödenecek para var. Bunlar da işlemlerinin tamamlanmasını mü
teakip ödenecek. 

Yine Sayın Tankut'un Adana'yla ilgili olarak, Aşağı Seyhan sulaması ve Adana'daki DSİ yatı
rımlarıyla ilgili sorduğu bir soru var. 2003 yılında DSİ'nin Adana'daki yatırım tutarı 7,5 milyon 
YTL, 2004, 2005, 2006, 2007'de 30 milyon YTL ve 2008 yılında da 52 milyon YTL'dir. Yani hem 
orada hem başka yerlerde sulama bizim için son derecede önemli ve sulama yatırımlarını biz son de
recede önemsiyoruz. Orada da büyük bir hızla sulama yatırımlarına devam edilmektedir. 

Sayın Akkuş'un "Kooperatiflerle ilgili yeni bir işletme kredisi çalışması var mı yok mu?" şek
linde. .. Tabii, şunu söylemem gerekiyor: Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar, 
son beş altı yıldaki kadar, tarımsal kalkınma kooperatiflerine bir dönem içerisinde destek bu kadar 
ayrılmadı, hiçbir dönemde. 1 milyar YTL'nin üzerinde kaynak aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Fonu'ndan temin edilen imkânlarla birlikte 1 milyar YTL'nin üzerinde ve toplam 1.491 
tane tarımsal kalkınma kooperatifine destek verildi. Daha önce yüzde 20-yüzde 30 civarında faizle 
verilen kredilerin tamamı yüzde 5'e düşürüldü ve yüzde 5'lik bir faiz oranıyla bu kooperatiflere, 
1.491 tane kooperatife 2008'e kadar destek sağlandı ve bunların da çok büyük bir kısmı başarılı hiz
metler yapıyor. Zaten bunun da aslında Türkiye'deki tarımsal üretime de etkisi son derecede büyük. 
Çünkü bu arada üretime geçen gerek hayvancılıkta -özellikle süt sığırcılığında- gerekse diğer alan
larda ciddi bir katkı sağladı. 

Sayın Çalış, zirai ilaç kalıntıları sebebiyle ürünlerin iade edildiğini söyledi. 
Sayın Milletvekilim, bu doğru bir bilgi değil. Zirai ilaç kalıntısıyla ilgili ürün iadesi olmuş değil. 

Gazetelerde veya televizyonlarda bazen bu şekilde maalesef yanlış bilgiler veriliyor. Biz bunları tek
zip ediyoruz, gönderiyoruz, böyle olmadığını, doğru olmadığını söylüyoruz. Buna rağmen maalesef 
bu söyleniyor. 
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Bu, tabii, Türkiye'ye yardım etmiyor, Türkiye'ye zarar veriyor bu tür sözler çünkü doğru değil. 
Bizim buradaki standartlarımız Avrupa Birliğinin standartlarıdır. Avrupa Birliği standartlarıyla, özel
likle zirai ilaç kalıntıları konusunda, gerçekte bizden istenenin çok çok üzerinde biz denetim yapı
yoruz. Mesela, Avrupa Komisyonunun kararına göre, ülkede nüfusumuza göre yılda 9 bin civarında 
denetim yapılması gerekirken bu konuyla ilgili, biz 16-17 bin tane denetim yapıyoruz ve burada 
eksik çıkan veya limitleri aşan oran yüzde 1 '1er, 2'ler civarındadır, son derecede düşüktür. Bu konu
nun özellikle altını çizmek istiyorum. 

İkincisi: Yine dışarıdan, yani ilaç kalıntısı sebebiyle ithal edilip de içeride bunların tüketildiği 
yönünde bir bilgi söyledi. Bu da doğru değildir, asla, hiçbir şekilde. Eğer bir ürün herhangi bir se
beple yurt dışına gitmiş ise ihraç edilmiş ise dönüşünde -Türkiye'ye bir başka sebeple, örneğin bir 
ticari sebeple bazen gelebiliyor- o zaman da bizim, Türkiye'deki kendi standartlarımız uygulanıyor. 
Hatta, bununla ilgili olarak eleştirilere bile uğruyoruz, yani "Efendim, biz bunu Türkiye'den götür
dük, işte, yolda bozuldu, çürüdü, bir şey oldu, geri biz getiriyoruz, niye siz bunu içeri almıyorsu
nuz?" diye, bir de bu yönde bize tenkit yapılıyor. Onlara rağmen biz diyoruz ki: "Türkiye kaynaklı bir 
ürün de olsa yeniden Türkiye'ye dönüşünde mutlaka bizim standartlarımızı karşılamak mecburiye
tindedir, aksi takdirde, biz içeriye hiçbir şekilde almıyoruz." Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 

Şimdi, sayın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, sözlerinizi tamamlarsanız, süremiz doldu. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - İllerle ilgili bir 
liste istendi Kütahya Milletvekilimiz tarafından, hangi iller birinci aşamada hangi iller ikinci aşa
mada... Bu birinci dönemde, Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İs
parta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, 
Yozgat var 2007-2009 döneminde. Bunlar seçilirken Avrupa Birliğinin ilgili kurumları tarafından 
belirlenen kriterler çerçevesinde bu iller seçildi. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlar, sorular, tabii, çokça sorulduğu için -beş dakikalık sürede soru- beş dakikalık sürede 

bu cevapların hepsini vermek mümkün değil. Onun için, sayın bakanlardan istirham ediyorum, ye-
tiştiremedikleri soruları yazılı olarak sizlere versinler veya sorular ona göre tek tek yöneltilsin. 

Teşekkür ederim. 
OKTAY VURAL (İzmir) Faydalı oluyor Sayın Başkanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Yoklama istiyorsunuz. 
Sayın Anadol? Burada. 
Sayın Mengü? Burada. 
Sayın Öztürk? Burada. 
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Sayın Çöllü? Burada. 
Sayın Süner? Burada. 
Sayın Güvel? Burada. 
Sayın Dibek? Burada. 

Sayın Ergin? Burada. 
Sayın Kocal? Burada. 
Sayın Özer? Burada. 
Sayın Güner? Burada. 
Sayın Ağyüz? Burada. 
Sayın Seçer? Burada. 

Sayın Arat? Burada. 
Sayın Köktürk? Burada. 
Sayın Ertemür? Burada. 
Sayın Baratalı? Burada. 
Sayın Özkan? Burada. 
Sayın Sönmez? Burada. 
Sayın Coşkuner? Burada. 

Sayın Oksal? Burada. 
Sayın Unsal? Burada. 
Sayın Erten? Burada. 
Sayın Yazar? Burada. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekillerimizin yoklama isteğini yerine getireceğim. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum. Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elek

tronik cihaza girmemelerini rica ediyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 

VIIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
2.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Ka

rantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- 5648 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"İzleme Komitesi 
MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve 

sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkınma program ve destekleri ile ilgili, izleme ve değerlendirme 
süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak amacıyla İzleme Komitesi oluşturulur. Komitenin sekre-
tarya hizmetleri Bakanlıkça Yönetim Otoritesi olarak belirlenen birim tarafından yürütülür. Yönetim 
Otoritesinin görevleri ile çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile 
belirlenir. 

(2) Komitenin başkanı Bakanlık Müsteşarıdır. Komitede Bakanlık, İçişleri, Maliye, Sanayi ve 
Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilâtı ve Hazine 
Müsteşarlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden en az genel müdür düzeyinde birer temsilci 
ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer alır. Komiteye, Başkan, Yönetim Otoritesi ve Av
rupa Komisyonu temsilcileri istişarî düzeyde iştirak edebilir. 

(3) Komitenin görevleri; kırsal alandaki gelişmeler ile kırsal kalkınma program ve desteklerinin 
hedeflerine ulaşmasının sağlanması ve desteklerin ulusal politika ve stratejilere uygun, birbirleri ile 
tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvuru şartları, seçim 
ve değerlendirme kriterlerinin kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konusunda görüş oluşturmak; 
uygulama ve gelişmeleri hedeflere ulaşma açısından belirli aralıklarla izlemek, değerlendirmeleri in
celemek; hedeflere ulaşılması veya malî yönetim de dahil olmak üzere yönetim ve uygulamanın et
kinleştirilmesi konusundaki önerilerini ilgili kurum ve makamlara bildirmek, mevzuat ile Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde öngörülen diğer görevleri yürütmektir. 

(4) Komitenin teşekkülü, çalışma usûl ve esasları, Komitede temsil edilen kuruluşların görüş
leri alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Adana Mil
letvekili Muharrem Varlı. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Yok efendim, çekiyoruz. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Hulusi Güvel. 
Sayın Güvel, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HULUSİ GÜVEL (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; 229 sıra sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Ta
sarısı üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; değişikliğin gerekçesinde "...Türkiye'deki tarım sektörü
nün gelişmişlik düzeyinin ve tarım nüfusunun refah seviyesini yükseltmek..." ifadesi geçmektedir. De
ğerli arkadaşlar, iktidarın altı yılı geçen süre içinde uyguladığı tarım politikalarıyla tarım nüfusunun 
refah seviyesinin düşürülmesini ve tarım sektöründeki gelişmişlik düzeyinin durumunu gördükten 
sonra bu ifade inandırıcılıktan uzak görülüyor. Bu iktidar döneminde çiftçilerimizin beli biraz daha bü
külmüş, borçlan artmış, piyasanın insafına bırakılmış, tüccar ve komisyonculann eline terk edilmiş
tir. Bu koşullarda bu Hükümetin çiftçilerimizin refah düzeyini yükselteceğine inanmak zordur. 
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Ülkemiz tarımın, tarımcısının, Avrupa Birliği politikalarına, Dünya Ticaret Örgütü politikalarına, 
IMF politikalarına nasıl kurban edildiğini bu geçtiğimiz altı yıl içinde gördük. Türkiye bu dönemde 
uygulanan yanlış politikalar nedeniyle mısır gibi, pamuk gibi, yağlık tohumlar gibi stratejik ürünlerde 
ithalat yapmak durumunda kalmıştır. 

İhraç ürünlerindeki kalıntı sorunu nedeniyle Antalya'da üretilen domates, Adana'da üretilen na
renciye, Mersin'de üretilen sebze, ihraç yaptığımız ülkelerin kapısından dönmüştür. Bu konuda tam 
bir denetimsizlik söz konusudur. Yeterli sayıda laboratuvar açılmamıştır, yeterli kontrol yapılama
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, tarım ürünlerinin ihracatı özel bir önem taşımaktadır. îhraç bağlantıları ko
nusunda ihracatçımıza yeterli destek sağlanmadığı koşulda ürünlerin fiyatları aşın düşüş göstermekte, 
üreticimiz tarlasının masrafını karşılayamamaktadır. Tarlada kalan her ürün ulusal ekonomi için ciddi 
bir yaradır. Bu nedenle dış ticaretten sorumlu Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığımız eş güdüm ile ça
lışmak zorundadır. Bu eş güdüm yeterli ölçüde sağlanamadığı için yıllardır bin bir emekle üretilen 
ürünler gümrük kapılarından dönmektedir. Üreticilerimiz ürünleri yollara dökerek kızgınlığını gös
termekte, Hükümeti protesto etmektedirler ancak Hükümetin kulakları her şeye olduğu gibi bu pro
testolara da tıkalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı GAP bölgesi başta olmak 
üzere sulama tekniklerinin uygulanması konusunda, ilaçlamada, ilaç seçiminde, tohumluk seçiminde ve 
kullanımında çiftçilerimize yeterli eğitim desteği sağlayamamaktadır. Devlet, piyasayı düzenleyici ola
rak gerekli müdahaleyi yapmamaktadır. Üretim planlaması yapılmaması nedeniyle bugün en istikrar
sız sektör tarım sektörüdür. Tarım sektöründe yeterli destek sağlanmamaktadır. Bu durum, ulusal 
çıkarlarımızı gözeten bir tarım politikasının olmamasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın en pahalı 
gübresiyle, dünyanın en pahalı mazotuyla üretim yapmak zorunda bırakılan üreticilerimizin hâlâ yaşa
mını sürdürebilmeleri bir mucize olsa gerektir diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika 
Birleşik Devletleri kendi çiftçisini destekliyor. Biz desteklemeye kalktığımızda "olmaz" diyorlar. Fransa 
kendi üreticisine yüzde 40 mazot desteği veriyor. Biz yapmaya kalktığımızda "olmaz" diyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009 yılı için ayrılan tarımsal destek bütçesi geçen yıla 
göre yüzde 1,9 artırılarak 5,5 milyar YTL olarak açıklanmıştır. Bu, genel bütçenin yüzde 0,49'una 
tekabül etmektedir. Ancak Tarım Kanunu'na göre bu rakam yüzde 1 'den az olamaz. Dünya tarımı
nın koşulları göz önüne alındığında bu rakam oldukça yetersiz kalmaktadır. Gübre fiyatlarının orta
lama yüzde 40 arttığı bir ekonomide böylesine düşük bir destek bütçesiyle sağlıklı sonuç almak 
mümkün değildir. Ülkemizin gıda güvencesinin sağlanması için tarımsal desteğin artırılması bir zo
runluluktur. 

Değerli arkadaşlarım, tarım demek sanayinin ham maddesi demektir, yerinde istihdam demektir. 
Bütün bunların gerçekleşebilmesi için tarımsal sanayinin desteklenmesi gerekmektedir. Hükümetin 
öncelikle Türk çiftçisini ve sanayicisini düşünmesi gerekir. Cargill için bu Meclisi defalarca toplayan, 
hukuku altüst eden Hükümetin aynı çabayı kendi çiftçisi için de göstermesi gerekmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; her ne kadar ilgililer dünyada yaşanan ekonomik kriz 
konusunda "Bize bir şey olmaz." diyorsa da bu krizin etkilerini azaltmanın en sağlıklı yollarından bi
risi, tarım gibi sektörün ciddi anlamda desteklenmesinden geçmektedir. Tarım ve tarımsal sanayi sek
törleri desteklendiği koşulda bu sektörlerde yaşanan toplumsal sorunlar azalacak, kırsal kesimden 
şehirlere olan göç baskısı azalacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, terör belasını ortadan kaldıracak en önemli tedbirlerden birisi GAP'ın tam 
anlamıyla hayata geçirilmesidir. Ancak bu konuda Hükümet zamanında ve yeterli desteği sağlaya
mamıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tam anlamıyla hayata geçirilmesi yalnızca bölge insanı için 
gerekli değildir. GAP, ülkemizin kendine yeterli olması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından 
da büyük önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, buğday ve mısır için piyasada oluşan fiyat, maliyetlerinin gerisinde kal
maktadır. Hükümet bu konuda zamanında ve çiftçilerimizin çıkarlarını koruyacak müdahalede bu
lunamamıştır. Narenciyede hasat başlamak üzeredir. Bu konuda da üretici tüccarın insafına 
bırakılmıştır. 6 milyonu aşkın yurttaşımız geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Çoluk çocuk
larıyla 30 milyonu aşkın insanımız karnını bu sektörden doyurmaktadır. Daha nereye kadar bu in
sanlarımızı piyasanın acımasızlığına teslim edeceğiz? 

Değerli arkadaşlar, tarımdaki sorunlar can yakmaktadır. Yalnızca geçimini tarımdan sağlayan 
üreticilerimizin ve ailelerinin değil tüm ülkenin canı yanmaktadır. Tanmın olmadığı bir ekonomiyi 
hayal etmek bile mümkün değildir. Bu sektörden ekmeğini kazanan insanlarımıza yeterli destek sağ
lanamazsa yaşanacak toplumsal sorunların önünü almak mümkün olmayacaktır. Geçimini topraktan 
sağlayamayan çiftçilerimiz büyük kentlere akmakta, yetersiz istihdam nedeniyle, kentlerimizdeki 
yetersiz altyapı nedeniyle buralarda da sorun yaşanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ekonomi ülkenin en temel sorunudur. Bakınız, ekonomi 
artık küçülme eğilimine girmiştir. İşsizlik rakamları tehlike sınırlarını zorlamaktadır. En azından belli 
bir süre için tarımdaki istihdamı yerinde tutmak gerekmektedir. Bunun tek yolu geçimini tarımdan 
sağlayan insanlarımıza destek olmaktan geçer. Çiftçilerimiz piyasanın baskısı altındadır. 10 binlerce 
çiftçimiz borçlarını ödeyemedikleri için icralıktır. Ürününü nasıl satacağını, zararını nasıl karşılaya
cağını, çocuklarını nasıl okula göndereceğini bilemez duruma getirilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde girdi fiyatlarının ürün fiyatlarına oranla daha hızlı yükseldiği 
hepimizin malumudur. Bu konuda devlet tarafından -yetersiz de olsa- sağlanan destekten tüm çiftçi
lerimiz yararlanamamaktadır. Bu desteklerden yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil ol
maları gerekmektedir. Ancak ülkemizde kadastro sisteminin tamamlanmamış olması nedeniyle 
bölünmüş ama kayda geçirilmemiş araziler nedeniyle pek çok çiftçimiz bu desteklerden yararlana
mamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi için Bakanlığın bir çözüm üretmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan Avrupa Birliğine uyum sağlama amacı taşımaktadır. Kimse Av
rupa Birliğine karşı değildir. Karşı olunan, teslimiyetçi anlayıştır. Avrupa Birliği ülkeleri kendi üre
ticilerine her çeşit yolla destek olurken, ülkemizin kraldan çok kralcı bir anlayışla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güvel, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HULUSİ GÜVEL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
...kendi üreticisine yeterli desteği vermemesi en hafif anlamıyla insafsızlıktır. 
Tarımın sorunlarını çözmeden Türkiye'nin sorunlarını çözmenin mümkün olmadığını tekrar ha

tırlatıyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güvel. Ayrıca size "Geçmiş olsun." diyorum. 
Sayın milletvekilleri, başka söz talebi yoktur. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Enöz... 
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MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakana soruyorum: Çin Halk Cumhuriyeti'nde melaminli sütten kaynaklanan bebek ölüm

lerinin olduğu bir vakıadır. Aynı konuda Avrupa ülkeleri de hassasiyet göstererek gerekli tedbirleri 
almaktadırlar. Biz Türkiye olarak 2007-2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nden bu tip herhangi bir 
şekilde süt ya da süt tozu ithal ettik mi? Bu konuda ne gibi kontroller yapılmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Enöz. 
Sayın Uslu... 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, dün Edirne ili Lalapaşa ilçesi üreticileri Ankara'ya geldiler, zatıalinizle ve Sayın 

Maliye Bakanımızla da görüştüler. Buradaki üreticilerimiz geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı verim 
kaybına uğradıklarını ifade ediyorlar. Hem bu verim kaybından dolayı bir kuraklık yardımı talebi 
var hem de Ziraat Bankasına ve tarım kredilere olan borçlarının ertelenmesi talebi var. Bu konuda 
nasıl bir destek olacağız buradaki üreticilerimize? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana soruyorum: İktidarlarınız dö

neminde çiftçilerimizin gelirleri masraflarını karşılayamaz olmuştur. Gün geçtikçe masrafları daha 
da artmaktadır. Bir çiftçi olarak çiftçimiz borçlu ve perişandır. Artık yapılan yanlış tarım politikala
rından dolayı çiftçimiz tarlasını ekmek istememekte, ürün hasadını da kaldırmak istememektedir. 
Çiftçilerimizin bu perişan hâlini gidermek için ne gibi yeni projeleriniz vardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkürler. 
Sayın Bakan, AB destekli tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanmasından uygulama bi

timine kadar geçen sürede son bir yıl içerisinde suistimal ve yolsuzluk nedeniyle açılmış soruşturma 
var mıdır? Varsa neticeleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Kaplan... 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, tarımdaki çöküş 2006'da yüzde 1,3 büyüme göste

rirken, 2007'de yüzde 7,3 küçülme göstermiştir. 1998'de yüzde 17 olan tarımın millî gelirdeki yeri, 
2006'da yüzde 9'lara düşmüştür. Bu rakamlara baktığımızda 2001 'de tarımda iş sahibi nüfus 8 mil
yon, 2006 yılında -altı yılda- 6 milyona inmiş, 2 milyon istihdam kaybı yaşanmıştır. GAP projesi de 
bunların içinde komplike bir proje olup, bu proje destekleri içinde bu gerilemeyi nasıl durduracak
sınız? Bir planlı çalışmanız var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. 
Sayın Ata... 
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AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, teşekkürler. 
Sayın Bakan, Ziraat Mühendisleri Odası, toprak ve su katliamına dikkat çekmiş ve "Ülkemizde 

birçok il sınırları içerisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sulu ve mutlak tarım alanları amaç dışı 
kullanılmıştır." şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişiklikleri 
de dikkate alındığında, üzerinde en verimli şekilde her türlü ürünün yetiştirildiği bu arazilerin geri 
dönüşümü olmayacak şekilde kullanılmasını engelleyecek politikalarınız mevcut mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ata. 
Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Ben de Sayın Bakana mısırla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Sayın Bakan, mısır üretimi 

başlarken kilogramına eski bedelle 430 bin lira fiyat açıklamıştı. Ben Kırklareli bölgesinde... Ofis, 
mısır için hiçbir alım yapmadı, sanıyorum Trakya'da da yapmadı. Öncelikle Ofis tarafından Türki
ye'de kaç ilde mısırla ilgili alım yapıldı, onu merak ediyorum ve bizim bölgede niye yapmadılar? Şu 
anda Kırklareli'den aldığım bilgiye göre mısırların bir kısmı hâlâ tarlada, hâlâ biçilmiş değil, alan yok. 
Fiyat da Sayın Bakanın açıkladığı gibi hiç öyle 430 bin lira değil, 350 bin lira civarında. İnsanlar kar 
yağacak... Üzerlerine kar yağmış olmasına rağmen mısırlarını biçemediler. Bu konuda Sayın Baka
nın bizi bilgilendirmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 
Son olarak Sayın Varlı... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, Türkiye'nin en önemli ihracat sektörlerinden birisi yaş meyve sebze üreticileri. 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan krizden en çok da bunlar etkilendiler çünkü özellikle Rusya'ya ya
pılan ihracat, Rusya'daki ekonomik kriz ve ülkemizdeki ekonomik kriz birbiriyle çakışınca çok sı
kıntı içerisine girdiler. Bunların yeni talepleri var, istekleri var: 

1) Geçmiş yıllardan bekleyen hak edişlerini bir defaya mahsus peşin ödemeyi düşünüyor mu
sunuz? 

2) Analiz laboratuvar ücretlerini makul seviyelere çekmeyi düşünüyor musunuz? 
3) Eximbank kredilerinde yaş sebze ve meyve üreticilerine öncelik tanımayı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Varlı. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
"Çin Halk Cumhuriyeti'nden melaminli süt tozu ithalatı var mı ve bununla ilgili ne gibi kont

roller yapılıyor?" diye Sayın Enöz sordu. Önce şunu söyleyeyim: Bize, doğrudan, Türkiye'nin içeri
sinde tüketilmek üzere herhangi bir ithalat yapılmadı fakat dâhilde işleme rejimi kapsamında, 
2007-2008 yıllarında bir 479 ton, bir de 742 ton civarında bu şekilde serbest bölgelere girdi. Bu
nunla ilgili dünyadaki gelişmeleri izleyip haber aldıktan sonra, biz birtakım kontroller başlattık, yap
tık. Yüz civarında analiz yapıldı. Özellikle, ithalat yapan firmalardan bunların ürünleriyle, bileşiminde 
süt tozu bulunan ürünlerle ilgili olarak ve bizim yaptığımız bütün tetkiklerde, bütün kontrollerde 
bizim ülkemizde bu madde bulunmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 
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Sayın Uslu'nun Lalapaşa ile ilgili sorusu: Lalapaşa bizim temmuz ayında çıkardığımız kurak
lıktan etkilenen yerlerle ilgili, onlara yardım yapılmasıyla ilgili kararnamede ilçe olarak yer aldı 
ancak malum, orada birtakım kıstaslar uygulandı. O kıstaslar, yani bireysel anlamda toplam üretimin 
yüzde 30'unun zarar görmesi gibi bir şart söz konusu ve o şekilde Türkiye genelinde 500 bin civa
rında çiftçiye 535 milyon YTL nakit destek sağlandı, ayrıca da borçlan bir yıl süreyle ertelendi. 
Şimdi tabii, Lalapaşa'yla ilgili bizim herhangi bir işlem yapmamızın şartı şu: Mahallindeki ilçede 
muhtelif kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonun bu yönde bir teklifi olması lazım veya ilin 
komisyonunun teklifinin olması lazım. Bu şekilde bir teklif ilden geldiği takdirde -yani oranın da 
hasara uğradığı yönünde- o zaman onlar için de ilave bir düzenleme yapılabilecek. 

Sayın Dibek'in, mısır alımıyla ilgili Kırklareli'nde alım yapıldı mı yapılmadı mı şeklinde... Biz 
aslında bütün iş yerlerimizde mısır alımıyla ilgili olarak hazırlıklarımızı yaptık. 51 iş yerinde hâlen 
mısır alımı yapılıyor ve şu ana kadar da 680 bin ton alım yapıldı. Hâlen de dediğim gibi 51 iş yerinde 
alım devam ediyor. Bizim fiyatlarımız açıkladığımız gibi 430, artı tabii bir de prim ödemesi yapıyo
ruz. Şu anda da piyasa fiyatları 370 ile 390 YTL/ton arasında değişiyor. 

Bir arkadaşımız sordu. Yaş meyve sebze ihracatıyla ilgili analizlerde Bakanlık olarak biz zaten 
yüzde 50 indirim yapıyoruz, Dış Ticaret Müsteşarlığı kalan yüzde 50'sini destek olarak veriyor, ge
risi de zaten ihracatçı tarafından ödeniyor. 

Amaç dışı kullanımla ilgili yani toprakların korunmasıyla ilgili Sayın Ata'nın sorusu vardı, top
rak ve su kaynaklarının kullanılması ve onlarla ilgili yapılan tedbirler neler düşünülüyor şeklinde bir 
soru. Çok yerinde bir soru. Biz toprakların amaç dışı kullanılmaması yönünde bir kanuni düzenleme 
yaptık ve size bir örnekle aslında bu kanunla son birkaç yıl içerisinde ne kadar tarımsal araziyi kur
tardığımızı söyleyeceğim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Tamamlıyorum. 
Bize mesela kanun çıktıktan sonra 513.258 hektar alanın tarım dışı amaçla kullanılmasıyla il

gili başvuru yapıldı, 513 bin hektar. İzin verilen bunun sadece yüzde 49'u, gerisine izin verilmedi ve 
dolayısıyla o alanlar amaç dışına kullanılmamış oldu, korunuyor. 

Şimdi, hem suyla ilgili hem suyun tarım arazisine vereceği zararla, suyun yanlış kullanımıyla il
gili hem gübre ve ilaç kullanımıyla ilgili de çok ciddi tedbirler biz aldık, uygulamaya koyduk. Bun
ların da faydasını görüyoruz. Özellikle damla sulama yatırımlarında biz sıfır faiz uygulaması getirdik, 
alet ekipmanına yüzde 50 hibe destek getirdik ve 2007 yılından bu yana 1 milyon 350 bin dekar 
alanda da damla sulama kullanıldı. Bunun da büyük kısmı GAP bölgesinde. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- (1) Kurumda hizmetler 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam 
edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür. Kurum personeli emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. Kurum personeline ilişkin tüm 
ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür. 
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(2) Başkan Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. Genel Koordinatör, Birinci Hukuk 
Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörleri, uzman, denetçi ve avukatlar Başkanın teklifi üzerine Bakan 
onayıyla, bunların dışında kalan diğer personel ise Başkan tarafından atanır. 

(3) Kurumda istihdam edilecek personelde Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) 
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak; Başkan, 
genel koordinatör, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi pozisyonlarında istihdam edilecek
ler için ziraat, veterinerlik, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüs
tri, elektrik ve elektronik, makine, maden, metalürji, mimarlık, biyoloji, jeodezi ve fotogrametri, 
hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri 
ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji dallarından, birinci hukuk müşaviri ve avukat 
pozisyonlarında istihdam edilecekler için hukuk fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde eğitim 
görmüş ve Kurumun faaliyetleri veya istihdam edileceği alanla ilgili olarak asgarî; Başkan, genel 
koordinatör, koordinatör ve birinci hukuk müşaviri için sekiz yıllık, il koordinatörü için altı yıllık, de
netçiler için üç yıllık iş tecrübesine sahip olma şartları aranır. 

(4) Merkez teşkilâtında; Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uz
man, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce, Almanca veya Fransızca 
dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgarî (B), mütercim 
pozisyonunda istihdam edileceklerin (A) düzeyinde, il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman 
ve denetçi pozisyonunda istihdam edileceklerin ise asgarî (C) düzeyinde puan almış olmaları veya 
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip 
olmaları zorunludur. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve 
(IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan 
nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Kurumda söz
leşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sa
yısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır 
ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurum
larınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını 
Kurumdan alırlar. 

(6) Kurumun merkez teşkilâtında istihdam edilecek personel sayısı yüzseksen kişiden fazla ola
maz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek personelinin sa
yısı, toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından Kurumda istihdam edilen kamu görevlileri, görevleri sona 
erdiğinde kurumlarında mükteseplerine uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurumda geçen hizmet 
süreleri kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınır. 

(8) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başbakanlık 
merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve bi
rinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, ko
ordinatör ve il koordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, 
uzman, avukat ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Başbakanlık merkez teş
kilatındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak 
kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. Kurumda istihdam edilen avukatlara, Kurum lehine sonuçla-
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nan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretleri
nin; hukuk müşaviri ve avukatlara dağıtımı hakkında 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Da
valarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu 
ile uygulanır. 

(9) Kurum, desteklenecek proje ve faaliyetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, izlen
mesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydalamcılara yönelik eğitim hizmeti verilmesi amacıyla; özel 
bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uzmanları, kısmi 
zamanlı olarak çalıştırabilir. Kurumda bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı, Kurumun toplam per
sonel sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede belirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, hizmete 
alınma, görevlendirme, görevde yükselme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esasları, unvan 
ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Ali 
Uzunırmak. 

Sayın Uzunırmak, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında grubum adına söz aldım. Hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın hemen başında şunu ifade etmek istiyorum ki -genel ge
rekçede de izah edildiği gibi- burada aslında AKP Hükümetinin tarıma ve kırsal kalkınmaya bütçe
den veya çeşitli kaynaklardan planlı bir şekilde kaynak aktaran bir tasarıyı, bir teklifi görüşmüyoruz. 
Sadece, Avrupa Birliği ve uluslararası çeşitli fonlardan Türkiye'ye gelebilecek olan proje destekle
rine ve başka birtakım desteklere bir yapılandırmayı hazırlıyoruz. Her şeyden önce bizleri dinleyen 
siz değerli milletvekillerinin ve televizyonları başındaki Türk çiftçisinin bunu bilmesini istiyorum ki 
AKP Hükümetinin Türk çiftçisi lehinde kendi iradesiyle yapılan bir düzenleme değildir. Sadece ve 
sadece dışarıdan gelecek yardım ve birtakım fonları değerlendirecek bir kurul örgütlenmesi yapıl
maktadır. Biz, her halükârda hem zirai karantinayla ilgili hem de kırsal kalkınmayla ilgili bu kanunu 
destekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek istiyorum ki tarım, ülkemizde en mağdur ve en sahipsiz bir 
sektördür. Bunu nereden söylemek ihtiyacını hissediyorum? Değerli arkadaşlar, bir ülke düşünün ki 
sektörden sorumlu Bakanı, çiftçiye "Gözünüzü toprak doyursun." diyor. Bu yetmiyor, eğer Bakanın 
bu konuda yanlış bir tercihi olduysa konuyu düzeltmesi gereken Hükümetin başı Sayın Başbakan, Er
zurum'da "Yandık." diyen çiftçilere "Bu memleket yatıp kalkıp size mi çalışacak?" diyor ve Mer
sin'de daha da işin ötesine giderek "Yandık, anamız ağladı." diyen çiftçiye "Al ananı git lan buradan." 
diyor. Bu sektör o kadar sahipsiz ve o kadar mağdur bir sektördür. 

Değerli arkadaşlar, AKP Hükümeti sayesinde Türkiye'de iki âlem meydana geldi. Bunlardan bir 
tanesi yaşanan gerçek âlem, bir tanesi Hükümetin Sayın Bakanlarının televizyonlarda, Mecliste, ba
sında, her yerde anlatmaya çalıştıkları bir sanal âlem var. Gerçek âlem ne? İşte gerçek âlem, demin 
söylediğim gibi, bizzat sorumlusu olan bakanları tarafından hakaret gören sektör ve hiçe alınan, sek
törde konuşulanlardan hiç mi hiç ama hiç mi hiç haberi olmayan yetkililer. 

- 8 5 -



TBMM B: 22 26 .11 . 2008 O: 4 

Kıymetli arkadaşlar, düşünün ki... Sayın Bakana sormak istiyorum: Acaba, bilhassa benim böl
gemde de dün söylenen ve çiftçinin klişeleşmiş hâline gelen "daldı-çıktı"nın ne demek olduğunu bi
liyorlar mı ve anlıyorlar mı? Aydın'daki çiftçilere bizim Sayın Başbakan, Türk tarımının geliştiğini 
belirtmek için traktör satışlarından örnekler veriyordu ama Aydın'da o traktör satışları "daldı-çıktı" 
olarak adlandırılıyordu. "Daldı-çıktı" şu idi: Elindeki eski traktörü satıyor, onun üzerinden yeni trak
törü kredilendiriyor, peşinatını ödüyor, üstünün kalanıyla da tarımsal araziyi işlemek için parayı kul
lanıyordu. Türk çiftçisi buna "daldı-çıktı" dedi. 

Şimdi yeni bir moda var: Aydın'da yeni konuşulan "yatır-kaldır." Sayın Bakan, "yatır-kaldır"ın 
ne olduğunu size anlatayım, Türk çiftçisine bu "yatır-kaldır" konusunda yardımcı olun. Türk çiftçisi 
çeşitli yerlerden borç para buluyor günübirlik ve bunu, günübirlik paraları, kredilerini ödeyebilmek 
için bankaya yatırıyor. Ondan sonra gidiyor, üç beş gün sonra yeniden borçlanıyor, kredi çekiyor. 
Bunun adına da "yatır-kaldır" demiş. Artık Türk çiftçisinin terminolojisine AKP Hükümeti zama
nında yeni yeni terimler eklendi. Acaba, o sanal âlemdekiler bu gerçek âlemi anlayabiliyorlar mı? 

Değerli arkadaşlar, gerçek âlemde yaşanan ve sanal âlemde olanlar neler? Bakın, gerçek âlemde 
olan, Aydın'da 120 bin dönüm toprak imkânsızlıklardan dolayı ekilemiyor. İmkânsızlık ne? İmkân
sızlık, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürünün para etmeyişi. 120 bin dönüm arazi Aydın Ovası'nda 
ekilemiyor. 

Bugün gazetelerde İzmir Esnaf Başkanının tarımla ilgili bir konuda, 1 milyon dönüm arazinin 
ekilemediğine dair bir beyanı vardı. Düşünün ki ülke gerçeği ne hâle gelmiş. Yani, 1 milyon hektar 
İzmir'in toplam tarımsal arazisi var ve bunun yüzde 10'u imkânsızlıklardan ekilemiyor. Aydın'da 
120 bin dönüm arazi ekilemiyor. Neden ekilemiyor? Tarım Bakanımıza bakarsanız, sanal âlemde 
çiftçi Türk tarihinin en büyük desteklerini alıyor. Gerçek âleme baktığınızda tarımsal araziler işle
nemiyor, ürün para etmiyor. 

Sayın Bakana bütçe konuşmalarında çok daha farklı bir konuda aydınlatıcı bilgiler vereceğim 
ama şunu ifade etmek istiyorum ki -hemen en basit bir şekilde- cumhuriyetin bütün yıllarıyla kendi
lerini kıyaslarken kendi kullandıkları bütçelerle cumhuriyetin o yıllardaki hükümetlerinin kullan
dıkları bütçeler ve bu bütçelerden alınan paylar ve işte şimdi çıkardığımız ve çıkarmaya çalıştığımız 
bu tasarıyla dünyadaki fonlardan, yardımlardan gelen paraları lütfen kıyaslayarak Türk tarımına yap
tıkları desteği bizlere anlatsınlar. 

Kıymetli arkadaşlar, 1950, 1960,1970,1980,1990,2000, hatta 2006 yılı ile 2007 yılındaki Türk 
çiftçisinin tarlasında, bahçesinde, ahırında neler.hissettiğini ve ne durumda olduğunu anlayabilmek 
çok zor değildir ve şunu kesinlikle ifade ediyorum: Bir zamanlar Aydın Ovası'nda, Söke Ovası'nda 
çiftçi olmak İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da bir statüydü kıymetli arkadaşlar ama bugün çiftçi maa
lesef o statüden ne hâllere geldi. Bunu vicdanlarınızla baş başa kaldığınızda, bugünkü Hükümetin po
litikalarını değerlendirdiğinizde doğru yolu bulabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, tarım, Türk çiftçisinin desteklendiğinde dünyada iddialı olması gereken ko
nulardan birisidir ama bu tarıma destek olurken sadece destekleme anlamında değil, tarımda aynı 
zamanda desteklerin yönlendirme fonu şeklinde de, yönlendirici olması noktasında da etkin kulla
nılmasını sağlaması gerekir. Sadece destek, kırsal kalkınmaya destek farklı anlamda birtakım ihtiyaç 
gideren politikalar şeklinde olmamalıdır. Aynı zamanda dünyaya, ürün çeşidine, ürün kalitesine, ran
dımana, rekolteye, birtakım alanlara yönelik yönlendirici pazarlara ve geçici birtakım tedbirleri değil, 
bu pazarlarda randımana, kaliteye yönelik, cinse yönelik de yönlendirici olmalıdır ve bir gün değerli 
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arkadaşlar şunu ümit ediyorum: Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sayın Bakanın anlattığı bütün bu 
sanal âlemden ben şunu anlıyorum ki Sayın Başbakan "Yatıp kalkıp bu ülke size mi çalışacak?" der
ken bir şeyi itiraf ediyordu sayın arkadaşlar. Neyi itiraf ediyordu? "Bugüne kadar hükümetler yatmış 
kalkmış Türk çiftçisine bir şeyler vermiş, ben vermeyeceğim." diyordu. "Bu memleket yatıp kalkıp 
size mi çalışacak?" demek, "Benden öncekiler sizin için çalışmış, ben çalışmayacağım." demekti. 

Sayın Bakan, bugün, sanal âlemde Türk çiftçisine çok büyük desteklerin verildiğini söylüyor ve 
demek ki Sayın Başbakana karşı geliyor. Yatıp kalkıp bu memleket için çalışan çiftçiye verilen des
tekleri çok görülen çiftçi için tavır almış görünüyor ama eğer bu tavrını devam ettirirse o sanal âlem
den Sayın Bakan uyandığında ya bir gün kendisi yapamadıklarını görür istifa eder ya da Sayın 
Başbakan Sayın Bakanın istifasını alır çünkü Sayın Başbakan çiftçi için yatıp kalkıp çalışmanın 
uygun olmadığını iddia etti Erzurum'da. 

Dolayısıyla, kıymetli arkadaşlar, Türkiye'mizi bekleyen en büyük tehlike, maalesef... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunırmak, konuşmanızı tamamlayınız. 

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - .. .bu ekilemeyen araziler, işlenmeyen araziler, imkânsızlıklar, 
bizim -en önemlisi- üretim kültürümüzü bitirmektedir. 

Kıymetli arkadaşlar, bir kültürü oluşturmak, yıllara, bilgiye, tecrübeye, teknolojiye dayalıdır. 
Dolayısıyla, bir kültür eğer yok olursa... Düşünün ki bir pamuk üretimi, düşünün ki bir meyve üre
timi, düşünün ki hayvansal üretim, bütün bunlar, bilginin, yılların, tecrübenin, teknolojinin, bir biri
kimin sonunda meydana gelir ve bugün, maalesef, Türk tarımında belli alanlarda üretimden 
vazgeçilmektedir. 

Üretimi, üretim kültürünü yok ettiğimizde, bu kültürü tekrar kazandırabilmek için ülke, maale
sef üretmeyen, başkalarının ürettiklerine muhtaç olan bir müstemleke durumuna düşer. Hükümetin 
dikkat etmesi gereken en önemli konu budur. 

Kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 

Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede gayrisafi millî hasılanın yüzde 1 'inin -yasal olarak- çiftçiye des
tek verilmesi yönünde yasa olmasına rağmen, Sayın Bakan çiftçiye 2009 bütçesinde sadece 5,5 mil
yar teşvik veriyor; 5,5 milyar. 

Sayın Bakan, parayı pul ediyorsunuz, verdiğiniz sözü yerine getirmiyorsunuz, günlerce insan
ları süründürüyorsunuz. Günlerce insanlar gidip çok zor koşullarda gübre, mazot ve diğer ilaçlarını 
alıyor ama para pul oluyor. Yani peşin parayla... Bir gübrede -mazotu demiyorum ama- diğer konu
larda koyduğu vade farkıyla altı ay sonra, dokuz ay sonra, bir sene sonra köylünün eline para geçtiği 
zaman para pul oluyor bir kere, teşvikleriniz yerine gitmiyor. 
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Tabii siz Tarım Bakanlığı olarak Türk çiftçisinin sahibi olmalısınız ama sahip çıkmıyorsunuz. 
Örnek: Arkadaşlar, mazotun... Biliyorsunuz 60 dolara indi mazot, ham petrol. Bunu da 7'yle çar
parsanız -ton hesabı oluyor- bir şekilde 1 litre mazotun maliyeti 67 kuruş. Şimdi, 67 kuruşa mal edi
len bu mazot köylüye 3 liraya satılıyorsa siz bu köylüye sahip mi çıkıyorsunuz? 

İki: Hâlâ köylü, sattığınız gübreden, mazottan, ilaçtan yüzde 18 KDV'yi şakır şakır ödüyorsa bu 
nasıl köylüye sahip çıkmaktır? Ha, eğer bir şey yapacaksanız köylüden almadan, mazotundan KDV 
almadan, gübresinden KDV almadan ve mazotunu, 67 kuruşa mal edilen bir mazotu, acaba hangi spot 
piyasada... Arkadaşlar, bunu çok ciddi söylüyorum. Mazotun, şu günkü, varili 60 dolardan maliye
tini hesaplayın: 7 ile çarpın 60 dolan, tonu 420 dolar ediyor; bunu da bugünkü kurla (1,600) çarparsa
nız tonu 6.700 dolar ediyor, litresi 67 kuruş. Acaba bunu, ithalatta EPDK, hangi ithalatçının elinde ne 
kadar mazot var kontrol ediyor mu? Ben bunu bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum, altını çiziyorum 
-tabii, konumuz tarım- 67 kuruştur ithal maliyeti. Rafineri maliyetini falan hesaplarsak neye geleceğini 
ve 3 liraya satıldığını dikkatlerinize sunuyorum. Bu paralar kimin cebine gidiyor? Takdir sizin. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, eğer siz köylüye elektriği dünyanın en yüksek fiyatıyla satarsanız, 
eğer siz köylünün diğer her şeyinden KDV alırsanız bu köylüye destek mi oluyorsunuz? Bunu an
latmam mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, şu anda elektrikle sulamadan dolayı, özellikle sulama birliklerinin borç
larının haddi hesabı yok. Bu insanlar borçlarını ödeyemiyor. Sayın Bakan, sulama birlikleri İçişleri 
Bakanlığına bağlı. Bu köylünün sahibi sizsiniz. Yani sulayarak ürün elde ediyoruz. Acaba İçişleri 
Bakanlığı sulama birliklerine trafik kontrolü mü yapıyor! Hakikaten, arkadaşlar, sulama birliklerinin 
İçişleri Bakanlığına bağlı olması -ben, bağışlayın, bilemiyorum- acaba niçin? Yani sulama birliğinin 
İçişleri Bakanlığında acaba köylüye ne hizmet sunduğunu... İçişleri Bakanlığı, sadece trafik kontrolü 
ve güvenlik kontrolü dışında, acaba köylüye trafik kontrolü mü yapıyor, güvenlik kontrolü mü yapıyor! 

Sayın Bakan, sulama birlikleri DSİ'nin teknik ekibinin kontrolü altında olmazsa bu ülkede ve
rimli sulama yapamayız, bu ülkede sulama birliklerindeki insanları birbirine düşürürüz, bu ülkede su
lama birlikleri ve açılan kanallar yok olur gider; şu anda o vaziyette. DSÎ'den nasıl teslim alındıysa... 
Yirmi yılı, otuz yılı geçen kanallar artık yok olmuş durumda. Köylünün parası yok ki elektrik bor
cunu ödeyemiyor. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığı "Ben köylüye sahip çıkıyorum." diyor ama kendi sahip 
çıkması gereken bazı konularda "Sadece destek veririm." diyor ama köylüye esas vereceği desteği 
vermeyen, esas sahip çıkacağı konularda sahip çıkmayan bir bakanlık. Tabii bir başka konu: "Fidan 
desteği vereceğim." diyor. Söz veriyorsun, "Fidan desteği vereceğim, fidan ekin." diyorsun, ortada 
bir şey yok. 

2090 sayılı Kanun -"tabii afet" diyorsun- Tabii Afet Kanunu'n var. Demin arkadaşlarım söyledi, 
Silifke'de her yıl sel oluyor -aha burada, geçen dönem ödenmemiş, yüzde 20'si ödenmiş- bugün yine 
Silifke'nin işte Bahçe, Çeltikli, Sökün, Kurtuluş köylerini sel götürmüş. Bu insanlar ne yapacak? 
Geçen seneki paraları alamamışlar ki... 

Değerli arkadaşlarım, tabii, özelikle TARSİM konusunda da birkaç kelime etmek istiyorum. 
Şimdi, eğer bir şeyi sigorta edeceksek o ürünü her şeyiyle sigorta etmek zorundayız. Ürünü sigorta 
ediyoruz ama siz "Çiçek dönemini sigorta etmem." diyorsunuz veya bilmem ne dönemini... Yani, 
eğer bir ürün sigorta kapsamına girecekse, bir ürün yarın hasar gördüğü zaman, yarın o üründe bir 
zarar olduğu zaman bilmem ne dönemi, ne dönemi diye bir şey olmaz arkadaşlar. Ürün üründür. 
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Önemli olan, köylümüzün; önemli olan, çiftçimizin zarar görmemesi değil mi? Ama hâlâ, arkadaş
lar, TARSİM bazı ürünlerimizin sigortasında kendi nasıl işine gelirse, nasıl yorumlarsa bu şekilde bir 
kloz, yani sigorta klozları koyuyor; örneğin "Ben çiçek dönemini sigorta etmem." diyor. Arkadaşlar, 
ürün üründür yani ürün her şeyiyle sigorta kapsamına girmelidir. Ben bu konuyu bir kez daha dik
katlerinize sunmayı görev biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, tarımsal kalkınma kooperatifleri çiftçinin önemli bir birlikteliğidir. Ama 
maalesef Tarım Bakanlığı Türkiye'nin her yerinde müracaatları değerlendirmiyor. Burada bazı iller 
korunmuş, kullanmıştır, il ismi vermek istemiyorum ama bazı illerde ise bir tane, iki tane tarımsal kal
kınma kooperatifine izin verilmiştir. Bunu açık ve net söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine ülkede artık tütün üretiminden, tütüncüden, tütünden bahsetmek 
mümkün değil, tarım, tütün... Ama maalesef biliyorsunuz Tekel yok oldu, özelleştirildi. Tekele ait 
Bitlis, Malatya, Adana fabrikaları artık "elveda" dedi; "elveda" dedirttiler. Oradaki insanları perişan 
ettiler. Kapandı bu fabrikalar. "Kapanmayacak." dediler ama kapattılar. Şimdi, sıra geldi, arkadaşlar, 
Tokat fabrikasına... Uyarıyorum, bir yıl sonra Tokat fabrikasını da çalıştırmayacaklar. Bir tek kalı
yor Samsun. Belli bir süre Samsun fabrikasında düşük bir üretim yapıp Türkiye'den tütün alımını yok 
edecekler arkadaşlar. Yani artık Türk tütünü kullanılmayacak. Zaten çoğu ilde tütün ekimini, tütün 
alım merkezlerini kapattılar. Örneğin Malatya'da yok olduğu gibi Adıyaman'da tütün ekimi var, çok 
zor koşullarda artık, Adıyamanlı tütün eken kardeşlerim diğer şehirlerde, belli yerlerde o ürünlerini 
satmaya çalışıyorlar çünkü Tekel almıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hakeza pancar... Yok pahasına, sırf-karınları 

doymuyor- aç kalmamak için, alışkanlık nedeniyle pancar ekiyor insanlar ve artık pancar ekimi de 
yok oldu. Bu insanlarımız ilelebet aç kalmak zorunda kalıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Tarım Bakanlığı önce versin, köylüye inansın, köylünün kullandığının 
KDV'sini köylüden hesap sorsun, alsın ama hiçbir şekilde, hiçbir şey vermeden köylünün parasını 
altı ay, yedi ay, sekiz ay, diğer tüm bu teşvikleri sonra vererek köylüyü tefeciye mahkûm etmesin. 
1 liralık malı köylümüz 2 liraya alıyor çünkü biliyorlar ki köylü ödeyemeyecek. Köylüyü yok etme
yin, önce parasını verin, sonra hesabını sorun. Köylüyü tefeciye mahkûm etmeyin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Başka söz talebi yok. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, devlet memurlarına ödenecek zam ve hizmetler kapsamında 2006/10344 sayılı 

Karar'da teknik hizmet sınıfı kariyerine sahip iken genel idari hizmetlerde görev yapan Bakanlık 
personeli diğer elemanlara göre daha düşük maaş almaktaydı. Biz bu hatanın düzeltilmesini bekler
ken 16/8/2008 tarihinde yayınlanan ek ödeme kararnamesinde hata daha da büyütülmüş, mühendis
lere 264 YTL artış sağlanırken, mühendis kökenli şube müdürlerine 123 YTL artış yapılmıştır. 
Böylece uğranılan kayıp 400 YTL'ye ulaşmıştır. Bakanlıktan gelen birisi olarak bu duruma çözüm 
bulmak için bir çalışma yaptınız mı? Bu durumdaki personele bir müjde verir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

- 8 9 -



TBMM B:22 26 .11 . 2008 O: 4 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy. 

Sayın Özkan... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan, tarım kredi kooperatifleri, bu yıl ürünlerinin para etmeyişi nedeniyle borçlarını 
zamanında ödeyemeyen kaç çiftçiyi ülke genelinde icra takibine almıştır? Tarım kredi borçlarını za
manında ödeyemeyen çiftçilerimize kısa zamanda bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

Sayın Kaplan... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

1989 yılında GAP master planı hazırlanırken, tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal 
kesim altyapı yaptırımlarını da içeren bir GAP entegre planıydı ancak görüyoruz ki son zamanlarda 
farklı bir uygulama var. Örneğin, Çevre ve Orman Bakanlığının, bütçesinde, keklik ve sülün besle
diğini gördük. Turizm Bakanlığı kanalizasyon yapımından bahsediyor. GAP sulama işine bakıyo
ruz, Başbakan Yardımcımız Sayın Nazım Ekren bakıyor da neden Çevre ve Orman Bakanı veya 
Tarım veya Orman Bakanı bakmıyor? Doğrusu, böyle bir karmaşa var. Yani GAP'ın patronu kim? 
Aslında bu sorunun yanıtını arıyorum ben. Bunu sorduğumda, Çevre Bakanımız demişti ki: "Doğal 
hayvanlardır keklik ve sülün." Turizm Bakanı demişti ki: "Turizm bölgesinin kanalizasyonudur, ba
kıyorum." Sayın Ekren'e sorduğumda, "GAP'ın patronu benim." dedi. Şimdi Tarım ve Orman Ba
kanımız burada. Tarım teşvikleri GAP açısından önemli. Bir karmaşa var. Patronu kim GAP'ın? 

BAŞKAN - Tarım ve Orman değil de Tarım ve Köyişleri Bakanı. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Evet, Tarım ve Köyişleri Bakanı. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanım, daha önceki sorumda -cevaplama süreniz dolduğu için- ikinci aşamada Kırsal 
Kalkınma Destekleme Programı kapsamına kaç ilin dâhil edileceğini ve Kütahya'nın durumunu sor
muştum. Bunu tekrarlıyorum, cevabı alırsam memnun olurum. 

Ayrıca, bu kapsamda destekleme politikalarınız nasıl olacak? Hangi alanlarda öncelikle destek
leme yapılacaktır? 

İkinci bir sorum da: Bu maddeyle, bazı kadrolara atanacak personelde İngilizce, Almanca ve 
Fransızca dillerinde yapılan KPDS puanı şartları getirilmektedir. Daha önce yapılan personel alım
larında bu şartları sağlayan kaç kişi başvurmuş ve kaç kişi alınmıştır? Kaç adet kadro boştur? Bu dil
lerin dışında, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan KPDS kapsamındaki diğer yabancı diller niye 
değerlendirme kapsamına alınmamıştır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Ertemür... 
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ALİ RIZA ERTEMÜR (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, pamuk üreticimiz çok zor durumda. Girdi maliyetlerinin hızla artması ve ürün fi
yatlarının son üç yıldan beri aynı kalması nedeniyle çiftçimiz pamuk üretiminden hızla kaçmaktadır. 
Stratejik önemi olan pamuk üretiminin artırılması için Bakanlığımızın çalışmaları nelerdir? Pamuk 
destekleme primlerini artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünülen destekleme miktarı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertemür. 

Sayın Dibek... 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Başkanım teşekkür ediyorum. 

Ben de Sayın Bakana, 2008 yılına ait süt ve hayvancılık desteklemeleriyle ilgili bir soru yö
neltmek istiyorum. Bu yıla ait olan bu desteklemeler niye ödenmedi? Ne zaman ve nasıl ödenecek? 
Bu konuda Sayın Bakandan bilgi istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 

Son olarak Sayın Sakık... 

SIRRI SAKIK (Muş) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımların Türkiye toplamındaki payının yüzde 4,4 olduğunu, 
aynı dönem, İstanbul'un tek başına yüzde 25 dolayında bir pay almış olduğunu hep birlikte görüyo
ruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yirmi bir ilin toplam teşvik yatırımı Bursa'nın tek ba
şına aldığı bir pay. Bu büyük bir adaletsizlik. Bu adaletsizliği nasıl gidereceksiniz? Bu bir. 

İkincisi, özellikle, tütün ve pancar üreticileriyle ilgili... Muş, Ağrı ve Erciş'te hem pancar hem 
de tütünle ilgili... Bölgenin en yoksul illeri olmasına rağmen, buradaki fabrikaların da özelleştirilme 
süreci başladı ve orada pancar yasaklanıyor, tütün yasaklanıyor. Alternatif tarım dedikleri şey nedir? 
Bugüne kadar tanıklık etmedik, görmedik. Acaba Sayın Bakan bu konuda bizi bilgilendirir mi? 

Son bir sorum da, biraz önce sormuştum, ama Sayın Bakanım olmadığı için tekrar yineleyeyim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo
rum Sayın Başkan. 

Sayın Paksoy, bu personelin, özellikle idarecilik yapan mühendis kökenli personelin durumla
rıyla ilgili bir şey yapılıp yapılmadığını sordu. Tabii, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki 
birçok bakanlıktaki, sadece Tarım Bakanlığında değil, teknik elemanların, diğer sınıflarda çalışan 
kamu çalışanlarının durumlarında bir iyileştirme sağlandı; veteriner hekimler de, ziraat mühendisleri 
de bundan önemli miktarda istifade etti. Tabii, genel idare hizmetlerinde olanların bazıları eğer mü
hendis ise bir dezavantaja sahip, bunda bir eksiklik var. Bunu biz de biliyoruz ve bunun giderilmesi 
yönünde de şu anda ikinci bir çalışma yapılıyor onların mağduriyetinin önüne geçilmesi yönünde. 

Sayın Özkan'ın tarım kredi kooperatifleriyle ilgili sorduğu soru var "Bu yıl kaç çiftçiye icra ta
kibi yapmıştır?" şeklinde. 
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Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi veya ertelendikten sonra ya
pılandırılmasıyla ilgili bugüne kadar birkaç düzenleme yapıldı Hükümetimiz döneminde. İlki 2003 
tarihinde yapıldı ve Türkiye'deki 750 bin civarında çiftçiyi ilgilendiriyordu. Müteselsil kefaletten 
dolayı bir düzenleme yapıldı, artı, 2,7 milyar YTL tutarındaki borcun 1,5 milyar YTL'si silindi, geri 
kalanı, 1,2'si yeniden yapılandırıldı. Bunlar büyük ölçüde çiftçiler tarafından da olumlu karşılandı ve 
ödemeler yapıldı. Nitekim, mesela, tarım kredi kooperatiflerinin daha önce yüzde 38 civarında olan 
kredilerinin geriye dönüş oranı, tahsilat oranı şu anda yüzde 97,4'e çıktı. Dolayısıyla bu çok önemli. 
Yüzde 38'den yüzde 97,4'e çıktı tarım kredi kooperatiflerinin tahsilat oranı. Yani verdiği borcun, 
kredinin geriye tahsilatı. Yani ödeme gücünü gösteriyor. Çiftçiler aldıkları kredileri yüzde 97,4 ora
nında ödüyor. 

Şimdi, bakın, borcunu ödeyemeyen ortakların, borçlarının yüzde 20'sini peşin ödemeleri şartıyla, 
kalan borçları on iki aya kadar taksitlendiriliyor ve eğer bütün bu yapılanlara rağmen... Yani yapı
landırılıyor, takside bağlanıyor. Takdir edersiniz ki her halükârda ödemeyen, ödemek istemeyen bir 
başka deyişle veya ödemeyen -bir şekilde- veya çok özel sebeplerle bu durumla karşı karşıya kalan
lar olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak da tabii ki yasal takibat neyse yapılıyor. Bunun tabii, detay bil
gilerinin incelenmesi gerekiyor. Ona ait detay bilgileri biz bilahare sizlere yazılı olarak vereceğiz. 

Sayın Kaplan'ın sorusu: "89 yılında GAP entegre planı olarak yapıldı. GAP'ın patronu kim?" 
şeklinde, daha çok işte "Orman Bakanlığı sülün alıyor, besliyor." şeklinde birtakım değerlendirme
leri oldu. Şimdi GAP'ı yöneten GAP Yüksek Kurulu. Bir GAP Kalkınma İdaresi var. GAP Kalkınma 
İdaresinin merkezi Ankara'da -ki, şimdi Şanlıurfa'ya yani GAP bölgesine taşınıyor Ankara'dan- ve 
bunun faaliyetlerini, GAP entegre projesini yürüten bir GAP Yüksek Kurulu var. O Yüksek Kuru
lun Başkanı Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda GAP İdaresinden sorumlu. Ama o 
Kurulun üyeleri var. Bunlardan birisi de Tarım ve Köyişleri Bakanı, GAP Yüksek Kurulu üyesi. Ba
yındırlık Bakanı ve Çevre Orman Bakanı çünkü Devlet Su İşlerinin oraya bağlı olması hasebiyle. 

Bir de orada yine her sektörün temsilcisinin yer aldığı bir kurul. Onlar tarafından yani bu kurul 
tarafından bununla ilgili... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süremiz doldu, sürelere riayet edelim. Artık yazılı cevap verirsiniz. 
Teşekkür ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Peki, teşekkür 

ediyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 229 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilmesi 

öngörülen 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin, ikinci fıkrası ile sekizinci fıkrasında geçen "uzman" ibaresin
den sonra gelmek üzere "mütercim" ibaresinin eklenmesini, birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin K. Kemal Anadol Oktay Vural 
Hatay İzmir İzmir 

Akif Gülle Cafer Tatlıbal 
Amasya Kahramanmaraş 
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"(1) Kurumda hizmetler 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ka
nunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli 
personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi hükümlerine tabidir." 

"(3) Kurumda istihdam edilecek personelde Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak; Baş
kan, genel koordinatör, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi pozisyonlarında istihdam edile
cekler için ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, 
elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık tek
nolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimar
lığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve en
düstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında 
ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde, mütercim pozisyonlarında istihdam edilecekler için mütercim 
tercümanlık programında, birinci hukuk müşaviri ve avukat pozisyonlarında istihdam edilecekler 
için hukuk fakültesinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
yüksek öğretim kurumlarında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ve Kurumun faaliyet alanı 
veya istihdam edileceği alanla ilgili olarak asgari; Başkan, genel koordinatör, koordinatör ve birinci 
hukuk müşaviri için sekiz yıl, il koordinatörü için altı yıl, denetçiler için üç yıl iş tecrübesine sahip 
olmak şartları aranır." 

"(4) Merkez teşkilatında; Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, 
denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde 
yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari (C), mütercim pozisyo
nunda istihdam edileceklerin (A), il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman ve denetçi pozis
yonunda istihdam edileceklerin ise asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zo
runludur. Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek perso
nel için 31/12/2010 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aranmayabilir. Bu tarihe kadar bu 
fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez." 

"Bu şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile ek gösterge
lerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlayanlar, ilgileri devam eden asıl kadro
ları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve ku
ruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken 
bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, 
uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 
üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna 
bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 229 sıra sayılı kanunun 5. maddesi ile değiştirilen 5648 sayılı kanunun 14. 
maddesinin 3. fıkrasına "sosyoloji" ibaresinden sonra gelmek üzere "coğrafya" ibaresinin eklenme
sini arz ederiz. 

Akif Akkuş Abdülkadir Akçan Osman Durmuş 

Mersin Afyonkarahisar Kırıkkale 

Kamil Erdal Sipahi Hasan Çalış 

İzmir Karaman 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ERDOĞAN 
(Adıyaman) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -Sayın Vural... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Madde de sayılan bilim dalları ile özellikle kırsal kesimin bazı problemlerinin çözülmesi söz 
konusu olmayabilir. Mesela, küresel ısınma, günümüz dünyasının ciddi problemlerinden birisidir. 
Buna bağlı olarak dalga aşındırması ve akarsu yatağına yakın alanlarda meydana gelecek tahribatla 
ilgili ihtilaflarda çözüm üretilmesi, 3. maddede sayılan bilim dallarından ziyade coğrafya ve coğraf
yanın bir alt bilim dalı olan jeomorfoloji biliminin çalışma alanı içerisine girmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 229 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilmesi 
öngörülen 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin, ikinci fıkrası ile sekizinci fıkrasında geçen "uzman" ibaresin
den sonra gelmek üzere "mütercim" ibaresinin eklenmesini, birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin (Hatay) ve arkadaşları 

"(1) Kurumda hizmetler 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ka
nunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli 
personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi hükümlerine tabidir." 
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"(3) Kurumda istihdam edilecek personelde Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak; Baş
kan, genel koordinatör, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi pozisyonlarında istihdam edile
cekler için ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, 
elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık tek
nolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimar
lığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve en
düstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında 
ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde, mütercim pozisyonlarında istihdam edilecekler için mütercim 
tercümanlık programında, birinci hukuk müşaviri ve avukat pozisyonlarında istihdam edilecekler 
için hukuk fakültesinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
yüksek öğretim kurumlarında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ve Kurumun faaliyet alanı 
veya istihdam edileceği alanla ilgili olarak asgarî; Başkan, genel koordinatör, koordinatör ve birinci 
hukuk müşaviri için sekiz yıl, il koordinatörü için altı yıl, denetçiler için üç yıl iş tecrübesine sahip 
olmak şartları aranır." 

"(4) Merkez teşkilâtında; Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, 
denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde 
yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgarî (C), mütercim pozisyo
nunda istihdam edileceklerin (A), il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman ve denetçi pozis
yonunda istihdam edileceklerin ise asgarî (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zo
runludur. Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek perso
nel için 31/12/2010 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aranmayabilir. Bu tarihe kadar bu 
fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez." 

"Bu şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile ek gösterge
lerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlayanlar, ilgileri devam eden asıl kadro
ları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve ku
ruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken 
bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, 
uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 
üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna 
bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ERDOĞAN 

(Adıyaman) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Ergin... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
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Gerekçe: 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa getirilen değişiklik nedeniyle Kurum 

personelinin sosyal haklar yönünden tabi olacağı Kanunun adının değiştirilmesi ihtiyacı duyulmuş
tur. Ayrıca, kamu tüzel kişiliğine ve ayrıcalıklı kamu gücüne sahip olan Kurumun personeli ile ya
pılacak sözleşme idari hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle bu sözleşmeler ile ilgili 
çıkabilecek ihtilafların çözüm yerinin idari mahkemeler olması gerekmektedir. Kurumda çalışması 
öngörülen mütercimlerin atama usulüne ve ücretlerine ilişkin düzenleme ilgili fıkrada yer almamak
tadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla ikinci ve sekizinci fıkralara "mütercim" ibaresinin eklenmesi 
uygun olacaktır. Bunun dışında mevcut madde metninde yer alan bazı lisans programlarının adları
nın üniversiteler bazında farklılık göstermesi nedeni ile madde metninde bazı düzenlemeler yapma 
gereği doğmuştur. Ayrıca eklenmesi önerilen lisans programlan mezunlarına kurumun faaliyetle
rinde ihtiyaç duyulacağı da anlaşılmıştır. İllerde ve merkez teşkilatında kanunda tanımlanmış dü
zeyde yabancı dil bilen nitelikli personel temininde güçlük çekildiğinden ve akreditasyon 
çalışmalarının bir an önce tamamlanabilmesi için istihdamın ivedilikle tamamlanması gerekli oldu
ğundan madde metninin teklif edilen şekilde düzenlenmesi uygun görülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

6'ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Gürol 

Ergin. 
Sayın Ergin, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zirai 

Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere yürürlük maddesinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, Sayın Başkan sizi, değerli milletvekillerini ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce bu kürsüye çıkan AKP sözcüsü şunu söyledi; dedi ki: "Muha
lefet milletvekilleri biraz da Tarım Bakanlığının yaptığı iyi şeyler hakkında vicdanları ölçüsünde ko
nuşsunlar." Ben kendi adıma bir vicdan sahibi insan olarak, Türk çiftçisinin bugün yerlerde süründüğü 
durumu görerek, hangi vicdan ölçüsüyle kalkıp da Hükümet ve Tarım Bakanlığı iyi şeyler yapıyor 
diyebilirim? Ve siz, vicdan sahibi insanlar olarak, Türkiye'de bugün altı yıl öncesine göre 1 milyon 
hektar alanda buğday artık üretilmiyorsa, 300 bin hektar alandan pamuk üretimi çekilmişse ve siz Ba
kanlık olarak, yaptığınız ihalelerde alacak sağlıklı hayvan bulamadığınız için on dört ihaleniz boş geç
mişse ve daha yeni süt üreticisinin sütünde yüzde 10 fiyat düşüklüğü olduğu hâlde Bakanlıkta yapılan 
toplantıda bu konuda olumlu olacak hiçbir çaba göstermemişseniz, vicdanınıza danışarak nasıl di
yebilirsiniz ki Türkiye'de çiftçinin durumu iyidir, Tarım Bakanlığı iyi şeyler yapmıştır? Mümkün 
müdür arkadaşlar? Hiçbir vicdan sahibi Türk evladı kalkıp da buradan "Altı yıl öncesine göre Türk 
çiftçisinin durumu daha iyiye gitmiştir." diyemez. Diyemez! Mümkün değildir arkadaşlar. (CHP sı
ralarından alkışlar) Onun için "vicdan" sözünü kullananların sözün kendilerine döneceğini bilerek 
dikkatli olmaları gerekir. Bunlar ağır ifadelerdir. 
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Şimdi, Sayın Bakana geliyorum. Sayın Bakan, sorulan bir soru üzerine "Yanlış söylüyorsunuz." 
dedi soru sahibine, "Hiçbir yaş meyve, sebze geri gelmemiştir." Doğrudur. Ama Sayın Bakan, Ba
kanlığın yanlışları yüzünden Rusya'yla üç yıl önce yaşadığımız krizi bu yıl yeniden yaşadık mı ya
şamadık mı? Bu, sizin Bakanlık olarak hatanızdan kaynaklanmadı mı? Haziran ayında Rusya'yla 
ortaya çıkan durumu görmezden gelmemiz mümkün mü? Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi Al
manya'da Baden-Württemberg eyaleti Tarım Bakanı Peter Hauk kalkıp da "Yalnız Almanya'ya değil 
bütün Avrupa Birliğine Türkiye'den armut girmemesi için çaba göstermeliyiz. Çünkü bu armutlarda 
bizim yasakladığımız ilaçlar olması gereken miktarın 6 katından fazla var." dediyse şimdi siz nasıl 
kalkarsınız da bize "Ürün dönmedi." dersiniz? Eğer ürün dönmediyse doğrudur. Ama ürün gidemi-
yorsa ne yapacağız? Ürünü ithal etmiyorlarsa ne yapacağız? Bakın, sırf bu yüzden, ürün ithalatı var
ken, Mersin'de 1 lira 20 kuruşa satılan limon bugün 50 kuruşa satılamıyor arkadaşlar, alıcısı yok. 
Portakal 30 kuruştan müşteri bulamıyor, mandalina 35 kuruştan müşteri bulamıyor, greyfurt 40 ku
ruştan müşteri bulamıyor. İşte bütün bu olayların müsebbibi Tarım Bakanlığının zirai mücadele ko
nusundaki aymaz tutumlarıdır. Bunları söylememiz gerekiyor. 

Ben şimdi, bir Bakanlık uygulamasına da bir ziraat mühendisi olarak girmek istiyorum, bir 
büyük ayıp olayı ortaya koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin 
Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri "Bitki koruma hizmetlerini herhangi bir ilave sınırla
maya tabi olmaksızın yerine getirebilirler." diyor. Bizim tüzüğümüz, ziraat mühendislerinin tüzüğü 
"Bütün zirai mücadele hizmetlerini ziraat mühendisleri yapar." diyor. Bunu ziraat mühendislerine 
hem görev hem yetki olarak veriyor. 

Bakınız, şimdi, Bakanlık, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu'nun 38'inci maddesinin 
Bakanlığa verdiği bir yetkiyi ziraat mühendislerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak amacıyla kullan
maya kalkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü şöyle bir uygulama yapıyor, diyor 
ki: "Ziraat mühendisleri içerisinden bayilik yapmak isteyenlere sınav açacağım, bu sınavı kazanan 
bayilik yapacak." Ama bununla yetinmiyor, o sınava ziraat mühendisi olmayanları da sokuyor. Eğer 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bu düşüncesinde içtenlikliyse, veteriner hekimleri de veteri
ner sağlık teknisyenleriyle birlikte sınava sokması gerekmiyor mu? Böyle bir sınav var mı? Değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'de doktor, diş hekimi, eczacı ya da veterinerler bir iş yeri açabilmek için her
hangi bir sınava mı giriyorlar ki, siz iş yeri açacak ziraat mühendisine böyle bir sınav yükümlülüğü 
getiriyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Hakkınız yok, hukukunuz yok! Böyle bir hukuksuzluk ola
maz değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, bu yapılan işlem hukuka ve bilime aykırıdır ama bu işlemi yapan Bakanlık sektörün şu 
durumlarını da dikkate almak zorundadır: Hâlen Avrupa Birliğinde yasaklanmış 100'ün üzerinde 
zirai mücadele ilacının aktif maddesi Türkiye'de ruhsatlı olarak satılmaktadır. Bunlardan 70 kadarını 
bu ocak ayından itibaren Tarım Bakanlığı ruhsat olayının dışında tutacak, bunu biliyorum ama, siz 
bugün o zehir saçan ilaçları bu ülkede kullandırıyorsunuz. Avrupa Birliği kullandırmıyor. 

Zirai Mücadele Teknik Talimatı'nı yıllardır güncellemiyorsunuz. Mevcut olan zirai mücadele ba
yileri arasında yalnız ilkokul mezunları değil, okuryazarlar da var. Siz ziraat mühendislerinin elin
den bu hakkı almak istiyorsunuz. 
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İhracata giden ürünlerde neler yaşandığını biraz önce öz olarak söylemeye çalıştım. Değerli ar
kadaşlarım, bizim yaş meyve sebzenin yüzde 5'ini biz ihraç ediyoruz. Eğer bu konuda bu sıkıntılar 
devam ederse Türkiye'de domates üreticileri de narenciye üreticileri de bugün olduğundan daha 
büyük sıkıntılar içerisine gireceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu hukuka 
aykırı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na 1.974'ü ziraat mühendisi, 345'i tekni
ker ve teknisyen olmak üzere 2.319 kişi girmiştir. Başarılı olmak için 80 puan istenmektedir. Ben bir 
üniversite hocasıyım. Üniversitede doçentlik sınavında bile yabancı dilden istenen puan 65'tir arka
daşlar. Siz kalkıyorsunuz, bayi dükkânı açacak insandan 80 puan istiyorsunuz. Bunun bir tek adı var
dır: O insanlara o görevi yaptırmamak. Sonuçta ne oluyor? 2.319 kişiden "Kazandı" dediğinizin 
sayısı yalnızca 26, yani yüzde 1,12! Bu bir skandal olaydır değerli arkadaşlarım. Ancak bu benim 
meslektaşlarımın bilgisizliği sonucu ortaya çıkan bir skandal değil, Tarım Bakanlığının ve Koruma-
Kontrol Genel Müdürlüğünün ziraat mühendisliği meslek üyelerinin hak ve yetkilerine karşı hukuk 
dışı saldırısının sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda 5.758 zirai mücadele ilaç bayisi Türkiye'de görev yapıyor. Bunun 
1.164'ü ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni, 502'si de asla tarım mesleğiyle hiç ilgisi olmayan, hatta 
bir kısmı yalnız okuryazar olan insanlardır ama maalesef Bakanlık bu durumda ziraat mühendisle
rini sınava çekmek gibi bir gayretkeşlik içerisine düşmüştür. Bunu meslektaşlarım adına, hukuk adına 
şiddetle kınıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Başka söz talebi yoktur. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Öztürk... Yok. 
Sayın Uzunırmak... 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakana sormak istediğim: Bir küresel kriz yaşanıyor ve bunun dalgalarının Türkiye'ye vu
rabileceği ve sektörler olarak da tedbir almamız gerektiği konuşuluyor. Tarım sektörüyle ilgili küre
sel krize karşı Bakanlığın bir hazırlığı var mı? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Göreve geldiklerinde Türkiye'de ekilen arazi miktarı neydi? Bugün çiftçinin gübre 
ve imkânsızlıklardan dolayı ekemediği ve ekilebilen alan miktarı nedir? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Varlı... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Adana bölgesinde geçen hafta sonu bol miktarda yağış meydana geldi. Tabii, 

kuraklık açısından bakacak olursak, ülkemiz açısından faydalı bir şey, ancak bilindiği gibi bölgede 
buğday ekimi devam ediyor, henüz çimlenmemiş, yani toprak üstüne çıkmamış buğdaylar, toprak 
altında tohum olarak kalan buğdaylar bu yağıştan aşırı derecede zarar gördü, nişe oldu ve büyük ih
timalle de çimlenmeyecek. 
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Şimdi, bir de özellikle Mercin Çayı üzerinde bulunan Altıgöz, Bekirli ve Dağıstan köylerinde 
sel baskını meydana geldi. Yine İmran köyünde dağdan inen sulardan sel baskını meydana geldi, 
hem köy halkı, evler hem de tarlalar müthiş zarar gördü. Tarım ilçe müdürlüğü nezdinde burada bir 
zarar ziyan tespiti yaptırıp, bu insanlarımıza, köylülerimize herhangi bir destekte bulunmayı düşü
nür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özkan... 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, süt fiyatları geçtiğimiz günlerde 60 ile 100 kuruş civarında ülke genelinde geri 

çekilmiştir. Tüm girdilerin yani samanın, yemin, ilacın arttığı bir dönemde üreticilerin hayvancılığı 
bırakmaması, sağmal ineklerin kesime gitmemesi için sütte verdiğiniz 40 kuruşluk desteği en az 100 
kuruş civarına çıkarmayı düşünür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Sayın Asil... 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, geçmiş yıllarda pancar kotalarının artırılmasıyla ilgili talepler gelmekteydi. 

Bugün ise kotalar yarı yarıya azalmasına rağmen girdilerdeki aşırı fiyat artışları ve sulama koopera
tiflerinin elektrik borçlarını ödeyememesi nedeniyle pancarını sulayamamış, rekolte düşmüş, yeterli 
ürün teslim edemedikleri için de ceza ödemeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu zor durumdaki pancar üre
ticileri için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Asil. 
Sayın Ertemür... 
ALİ RIZA ERTEMÜR (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen 

yüzde 50 hibe desteğinden yararlanma kriterleri nelerdir? Bu destek kimlere verilmektedir? 2008 yı
lında Denizli ilinde Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğinden kaç çiftçimiz 
yararlanmıştır? Toplam değeri ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Demirtaş... 
SELAHATTÎN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, şu an Bakanlığınıza bağlı kurumlarda kaç ton kırmızı mercimek vardır? Piya

sadaki mercimek de dâhil, devletin elindeki mercimeğin tamamı tohumluk olarak kullanılsa bile bu 
yeterli midir? Kuraklık nedeniyle Kanada'dan ithal ederek asıl değeri 400 dolar olmasına rağmen 
1.400 dolara alım yaptığımız mercimek tohumluk için uygun mudur? Bunların genetik yapılarıyla oy
nandığı için ekilemediği doğru mudur? Önümüzdeki kırk beş gün içinde mercimek ekimi yapıla
mazsa uzun yıllar artık Türkiye'de yerli mercimek olmayacak, olamayacak. Bu noktada, mercimek 
ekecek olan çiftçiye acil kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Uzunırmak'ın "Küresel krizle ilgili tedbirleriniz var mı?" şeklinde bir sorusu oldu. Tabii, 

küresel krizle ilgili Tarım Bakanlığı olarak tarımsal üretimin artırılması yönünde bizim bir dizi ted
birimiz var çünkü hem gördüğümüz, şu anda yaptığımız analizler hem dünyadaki gelişmeler tarım 
ve gıda sektörünün temel bir ihtiyaç sektörü olması hasebiyle dünyadaki talep daralmasında bunun 
en son zarar görecek sektör olduğu yönünde çünkü insanlar en son gıdadan, en son boğazlarından ke
serler. Yani bir lüks tüketim malzemesi değil, bir lüks hizmet değil. Yani insanlar belki lüks tüke
timlerinden kısar ama gıdadan kısmaz. O nedenle, tarım sektörünün bu avantajını, bu imkânını 
dikkate aldığımız takdirde, aksine tanmda bir büyüme bekliyoruz, bir genişleme bekliyoruz çünkü 
dünyadaki gelişmeler de zaten bu yöndedir. Türkiye'de de son aylarda tarımsal yatırım yapma arzusu 
ile bize çok sayıda müracaat var. Gerek Türkiye içerisinde sanayicilerin ve çeşitli sektörlerde hizmet 
veren sektör mensuplarının gerekse uluslararası yatırımcıların, Türkiye'de gerek özel sektörle gerek 
kamuyla müşterek yatırım yapma başvuruları var ve onlar değerlendiriliyor. Bu çerçevede geçtiği
miz haftalarda Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Bahreyn'den bir grubun Türkiye ile 3 milyar 
dolarlık -tarım ve hayvancılıkta daha çok kullanılmak üzere- bir yatırım yapma ile ilgili bir iyi niyet 
protokolü imzalandı. Dolayısıyla, biz bir yandan kuraklıktan daha az etkilenmek için sulama yatı
rımlarının geliştirilmesi, öte yandan kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi, eğitim ve yayın faa
liyetlerinin bu çerçevede sağlanması, bazı ürünlerin, mesela bu sene zarar gören kırmızı mercimek 
gibi, bakliyat gibi, bunlara ilave destek verilmesiyle ilgili bir dizi tedbir aldık. Mesela bu sene biz ilk 
defa tarihinde Bakanlığın kırmızı mercimeği, nohudu, fasulyeyi de destekleme kapsamına aldık ve 
kilogram başına 10 yeni kuruş prim ödemesi getirdik. Mercimek tohumluğu için elimizde 3.210 ton 
TİGEM'in bir mercimeği var tohumluk ihtiyacını karşılamak için. Biz TİGEM'i özellikle bu iş için 
görevlendirdik çünkü bu sene Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şiddetli kuraklık sebebiyle kırmızı 
mercimek ekim alanlarında, daha doğrusu oradaki üretimde bir azalma meydana geldi. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yeşili yok mu mercimeğin? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Önümüzdeki 

yılın olumsuz etkilenmemesi için de piyasadan tohumluk toplandı ve bu, tohumluk hâle getirilip 
uygun fiyatla TİGEM tarafından satılıyor. 

Şimdi, ithal edilen kırmızı mercimek, yemeklik, sofralıktır. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Bakan, yeşile gel, yeşile! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Dolayısıyla, bu 

tohumluk amacıyla kullanılmak için getirilmemiştir ve o da tohumluk olarak kullanılmamaktadır 
özellikle. Şu anda da elimizde tüketim için de ayrıca 43.130 ton bir stok var kırmızı mercimekte ki 
bizim ihtiyacımızı giderecek şekilde yani herhangi bir sıkıntı biz beklemiyoruz. Çünkü, bu sene, evet 
bir daralma meydana geldi kuraklık sebebiyle ama bu tedbiri bu şekilde alındı. 

Ekilen alanla ilgili, "Araziler küçüldü." şeklinde, Sayın Uzunırmak'ın bir sorusu. Şimdi, 2000 
yılında 26 milyon 376 bin hektar alanda bir ekim söz konusu iken 2006 yılında bu 25 milyon 879 bin 
hektar alana düştü. Bunun sebebi şu: Arazilerde aslında iddia edildiği gibi tarımdan bir çıkış söz ko
nusu değil çünkü aksine tarımda verimlilik arttı. Bunu ısrarla, iddiayla söylüyoruz. Ancak, problem 
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şu: Araziler miras yoluyla aşırı derecede küçülüp bölündüğünden dolayı tarım dışına çıktı ve bundan 
dolayı bu daralma, bu küçülme meydana geldi. Bizim burada yapmamız gereken şey de miras yoluyla 
tarım arazilerinin bölünmesinin önüne kalıcı bir tedbirle çıkmaktır. Bununla ilgili de biz yasa teklifi 
hazırladık, taslak Başbakanlığa sunuldu. 

Şimdi, ben, izninizle bir hususu ifade etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bakanım lütfen. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Birçok değerli 

milletvekilimizin ben görüşlerine saygı duyuyorum, muhalefet yapabilirler, muhalif olarak konuşa
bilirler, meselenin, bardağın boş tarafını görebilirler. Bunda hiç benim karşı çıkacağım bir nokta 
olmaz. Onu yüce milletimiz kendisi takdir eder. 

Ancak tarım sektörünün öldüğü, bittiği, geriye gittiği, üretimin düştüğü eğer genellenirse, bu 
doğru değildir. Şimdi, ürünler arasında kârlılık durumuna göre, arza göre, talebe göre değişme mey
dana geliyor. Bu normaldir. Ben size şimdi şu rakamları söyleyeceğim, değerli milletvekillerini lüt
fen bunu iyi dinlesinler. Eğer tarımda bir küçülme, bir azalma meydana geldiyse 2002-2008 arasında 
şimdi söyleyeceğim ürünlerdeki bu artışı neyle açıklayacağız? Mısırın artış oranı yüzde 103, çeltik 
yüzde 112, ayçiçeği yüzde 21, elma yüzde 16, kayısı yüzde 126, şeftali yüzde 21, muz yüzde 108, 
mandalina yüzde 127, Antep fıstığı yüzde 245, ceviz yüzde 42, domates yüzde 16, kiraz yüzde 63, 
kayısı yüzde 127, vişne yüzde 86... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bu kadar şeyi akılda tutamazlar, tutanaklardan okurlar sonra. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bitiriyorum. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Azalanlar ne Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Limon yüzde 27, 

nar yüzde 110, kivi yüzde 672. Şimdi, bunlar arttı. Süt... 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Azalanlar ne, azalanlar? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Söyleyeceğim, 

onu da söyleyeceğim, sabredin söyleyeceğim. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Pamukla buğday ne durumda? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Hepsini söyle

yeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, söyleyeceksiniz de, süremiz doldu. Lütfen... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, açıklasın, faydalanıyoruz! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Cevaplanmamış, 

cevaplanmayacak hiçbir sözümüz olmaz. Hepsine her şekilde cevap veririz. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum... 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - AKP'li Ziraat Odası Başkanı "Ekmiyoruz." diyor, siz diyorsunuz 

ki "Yok." Bu nasıl bir iştir ya! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Süt 8,4 milyon

dan 12,3 milyona çıktı. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Azalan şudur... 
(MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -Türkiye kuraklık 

yaşadı. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, Tarım Bakanlığının sorunlarının hepsini bitiremeyiz. Lütfen, istir

ham ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Kuraklık yaşa

dığı için de buğdayda yüzde 9, arpada yüzde 28 azalma oldu. Bunun sebebi kuraklıktır, sebebi Hü
kümet değildir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Aydın Ziraat Odası Başkanı AKP'li. Kaç dönüm ekilmediğini 

sorun kendisine. Yanlış bilgiler, çok yanlış. 
BAŞKAN - Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan bir gün ilgilendi mi sulama birlik

leriyle? 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yanlış bilgi verdiniz. Çok yanlış Sayın Bakan, çok yanlış... Daha 

bugünkü gazetede 1 milyon dönüm arazinin ekilmediğini söylüyor İzmir Ziraat Odası Başkanı. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sizin söylediği

niz rakam doğru değil. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlar, lütfen... Hayır, burada Sayın Bakanla tartışarak bir konuyu çözemezsiniz. Soru sor

dunuz, cevap verdi. Artık bu iş burada neticelendi. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim? 
MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Başkanım, biraz önce bölgedeki afetle ilgili Sayın Ba

kanıma "Bir desteğiniz olacak mı?" diye sordum, Sayın Bakanım hiç değinmedi bile konuya. 
BAŞKAN - Sayın Varlı, siz buradasınız, Sayın Bakan da burada. Gelin konuşun efendim, ko

nuşulmayacak bir şey yok burada. Lütfen... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Kalanlara yazılı 

olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Evet, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Gürol 

Ergin. 
Sayın Ergin, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bana bu 
kürsüye tekrar çıkma fırsatı verdiği için Sayın Bakana da teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, bakınız, buğdaydan söz edildiği zaman diyorsunuz ki: "Efendim, kuraklık oldu da 
buğday azaldı." E, şimdi, biraz önce saydığınız meyveler için niye mevsim o yıl iyi gittiği için arttığını 
söylemiyorsunuz? Eğer tarımı biliyorsanız, tarımda bir yıllık rakamlarla konuşulmaz; tarımda belli dö
nemler itibarıyla artışlar, azalışlar konuşulur. Bizim konuştuğumuz dönem 2002-2008 dönemidir. 

Sevgili arkadaşlarım, bakınız şimdi, Sayın Bakanın saydığı ürünlere bakın Allah aşkına ve Tür
kiye için önemini düşünün: Kayısı, muz, ceviz, kiraz, vişne, limon, nar! Sayın Bakan, bunlar mı 
önemli size göre, pamuk mu önemli? Buğday, arpa mı önemli; tütün mü önemli, şeker pancarı mı 
önemli? Bunların esamisi okunmaz o ürünlerin yanında. Siz tarımı eğer dört tane meyveyle kalkın-
dırıyorum diye düşünüyorsanız, biz "Tarım öldü." derken biraz haksızlık yapıyoruz. Çünkü onu siz 
kendiniz zaten ağzınızla söylüyorsunuz, tekrar bizim söylememizin gereği kalmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, şeker pancarı üretimi 20 milyon tonlardan 12 milyon tonlara 
düştü -20 milyon tonlardan düştü 12 milyon tonlara- tütün 200 bin tonlardan 90 bin tonlara düştü ve 
biz hepimiz ar etmeliyiz tütünü dışarıdan aldığımız için. Dünya bizi tütün ülkesi olarak biliyordu, 
dünya bizi pamuk ülkesi olarak biliyordu. 

Arkadaşlar, pamuk ve pamuklu ürünlere bu İktidar iş başına geldiğinde 600 milyon dolar yılda 
ithalat için para veriyorduk, şimdi 2 milyar 600 milyon dolara çıkmış ve nereden alıyoruz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yunanistan'dan pamuk alıyoruz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Evet, Sayın Anadol anımsatıyor. 
Nereden alıyoruz? Yunanistan'dan alıyoruz. 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - El kadar ülkeden el kadar, el kadar ülkeden pamuk alıyoruz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Kazakistan'dan alıyoruz ve birilerinin ağababası olan Ame

rika'dan alıyoruz. 
Sayın Bakan, şimdi, Allah aşkına ve lütfen, kendinizi savunurken argümanınız sağlam olacak. 

Yani nar ağacıyla kendinizi savunmaya kalkmayın, yapmayın bunu. Gelin, pamukla savunun. Ben 
biraz önce söyledim pamukta yaşanan olayı. Eğer şu GAP olayı olmasaydı, yaklaşık 273 bin hektar 
alana su gitmemiş olsaydı GAP'ta bugün Türkiye'de arkadaşlarım 100 bin hektar pamuk alanı kal
mamıştı. İşte Ege... Sizin döneminizde yüzde 50 dolayındaki alanda pamuktan çekildi millet. Pamuk 
en önemli ürünümüzdür, en önemli. Bunları söylememiz gerekiyor. 

Şimdi, buğdayı söylüyorsunuz... Buğdayda 90'h yıllarda ortalama 20 milyon ton zaten buğday 
üretimi vardı -ortalama söylüyorum- ama son iki yılın ortalaması 17 milyon ton dolayında. Neleri ko
nuşuyoruz? Ha, şimdi efendim yağmadı da böyle oldu. Evet doğru ama siz ki o Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü kaldırdınız, tarla içi hizmetler sahipsiz kaldı, göletler yapılamaz oldu ve arazi toplulaş
tırma çalışmaları azaldı. İşte onların sonucu da bugün tarımda yaşananların nedeni olarak ortayla çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyla bağlamak istiyorum, Sayın Başbakan ve Sayın Bakan, bize hep 
traktör miktarlarını söylüyorlardı. Benim bir kısım arkadaşlarım da -çok doğru olarak- şu ifadede de 
bulunuyorlardı: Köylü traktör alıyor ama, eski traktörünü satıyor -bugün bir arkadaşım da çok doğru 
ve haklı olarak söyledi- peşinatını ödüyor yeni traktörün, kalan parasıyla da ihtiyacını gideriyor. Bu 
doğru ama rakam olarak baktığınız zaman, şimdi Sayın Bakandan rica ediyorum, rakamda bir tane 
yanlış varsa, bir tek rakam, onu lütfen söylesin. 
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1998 yılı arkadaşlar, on yıl önce, Türkiye'de satılan traktör 48.568; sene 2008, değerli arkadaş
larım, ilk dokuz ayın toplamı 12.963. 

İşte sizin tarımı getirdiğiniz yer burası! 
"Çok satıldı." ile övündüğünüz traktör olayı da budur diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
MEHMET ALP (Burdur) - 2004 yılı... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Özür dilerim, 2004'ü soruyor arkadaşlar. 
BAŞKAN - Buyurun. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 2004'ü ve 2005'i söyleyeceğim. 
Bakın 1998, 48.568; 2004, 27.925; 2005, 27.008. Oldu mu? İşte bu. 
AHMET YENİ (Samsun) - İstikrar var. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Evet, istikrar var. Türk tarımını yere yatırıp yüz üstüne yatırmakta 

istikrar sağladınız, kutlarım! (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Başka söz talebi yok. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Varlı...? Yok. 
Sayın Öztürk... 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, aracılığınızla sorumu Sayın Bakana yöneltmek 

istiyorum. 
Sayın Bakan sorduğumuz sorulara "Hepsine yanıt verdik." dedi. Oysa ben 2004 yılında Göksu 

Irmağı'nın taşması nedeniyle Silifke'de sel felaketine uğrayan çiftçilerin il tarım müdürlükleri tara
fından tespit edilen zararlarının neden ödenmediğini sordum, ödenip ödenmeyeceğini sordum; Sayın 
Bakan yanıt vermedi. Elimde Tarım Bakanlığının kendi yazısı var, "2004 yılı ödeneğinden yüzde 
20'si ödenmiştir." diyor. Kendi adına, Bakan adına imza var. Diğerlerinin ödenmediği, yüzde 80'inin 
ödenmediği bugüne kadar gerçektir. Bu neden ödenmemiştir? Yine aynı sel felaketi nedeniyle Tarım 
Bakanlığı tarafından ödenmeyen... Çiftçiler idare mahkemelerine dava açtılar, davalarını kazandılar. 
Bunları Sayın Bakan ödemeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu, ödeyecek mi ödemeyecek mi? 

Bugün yine Göksu Irmağı taştı, Silifke'nin köyleri sel altında kaldı. Sayın Bakanın bunlardan 
haberi var mı, bilgisi var mı? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelik... 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Daha önce müteaddit defalar Sayın Bakana soru önergeleri tevdi etmiştim ancak bunlara doyu

rucu hiçbir cevap veremedi. Türkiye'de, gerçekten, tarım sektörü büyük bir düşüş yaşamakta ve çiftçi 
kesimi büyük bunalımlara duçar olmakta. Ancak Tarım Bakanlığı bu konuda doyurucu, halkımızı tat
min edici bir politika geliştirememektedir. TARSİM asla başarılı değildir. TARSİM'e el atmalarını 
yürekten diliyorum, destekleriz el atarlarsa. Çünkü tarım sigortalılığı maalesef uygulanamadığı için 
çiftçi perişan durumda. En son yağışlardan dolayı yine perişan, bir çözüm yok. Muz üreticisi yine pe
rişan, bir çözüm yok. Ancak Sayın Bakan bu konuda halkımızı tatmin etmiyor. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özkan... 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Biraz önce süt fiyatlarıyla ilgili sorduğum soruya cevap alamadığım için tekrar yineliyorum: 

Süt fiyatları geçtiğimiz günlerde 60 ile 100 kuruş arasında bir düşüş yaşadı. Ancak samanda, yem gir
dilerinde büyük artışlar var. Bu arada verdiğiniz 40 kuruş desteği 100 kuruşa çıkarmayı düşünüyor 
musunuz diye sormuştum. Sayın Bakandan bunun cevabını almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, yazılı da verebilirsiniz. Türkiye'de 

sulama birliklerinin ve köylünün ne kadar elektrik borcu vardır? Biz bunu söylüyoruz, sanki, acaba 
gerçek dışı mı söylüyoruz... Ne kadar borcu olduğunu lütfen yazılı verin. Ne kadar elektrik borcu var
dır köylünün? Sulama birliklerinin ne kadar elektrik borcu var? Ben de burada o yazınızı okuyaca
ğım ve ben, doğruyu söylediğimi bir kez daha buradan söyleyeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Uzumrmak... 
ALİ UZUMRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, Başbakan, Erzurum'da "Bu memleket yatıp kalkıp size mi çalışacak!" diye çift

çiyi azarladı. Yani, bu bir noktada kendinden öncesi çiftçiye çok destek verildiğinin bir itirafıydı. 
Acaba, şimdi, siz -eski dönemlerden daha çok verildiğini iddia ediyorsunuz- Sayın Başbakanı mı 
kandırıyorsunuz, bizi mi kandırıyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani, bu ikisinden birisi 
kandırılıyor burada. Ya Başbakan "Şimdiye kadar çok verildi, artık vermeyeceğim." dedi ya da siz 
çok vermiyorsunuz; yani bunun ikisinden biri yanlış. İkimizden birini kandırıyorsunuz. Hangimiz 
kandırılıyoruz acaba? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Az önce, ben, Sayın Bakanımıza 2008 yılına ait olan süt ve hayvancılık desteklemelerinin bu yıl 

neden ödenmediğini ve ne zaman ödeneceğini sormuştum, süre yetmedi sanıyorum, yanıt vermedi. 
Aynı sorumu tekrarlıyorum. Acaba 2009 yılı yerel seçimler öncesi mart ayında mı bu ödemeleri yap
mayı düşünüyorlar? Bilgilendirirlerse sevineceğim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Öğüt... 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, şu anda krizden bütün esnaf, sanatkâr, Türkiye'deki çiftçi dâhil herkes çok 

büyük zararda. Çiftçilerimiz şu anda kredi alamamakta. Kredi alamadığı gibi almış olduğu krediyi 
de ödememektedir, büyük faizlerin altında kıvranmaktadır. Tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasına 
borcu olan çiftçilerin borçlarını ertelemeyi veya onlara bir iyileştirme getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Şimdi, Sayın Öztürk, birkaç defa, tabii, Silifke'nin sel felaketine uğrayan çiftçilerinden ve bun

ların borçlarının ödenmediğinden bahsetti. Şimdi, değerli milletvekilleri, 2090 sayılı bir Kanun var 
-ki daha çok bizim Hükümetimiz döneminde bu işlerlik kazandı- yani çiftçilere böyle özellikle fela
ketlere vesaire uğradıklarında onlara yardım yapma imkânını sağlayan Kanun. Öncesinde bu Kanun 
uygulamada değildi. 2001 yılında başka bir kanun vardı, Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Yardımı Ya
pılması Hakkında Kanun, o Kanun kaldırıldı, kaldırıldığından dolayı o tarihten sonra 2090 sayılı Ka-
nun'la ve bir de Tarım Sigortaları Kanunu'nu çıkarmak suretiyle, bu iki mekanizmayla, biz, eğer 
çiftçiler herhangi bir afete, doğal afete maruz kalmışlarsa o yasaların hükümleri çerçevesinde ken
dilerine yardımcı oluyoruz. Şimdi, burada da tabii, bizim, eğer, 2090 sayılı Kanun çerçevesinde hak 
edilmiş... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hak edilmiş. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Efendim, hak 

edilmişse kendilerine ödenir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ödenmemiş. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bana getirin onu, 

tamam mı, ben onu inceleyeyim. Yani böyle bir şey... Çünkü bana verilen bilgiye göre... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bakan adına yazı var. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - .. .Silifke'de bu 

şekilde sel felaketine maruz kalınıp tahakkuku yapılıp da ödenmemiş olan bizim herhangi bir bor
cumuz yok. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Hepsine borçlusunuz Sayın Bakan, artı, mahkemeye verildi
niz, mahkemeyi kaybettiniz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bir dakika canım, 
ona bakacağız. Yani kanun ne yazdıysa, devletin hükümleri neyse, yasaları neyse o şekilde yapıla
cak. Onu bize verirsiniz, biz onlara bakar inceleriz. Öyle bir şey varsa o daha sonra yapılır. 

Sayın Çelik, tabii, görüşte bulundu, aslında soru sormadı, tenkitlerde bulundu, eleştirilerde bulundu. 
Sayın Özkan'ın süt fiyatlarıyla ilgili... Doğru, süt fiyatlarında bir azalma meydana geldi geçti

ğimiz günlerde ve bildiğiniz gibi bunlar üretici, sanayici arasında teşekkül eden bir mekanizma. 
Bizim burada yapabileceğimiz husus şu: Onları bir araya getirmek ve kendilerine yardımcı olmak yö
nünde bir şekilde iki tarafı uzlaştırmak, iki tarafın da, hem sanayicinin hem üreticinin mağdur ol
maması yönünde onlarla ilgili bir görüşme yapıldı. Ondan birtakım sonuçlar şu anda biz bekliyoruz. 

Sayın Aslanoğlu'nun sorduğu sulama birlikleriyle ilgili elektrik borçları... Onu tabii biz ilgili 
bakanlıktan, ilgili kurumdan alacağız. 

Sayın Uzunırmak'ın Sayın Başbakanımıza dönük daha önceden de yaptığı birtakım değerlen
dirmeler var. Bunlar doğru değildir. Sayın Başbakanın Türk çiftçisi ve tarımıyla ilgili yaptığı değer
lendirmeyi ben size söyleyeyim. Müteaddit defalar yaptığı konuşmalarda şunu söylemiştir: "Türk 
tarımını kalkındırmadan Türkiye'yi kalkındıranlayız." demiştir. Sayın Başbakan, yönettiği bütün hü
kümetlerin hepsinde Türk çiftçisine azami desteği, imkânlar ölçüsünde azami kaynağı aktarmak su
retiyle Türk çiftçisinin bugüne kadar hep kalkınması için gayret göstermiştir. 
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Nitekim, kusura bakmayın, şimdi ben onu tekrar söylemek durumundayım. Söyleyince arka
daşlarımızın bazıları üzülüyorlar, kızıyorlar, tepki gösteriyorlar. Türkiye'yi biz 2002 yılında devral
dık. 2002 yılında Türk çiftçisine verilen destek 1 milyar 868 milyon YTL idi. Türkiye'de hayvancılığa 
verilen destek bunun içerisinde sadece 83 milyon YTL idi. Yağlı tohumlara... Demin pamuktan vesai-
reden bahsedildi. Pamuğa toplam 186 milyon YTL destek veriliyordu. Biz bunları 5,5 milyar YTL'ye, 
kuraklık desteğiyle birlikte bu sene 5,9 milyar YTL'ye çıkardık. 

Şimdi size bir hususu daha söyleyeceğim: OECD'nin raporları var elimde. OECD şunu söylü
yor: "Türkiye'nin, aslında, tarıma verdiği destek Türkiye'nin millî gelirinin yüzde 2,76'sıdır. Bu da 
18 milyar 272 milyondur." diyor OECD. Dünya, uluslararası kuruluşlar tarıma bu kadar destek ver
mekle, tarımı desteklemekle uluslararası planda bizi gündeme getiriyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bizim, çiftçinin 

cebine nakit olarak koyduğumuz para 5,9 milyar YTL ama tarıma verdiğimiz diğer destekler, gerek 
KİT'lerin çiftçiler için harcadığı para, onlar için katlandığı, yaptığı işler... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, arkadaşlar notları ulaştırıyorlar. Lütfen konuşmanızı tamamlar mı
sınız efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -Dolayısıyla, bun
ları koyduğumuz zaman 18 milyar YTL'dir ve bunun kararını da uygulamasını da Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Onu da Türk çiftçisine verdiği önemden dolayı veriyor. Onun 
dışındaki değerlendirmelerin hiçbirisi de bu aşamada doğru değildir, özellikle ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Teklifin tümünün oylanmasından önce oyunu rengini belirtmek üzere, aleyhte, Trabzon Millet
vekili Akif Hamzaçebi. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oyumun 

rengini belli etmek üzere aleyhte söz aldım. Söz alma ihtiyacını duymamın nedeni, Sayın Bakanın 
tarım sektörüne yönelik desteklemeler konusunda Genel Kurula ve bizi izleyen vatandaşlarımıza ver
miş olduğu yanlış bilgidir. 

Değerli arkadaşlar, 16 Aralıkta Bütçe Kanun Tasarısı buraya gelecek, Bütçe Kanunu Tasarısı'nda 
tarımsal destekleri görüşeceğiz, rakamlar oradadır. Dün akşam itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşmeler sona erdi. O görüşmeler sırasında da Tarım Bakanlığı bütçesini görüşürken Sayın 
Bakana desteklemelerin boyutu hakkında bilgi vermiştim. 

Değerli arkadaşlar, 2009 yılı Bütçe Tasarısı'yla tarıma verilen desteklerin tutarı 2008 bütçesin
den daha azdır. Gayrisafı yurt içi hasılaya oranı olarak söylemiyorum. Rakamsal olarak 500 milyon 
YTL düzeyinde daha azdır. Sayın Bakan diyecek ki: 2008 yılında kuraklık vardı, kuraklık desteği öde
mesi oldu, o nedenle 2008 yüksektir. Onu da düşelim. 2008'den daha yukarıda değildir 2009'un des
teği. Bundan daha önemlisi şudur: Tarımsal desteklere ilişkin olarak Sayın Bakan 2002 yılının 
rakamını veriyor "1,868 milyon YTL 2002 yılında destekleme yapıldı, biz şimdi 5,8-5,9'a çıktık." 
diyor. Değerli arkadaşlar, bu rakam bir şey ifade etmez. Bu rakam neyle anlamlı olur? Bunu o yılın 

- 1 0 7 -



TBMM B: 22 26 .11 . 2008 O: 4 

gayrisafı yurt içi hasılasına oranlarsınız. Eğer bu yıl o zaman ondan yüksekse Sayın Bakanı kutlarım 
ben. Rakam öyle değil; 2002 yılı tarımsal desteklemesinin 2002 yılı gayrisafı yurt içi hasılasına oranı 
binde 53'tür -yüzde 0,53- çok az. Peki, 2009 yılı kaçtır? Binde 49; 2009 yılında 2002 yılından daha az 
bir tarımsal destekleme öngörüyor Hükümetimiz ve Sayın Tarım Bakanı, burada bununla övünüyor. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Rakam söyle, rakam söyle. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakan, bu rakamları bilenler de var. Bu ra

kamları bir kenara bırakalım, çiftçi, millet biliyor. Siz, şimdi, 2090 sayılı Kanun'a göre zarar gören 
çiftçilere yardımdan söz ediyorsunuz. Ben, size, sizden önceki Tarım Bakanına, 2004 yılından bu 
yana, Karadeniz'deki fındık üreticisinin 2004 yılı Nisan-Mayısında meydana gelen don afetinden 
kaynaklanan zarardan alacağını dört yıldır alamadığını ifade ediyorum, 202 milyon YTL'lik alacağı 
var. Siz bana "Maliye Bakanı bana para verirse ödeyeceğim." diyorsunuz, Silifke'deki bir yöresel ta
rımsal zararından hareketle "O konuyu inceleyeceğim." diyorsunuz. Neden demiyorsunuz ki: Fındık 
üreticisinin 202 milyon YTL alacağı var, beş yıldır ödemiyoruz. Mazot desteğini ödemediğiniz, at
ladığınız yıllar var. 2006 yılında mazot desteği ödediniz mi? Ödemediniz. 2004'te ödediğiniz mazot 
desteği de 2003 yılı ödemesinin 2004 yılına sarkmış olan kısmıdır. Yani, 2004 yılını da ödemediniz. 
2004, 2006'da mazot desteği ödemediniz çiftçiye. Fındık üreticisinin don afetinden kaynaklanan za
rarını ödemediniz. Şimdi "2090 sayılı Kanun'u ilk defa biz uygulamaya koyduk." diyorsunuz. Evet, 
tebrik ediyorum, onu uygulamaya koyup fındık üreticisinin 202 milyon YTL'lik alacağını dört beş 
yıldır ödemediğiniz için. 

Bu vesileyle bunları ifade etme ihtiyacını duydum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Çiftçilerimiz için ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 
Buyurun Sayın Bakanım, çok kısa bir üç dakikalık süre vereyim size. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Başkan, biz de söz isteriz o zaman. 
BAŞKAN - Sayın Bakan sizin çıkardığınız kanundan dolayı teşekkür edecek. 
Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) Evet Sayın Baş

kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; öncelikle tabii hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün çıkardığımız kanunla iki alanda çok önemli değişiklik sağlandı. Bunlardan bir tanesi Tür

kiye'de Zirai Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklik. Bu, elli bir yıllık bir yasa ve bu yasanın zirai 
mücadele, ilaç, alet vesairenin ihracatını kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan ve hem sanayicimiz için 
hem yatırımcı ve ihracatçı için son derecede kolaylık getiren bir değişiklik. Öncelikle biz bunu bugün 
sağlamış olduk. 

İkinci husus şu: Biz, tabii, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak Türk çiftçisine, hem kırsal 
kalkınma anlamında hem tarım sektörünün geliştirilmesi anlamında bütçeden imkânlar sağlıyoruz. 
İlk defa da yine biz, "Kırsal kalkınma yatırımları" adı altında bir destek başlattık. 385 milyon YTL 

- 1 0 8 -



TBMM B: 22 26 .11 . 2008 O: 4 

kırsal kalkınmaya yüzde 50 hibe destek sağladık, 3.600 civarında proje desteklendi bu çerçevede 
ama Avrupa Birliğinin müzakere sürecindeki ülkelerle ilgili bir katılım öncesi malî yardım programı 
var. Bunu, aday ülkeler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde buradan da kaynak alıp kullanabi
liyorlar. Bizim için de 2013 yılına kadar 750 milyon avro kullanabilme imkânımız var. Geçen sene
nin, yani 2007 yılının başında biz bu Kanun'la ilgili... Bu Kanun'u o zaman çıkardık, Kurumu 
teşekkül ettirdik ancak bu arada Avrupa Birliğinin kendisi mevzuat değişikliği yaptı. Biz de bugün 
değiştirdiğimiz hükümlerle Avrupa'daki mevzuat değişikliğine uyumu sağlamış olduk. Yani mesele 
bununla alakalı. 

Peki bu Kanun'la ne getiriyoruz? Bu Kanun'la eğer akreditasyon işlemini tamamladığımız tak
dirde, 2010 yılı içerisinde 290 milyon avro 2010 yılına kadar, ondan sonra, 2011 'de 172 milyon avro 
kullanacağız, ondan sonra da yine bu 750 milyon avroya tamamlanmış olacak. Burada başlangıç iti
barıyla yirmi yıl, daha sonra yirmi iki yıl, 2010-2013 döneminde ilave edilecek. İllerin şartlan, kıs
tasları, seçilme kriterleri Avrupa Birliğinin belirlediği kurallardır. Orada da özellikle sektör analizleri 
çerçevesinde desteklenecek sektörlerin potansiyeli dikkate alınıyor. Çözüme kavuşturulması gere
ken problem varlığı ve illerin gayrisafı yurt içi hasıladan aldığı pay ile iller arası net göç hızıyla il
gili kriterler dikkate alınmak suretiyle iller bu şekilde istifade bundan ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen tamamlayınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bizim gerçekte verdiğimiz destekler bu miktarda yüksek des

teklerdir ama arkadaşlar ısrarla şunu söylüyor: Biz, maliyetler içerisinde destekleme paylarını arttır
dık. Bakın, buğdayda yüzde 23, arpada yüzde 25, mısırda yüzde 18, ayçiçeğinde yüzde 42, soyada 
yüzde 53, pamukta yüzde 45 maliyetini destekliyoruz. Yani verdiğimiz destekleri, bu şekilde, mali
yetleri belirli bir düzeyde mutlak surette karşılamasını dikkate alıyoruz. Bundan sonra da şimdiye 
kadar olduğu gibi biz Türk çiftçisinin kalkındırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza, çabala
rımıza devam edeceğiz. Bizim muhatabımız Türk milletidir ve Türk milleti de bunu en iyi şekilde de
ğerlendirecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Kanununuz tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.28 

• 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.34 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Ka
nunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları 
Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 236) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 

Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Rapor
larının görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Ara
sında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada yer alan, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 
5.- Engellilerin Haklarına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
6'ncı sırada yer alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmele
rine başlıyoruz. 

6.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
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7'nci sırada yer alan, Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
8'inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 

ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 Milletveki
linin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 9'uncu sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
9.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) (x) 
BAŞKAN - Sayın Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu 96 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu 

nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra 
bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum: Gruplar adına: 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Faruk Bal, Konya Milletvekili; Demokratik Toplum Partisi 
Grubu adına Hamit Geylani, Hakkâri Milletvekili. Şahısları adına: Hakkı Köylü, Kastamonu Mil
letvekili; Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili. Şu ana kadar intikal edenler bunlar. Bu arada grup
larımızın bildireceği isimler olursa onlara da sırasıyla söz vereceğiz. 

İlk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Faruk Bal'a aittir. 
Sayın Bal, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ti

caret Kanunu Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. Yüce heyeti partim ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ticaret Kanunu gerek imparatorluk döneminde gerekse cumhuriyet 
döneminde Türk kültürünün ve hukukunun önemli bir parçası olarak gelişmeye, iyileşmeye ve mo
dernleşmeye atılan adımların bir parçası olmuştur. İlk olarak 1850 tarihinde Kanunname-i Ticaret, 
daha sonra 1864 tarihinde Deniz Ticaret Kanunu, 1914 tarihinde çeklerle ilgili kanun imparatorluk 
döneminde gündeme getirilmiş, kabul edilmiş; cumhuriyet döneminde ise 1926 tarihli Ticaret Kanunu 
ve daha sonra da 1957 tarihli Ticaret Kanunları yürürlüğe girmiştir. 

(x) 96 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu tarihî sıralamayı kanunun gerekçesi hakkında düşüncelerimizi oluşturabilmek amacıyla ifade 
ettim. Daha açık bir ifadeyle, Türk Ticaret Kanunu, Osmanlıdan itibaren Türk milletinin modern
leşmesine ayak uydurarak, bir tarihî hafıza, bir hukuk kültürü ve ticaret hukuku hafızası yarattığımız 
hukuk dallarından birisi olmuştur. 

Şimdi bu Kanun'u külliyen değiştiriyoruz. Bu Kanun'un külliyen değiştirilmesinin gerekçesine 
baktığımızda, kanunun gerekçesinin bir bölümünü, hemen küçük bir kısmını buradan sizlere ne kadar 
iyi bir kanunu niçin değiştirmeye teşebbüs ettiğimizi anlayabilmeniz için okumaya çalışacağım. 

Gerekçenin 1 'inci maddesi: "01/01/1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli yıldır uygulanan, 
tasarısı Prof. Dr. Hirsch tarafından kaleme alınmış bulunan, 6762 sayılı Kanun, hazırlandığı ve kabul 
edildiği dönemin öğretileri ile kuram ve yaklaşımlarını iyi bir şekilde yansıtan, sorunlara çağdaş, gü
venilir ve işleyebilir çözümler getiren, bu alanda Türkiye'nin gereksinimlerini büyük ölçüde karşıla
yan, menfaatler dengesini hak ve adalete uygun bir tarzda kuran, modern hukuk yöntemlerinin ve 
kanun tekniklerinin başarıyla kullanıldığı bir Kanundur." 

Öyleyse niye değiştiriyoruz? Niye değiştirdiğimizin gerekçesi gerekçede izah edilmeye çalışıl
mış. Ancak bu gerekçede yazılanların hiçbirisi bu gerekçenin birinci cümlesini ortadan kaldıracak ni
telikte değildir. Gerekçenin sair bölümüne baktığımızda, bu "Avrupa Birliğine uyum" ya da "Avrupa 
Birliği müktesebatına uyum" olarak izah edilmeye çalışılmaktadır. 

Avrupa Birliğinin müktesebatında hiçbir şekilde bütün üye ülkelerin uyduğu bir ticaret hukuku 
müktesebatı yoktur. Avrupa Birliğinin ticaret hukukuyla ilgili ilkeleri vardır. Bu ilkeler, piyasa eko
nomisi, rekabet serbestiyeti, sözleşme serbestiyeti gibi liberal ekonominin ortaya koymuş olduğu 
ana ilkelerdir. Mevcut Kanun'da bunların tamamı vardır. 

O zaman, bu kanun eğer Avrupa Birliği uyumu ile ilgili değilse ne içindir? Hükümetin izahta zor
landığı hâllerde sarıldığı bir sihirli değnek olarak Avrupa Birliği gerekçesi ya da Avrupa Birliği 
uyumu bu kanunda da tekrarlanmıştır. Nasıl Vakıflar Kanunu ile ilgili bir Avrupa Birliği müktesebatı 
yok iken, Avrupa Birliğinin üyesi olan Yunanistan'da bu Mecliste görüşülen Vakıflar Kanunu'yla il
gili bir mevzuat kabul edilmiş ve oradaki evladı fatihandan kalan Osmanlı vakıfları için Yunan Hü
kümeti ve Parlamentosu "Osmanlı vakıfları yaşayabilir ancak benim istediğim kadar, ancak benim 
istediğim şartlarda." anlamına gelebilecek bir anlayışla bir vakıf kanunu düzenlemişti. İşte "O vakıf 
kanununun mütekabiliyet ilkesine göre burada aynısının çıkması lazım." diye ifade ettiğimizde "Biz 
büyük milletiz, biz önder milletiz, biz bir adım önde gideriz." gibi bir anlayışla tam bir teslimiyet ka
nunu çıkarılmıştı. İşte, bu kanun da öyle bir teslimiyet kanunu olacaktır. Aynen Ceza Kanunu'nda ol
duğu gibi, "Böyle bir müktesebat yoktur, ceza hukukunun ilkeleri vardır." denilmişti, çıkarıldı. 
Çıkarıldıktan sonra Ceza Kanunu'n daha yürürlüğe girmeden yüzde 15'i değiştirildi. Cumhuriyet ta
rihinde hiçbir kanun yürürlüğe girdikten üç yıl sonra beş defa değişikliğe uğramamıştır. Şimdi, bu ka
nunun da, eğer AKP dayatmasıyla çıkarılacak ise, yürürlüğe girer girmez en az yarısı değişecektir. 
Dolayısıyla, aceleye gerek yoktur değerli arkadaşlarım, bu bir temel kanundur. 

Şimdi bu tasarıyla ilgili düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım: Değerli arkadaşlarım, elbette 
uyguladığımız 1957 tarihli Kanun'da eksiklik vardır, yanlışlık vardır. Ancak bu eksikliklerin ve yan
lışlıkların düzeltilmesi ve geliştirilmesi, iyileştirilmesi gerekmektedir, Kanun'u külliyen ortadan kal
dırmak çare değildir. İşte birinci olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hukuk hafızasını reddeden, 
hukuk kültürünü reddeden, mevcut uygulamayla elde edilmiş alışkanlıkları sıfırlayan bir anlayışa, bu 
şekildeki bir kanunlaştırmaya karşıyız. Çünkü, bu tasarı kabul edildiği takdirde: 
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1) Yargı boşluğa düşecektir. 
2) Ekonomi boşluğa düşecektir. Her iki boşluktan ortaya çıkan sonuç gayet nettir, hepimiz gö

rebiliyoruz. Yargıda kaos oluşacaktır ve ticarette, ekonomide kaos oluşturacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanunun adı Ticaret Kanunu. Ticaret, mal ve para hareketi demektir. 

Ticaret Kanunu ise mal ve para hareketleri ile ticaretin aktörlerini, şirketlerin uygulayacakları kuralları 
düzenleyen temel yasadır. 

İşte bu derecede temel olan bir yasada külliyen bir değişiklik yaptığımız takdirde ticari hayatta 
ilk karşılaşacağımız sorun durgunluktur. Diğer taraftan, ticari hayattaki bu durgunluğun yanı sıra, 
eski kanunun uygulanmasından doğan alışkanlıklar ve yeni kanuna adaptasyondaki güçlükten do
layı ticari ihtilaflar artacaktır. Artan bu ticari ihtilafları çözmekle görevli yargı, ticaret hukuku ola
rak hafızasında mevcut olan bilgi, tecrübe yok olduğundan bir hafıza boşluğuyla karşı karşıya 
kalacaktır. Ticari ihtilafları çözmekle görevli mahkemelerin vereceği adalet, kestiği parmağı ya acı-
tacaktır ya da bu parmağı kangren hâline getirecektir. Daha önemlisi Türkiye'nin içinde yaşadığı üç 
dört yıllık temel ekonomik faktörlerdeki kırılma, durgunluk, işsizlik, verimsizlik ve üretimdeki ka
litesizlik, dışarıdan gelen ve içeriye çoktan girmiş bulunan küresel krizle birleştiği takdirde, Ticaret 
Kanunu'nda meydana gelecek olan boşluk da maalesef bu ekonomik krizin iyi yönetilememesi gibi 
ciddi bir sorumluluk ve ciddi bir sebep oluşturacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Kanunu'nun bu açıdan değerlendirilmesinin dışında bir de diğer 
açıdan bakmamız lazım. Hukuk iki alana ayrılmaktadır, pek çok tasnife göre farklı olabilir: Birincisi 
kamu hukuku, diğeri özel hukuk. Konumuz özel hukuk. Özel hukukun anayasası Medeni Kanun'dur. 
Medeni Kanun'un sistematiğine, Medeni Kanun'un muhtevasına ve Medeni Kanun'un terminoloji
sine uygun olarak onun ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Kanunu vardır. İşte, Borçlar Kanunu'nun 
muhtevasına, Borçlar Kanunu'nun sistematiğine ve Borçlar Kanunu'nun terminolojisine uygun ola
rak da onun ayrılmaz parçası dediğimiz Ticaret Kanunu vardır özel hukuk alanı içerisinde. 

Şimdi, Borçlar Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonunda, ıslaha muhtaç bir kanun tasarısı, o Ko
misyonda beklerken bizim ticaret kanununu çıkarmamız Borçlar Kanunu'nun sistematiğine, muhte
vasına ve terminolojisine aykırı olacağı içindir ki ceketi giydikten sonra onun içine gömlek giymeye 
benzeyen bir garabeti akla getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun yeterince tartışılmadan, yeterince katılım sağlanmadan ve ol-
gunlaştınlmadan gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, bu kanunun ortak aklı ön plana alarak, Türk tica
retinin, Türk ticaret hukukunun ve Türk ekonomisinin bel kemiği olan bu ana kanunun ortak akılla 
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, akademisyenlerin, uygulayıcıların, ilgili ku
ruluş ve sivil toplum örgütlerinin yeterli katılımı sağlanmadan, farklı görüşler ortak akıllar ile bir
leştirilmeden, yürürlükteki Kanun'a vaki eleştiriler yeterince giderilmeden, bu tasarıya karşı 
yöneltilen eleştiriler yeterince göz önünde bulundurulmadan Meclis gündemine getirilmiş olması bir 
eksikliktir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, İç Tüzük'ün 77'nci maddesi uyarınca Adalet Komisyonunda 
yapılan inceleme sırasında maddeler şeklinde de iyi bir şeklinde de iyi bir şekilde irdelenememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun Türk Ticaret Kanunu'dur ama Türk Ticaret Kanunu ticaret ha
yatının tamamını düzenleyen kanun değildir. Ticaret hayatını düzenleyen kanunlar içerisinde Bankalar 
Kanunu vardır, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Karayolu 
Taşıma Kanunu gibi kanunlar vardır. İşte bu kanun düzenlenirken sadece Türk Ticaret Kanunu ola-
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rak düzenlenmiştir ancak ticaret hayatını düzenleyen diğer kanunlar göz ardı edildiğinden arada çe
lişki doğmuştur. Öyle ki bu tasanda taşımacılıkla ilgili tanımlar Karayolu Taşıma Kanunu'nda daha 
farklı bir şekilde tanımlanmış ve bu kanun ile ilgili diğer kanunlar arasında onlarca çelişki yaratıl
mıştır. Yaratılan çelişki uygulayıcılar ve şirketlerin ya da ticaret hayatının aktörleri tarafından ha
yatta uygulanması bakımından ciddi tereddütler yaratacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda ikincil düzenleme olarak tanımlanan Bakanlar Kurulu kararı, 
tebliğ ve yönetmeliklerle ilgili çok fazla gönderme yapılmıştır. 6 tane Bakanlar Kurulu kararı, lO'dan 
fazla tebliğ ve 20'den fazla da yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir bu tasanya göre. Bir örnek 
vermek istiyorum: 1957 tarihli şimdiki Kanun'umuzda "Ticari işletme tanımı Bakanlar Kurulu tara
fından yapılır." denilmiştir. 1957 yılından sonra, otuz yıl geçtikten sonra ancak Bakanlar Kurulu ti
cari işletmeyi tanımlayabilmiştir. Şimdi, Bakanlar Kuruluna bu kanunun vereceği 6 tane kararname 
çıkarma görevini bir otuz yılda çıkarmak gibi durum hasıl olursa bu kanunun yürürlüğü nasıl ola
caktır? Diğer taraftan kanunun 210'uncu maddesi örneğinde olduğu gibi, lO'dan fazla tebliğ ve yö
netmelik çıkarılması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı Meclisin işidir. Buradaki hususlar Meclis tarafından karşılan
malıdır, Meclis tarafından kararlaştınlmahdır. Bakanlar Kurulu, Sanayi Bakanlığı veya diğer ilgili ba
kanlıklar hükümettir, siyasi iktidardır. Ticaretin kurallarını siyasi iktidarın inisiyatifine terk edemeyiz. 
Siyasi iktidarın inisiyatifine terk edilmesi, piyasa ekonomisi ilkesine, rekabet serbestiyetine, teşeb
büs serbestiyetine ve sözleşme serbestiyetine aykırılık teşkil eder. O da bu kanunun getiriliş sebebi 
olan Avrupa Birliği müktesebatına gerçek aykırılığı oluşturur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda, gereksiz cezalar ve gereksiz mükellefiyetler şirketlerin üze
rine yüklenmiştir. "Avrupa Birliğine uygun çıkaracağız." diyorlar, Avrupa Birliği ülkelerinde, bizim 
tespitlerimize göre, hiçbirinde web sayfası açma mecburiyeti yoktur; hepsinde ihtiyaridir, isteyen 
açıyor, isteyen açmıyor. Bizim kanunumuz o kadar ileri gitmiş ki hem web sayfası açma mecburiyeti 
koyuyor hem bu sayfayı açmayanlara üç ay hapis cezası getiriyor, yanlış bilgi koyanları üç ay hapis 
cezasıyla cezalandırıyor hem de nelerin var olacağını bir tebliğe bağlıyor, iktidarın iradesine bağlı
yor ve o irade neticesinde de buna uymayanlar cezaya tabi kılınıyor. Böyle bir şey var mı arkadaş
lar? Yani, eğer ticaret şirketi, benim bilgilerim ticari sırdır ya da rakiplerime vermekte endişe 
duyuyorum diyor ise onu nasıl mecbur edebiliriz? Sen bu bilgileri, ticari sır olmasa bile, şirketine ait 
bilgileri herkese ilan et diye nasıl mecbur edebiliriz? Buna nasıl bir ceza verebiliriz? O zaman, Tür
kiye'deki ticaret şirketlerinin fatura kesilmesinden defter tutulmasına kadar yaşadığı zorluklar ve is
temeyerek de ortaya çıkan usulsüzlükleri dikkate aldığınızda bir sabıkalılar ordusu yaratacaksınız, 
ticaret âleminin tamamını sabıkalı hâle getireceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun başka bir eksikliği, dili yetersiz, terminolojisi temel kanun
lar ile çelişkilidir. Gerekçede an ve güzel Türkçeden söz ediyor. Ben tabii şaşırıyorum. Bir kanun 
maddesi, sanki roman yazdırmış gibi, yani, tırnak içinde, parantez içerisinde ifadelerle açıklanmaya 
çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu yüce Meclis roman için yazılmış olan ifadeleri kanunlaştırmak duru
munda değildir. Milletin iradesini burada tecelli ettireceğiz. 

Şimdi, televizyonlarda izliyoruz, oradan benim dikkatimi çekiyor, birisi bir şey anlatırken "atı
yorum, tırnak içinde" diyor. Şimdi, atmış arkadaş, gelmiş bu kanunun içine düşmüş tırnak işareti. 
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Ben size bir madde okuyayım, bakalım anlayabilecek misiniz? Tabii bu okuyacağım madde alt 
komisyonda da görüşülmüş, üst komisyonda da görüşülmüş ve Genel Kurula kadar gelmiş. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Eski komisyonlarda, 23'üncü Dönemde değil. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 22'nci Dönemin takibidir bu. 
FARUK BAL (Devamla) - Efendim? 

OKTAY VURAL (İzmir) - 23'üncü Dönemde görüşülmedi, 22'nci Dönemdeki görüşmeler bu. 
Bizim, dönemimizde bir katkımız bu anlamda olmadı. 

FARUK BAL (Devamla) - Evet, çok dikkat çekici bir şeydi ama arayıp bulacağım, zaman kaybı 
olsa da. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Bakanım, mealen verin. 
FARUK BAL (Devamla) - Evet, bulduk. 
Şimdi, "Atıyorum, tırnak içinde atıyorum." şeklindeki espriye bakalım bu ne kadar uyacak. 

Şimdi, anlatılan, anlatılmak istenen: Hamiline sigorta poliçesi. Bunu böyle söylerseniz bütün hu
kukçular anlar. Bu nasıl yazıyor? 1454'üncü maddenin üçüncü fıkrası: "Sözleşmede, sigortanın kimin 
menfaati için yaptırıldığı açık da bırakılabilir. -Tırnak içinde- 'Kimin olacaksa onun' -Parantez içinde-
'(ilgilisinin) lehine' -tırnağı kapat- yapılan böyle bir sigortanın, üçüncü kişi lehine yaptırıldığı anla
şılırsa, ikinci fıkra hükmü uygulanır." 

Arkadaşlar, böyle bir kanun olur mu? Şimdi, bir husus ne kadar kötü anlatılabilecek diye bir ya
rışma açılırsa ancak bu kadar kötü kaleme alınabilir. Bunun gibi yüzlerce madde vardır değerli ar
kadaşlarım. 

Dolayısıyla bu kanun eğer yasalaşırsa bunu uygulayacak ticaret hukukuyla ilgili avukatlar, mah
kemeler. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
FARUK BAL (Devamla) - ...Yargıtay tırnak içine ne mana verecek? O televizyonda olduğu 

gibi atan bir adamın atışı mıdır bu? Parantez içerisindeki ifade ne anlama gelecek? 
Değerli arkadaşlarım, ben konuşmamın daha yarısına gelebildim. Konu ciddi olduğu için ay

rıntılara girerek ifadede bulunmaya çalışıyorum ama bu kanun gündemde olduğu müddetçe, burada 
olduğu müddetçe biz burada olacağız, bu kanunun yasalaşmaması için Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu olarak İç Tüzük'ün verdiği tüm imkânları kullanacağız. 

Size, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna tavsiyem: Borçlar kanununun yasalaşmasını bekle
yin. Borçlar kanununda bu gibi hatalar yapmayalım. Bu bir temel kanundur. Borçlar kanununun ya
salaşmasıyla ilgili geçecek süre içerisinde bu kanun ciddi bir şekilde, ortak akıl yaratılabilecek bir 
tarzda ele alınsın, gözden geçirilsin, hepimizin içine sine sine bu millete bir Türk Ticaret Kanunu ar
mağan edelim diyorum ve hepinizi şimdilik saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 
Şimdi, tasarının tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili 

Hamit Geylani. 
Sayın Geylani, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 

- 1 1 5 -



TBMM B: 22 26 .11 . 2008 O: 5 

DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Ticaret Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Demokratik Toplum Par
tisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler ulusların en önemli kalkınma ve 
gelişme araçlarından biridir. Çağdaş dünyada uluslararası ticaretin ve yatırımın dışında kalan ya da 
kalma iddiasında bulunan bir ülkeden söz edilemez. Ne yazık ki gelinen noktada ülkemiz bu tabloya 
hiç de uyum sağlayamamıştır. Çünkü bugün, Türkiye sosyoekonomik bir kriz sarmalındadır. En basit 
bir örnekle başlamak istiyorum: Bugün şirketler çalışanlarına ücret ödeyemedikleri için toplu işten 
çıkarmak zorunda kalıyorlar. Çok sayıda şirket ise kriz nedeniyle işlerini kapatmayla karşı karşıya 
kalmışlardır. 

İşsizlik oranının tavan yaptığı bir dönemde tam da kış mevsimine girerken enerji kaynaklarına 
aşırı zamlar yapılmıştır. İşçinin, memurun, esnafın, dar gelirli vatandaşın acı ağladığı bir dönemde 
bu yasa tasarısının görüşülmesi acaba ne kadar anlamlıdır? Krizin asılmasıyla ilgili en basit bir pro
jesi olmayan, çareyi zam yapmakta bulan, yurttaşa yaşama hakkı tanımayan Hükümetin öncelikli ola
rak görüşmeye sunması gereken konu ekonomik kriz ve temel yasalardır diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tüm bunlara karşın elli bir yıllık geçmişi olan 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun 
günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği de bir gerçekliktir. Yeni dünya düzeninde gelişen teknoloji
nin yanında küreselleşen ekonomik pazar ve çok uluslu ekonomik şirketlerin ortaya çıktığı bir dö
nemde eski yasaların ihtiyaca cevap vermediği ortadadır. Mevzuatın kökten değişikliklerle çağın 
gereklerine ve yurttaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirilmesi de kaçınılmazdır. Ayrıca 
bu değişim Avrupa Birliğine uyum programı çerçevesinde atılacak önemli adımlardan bir tanesidir. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi 20'nci yüzyılın ikinci yarısında yeni bir ticari kültür adına 
önemli gelişmeler yaşandı. Bu süreç içinde Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak yaşama giren Avrupa 
bütünleşmesi projesi Avrupa Topluluğu aşamasından geçtikten sonra Avrupa Birliğine ulaşmış ve 
teknolojide önemli gelişmeler kendini dayatmıştır. Küreselleşmeyle birlikte uluslararası pazarlar açıl
mış, çok uluslu şirketler ortaya çıkmıştır. Dünyadaki tüm bu gelişmeler yeni bir ticaret yasasını da 
şart koşmuştur. 

Sayın milletvekilleri, yeni Ticaret Kanunu Tasarısı çokça eksiklikleri ve çelişkileri içermesine 
rağmen, esas itibarıyla dünyadaki -ve Avrupa Birliği mevzuatının- ticari hayatın gelişmesine uyum 
sağlamak amacıyla hazırlanmış. Bu amaca ulaşmak için AB müktesebatı ve AB üyesi ülkelerin mev
zuatı da kaynak olarak kullanılmıştır. 

Ancak, biz Demokratik Toplum Partisi olarak her şeyden önce köklü bir hukuk reformundan 
yanayız. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olabilmesi için ekonomik kriterlerin siyasi kriterlerin 
önüne çıkması hadiseyi kökten çözmüyor. Onun için Ticaret Kanunu'ndan önce, 23'üncü Dönem 
Parlamentosunda, ivedilikle ele almamız gereken yeni bir demokratik anayasa, Siyasi Partiler Yasası, 
Seçim Yasası gibi öncelikler bulunması gerektiğini savunuyoruz. Ne var ki AKP iktidara geldiği 
günden bu yana sürekli yeni bir Anayasa değişikliği paketinden söz etmiş ise de ancak bunu yurtta
şın özgür geleceği adına sonuçlandırma ve bir arpa boyu katkı sunma iradesini gösterememiştir. Oy
saki bugün, Türkiye'nin en önemli sorunu kuşkusuz demokratikleşmedir. 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde ele alınması gereken başat konular siyasi kri
terlerdir. Bu kriterleri yerine getirmenin tek yolu da yeni, sivil bir anayasadır. Bunu da Türkiye'nin 
çağcıl bir hukukla buluşması için önemsiyoruz. 
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Türkiye'nin ekonomik alanlarda gelişebilmesinin en önemli koşullarından bir tanesi de istikrarlı 
bir siyasetin yanında demokratik, barışçıl ve huzurlu bir ortamın bulunmasıdır. 

Yabancı yatırımcıların, büyük şirketlerin aradığı en önemli koşul, herkesin kendisini güvende 
hissettiği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı, refah düzeyi yüksek ülkelerdir. Dolayısıyla Tür
kiye'de barış ve huzur ortamı yaratılmadan ekonomik alanda yapılacak hiçbir hukuki düzenleme is
tenilen sonucu vermeyecektir. Onun için, temel hak ve özgürlükleri tam güvence altına alan, farklı 
kimlik ve kültürleri tanıyan ve koruyan, ülkeyi demokratikleştirecek baştan sona yenilenmiş bir ana
yasa ve aynı argümanları içeren bir siyasi partiler ve seçim yasası hepimizin dileği ve özlemidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulusal Program çerçevesinde değiştirilecek ve yeni çıkarı
lacak çokça yeni yasa ve düzenlemelerden söz ediliyor. Biz, bu çerçevede yapılacak düzenlemeleri 
kuşkusuz önemsiyoruz. Fakat demin de vurguladığımız gibi, yeni bir anayasa olmadan yapılacak 
hiçbir düzenlemenin kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Bu nedenlerle, ticaret hukuku gibi temel ve tüm 
kamuoyunu çok yakından ilgilendiren bir yasanın yeni bir anayasadan sonra ele alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu anlamda çok önemli ve büyük çaplı bir yasa tasarısının 23'üncü Dönem Adalet 
Komisyonu tarafından incelenmeden, aceleye getirilerek görüşülmesi yasama organının da amacına 
ters düşmektedir. 

Tasarı her ne kadar beş yıllık bir sürenin ürünü olsa da anılan kaygılar giderilmeden Genel Ku
rula sunulmuştur. Ayrıca bu tasarının bir kez daha güncelleşmesi de gerekmektedir. 

Tasarının Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum konusunda eksiklikleri olup, özellikle haksız re
kabet ve sigortacılık gibi konularda müktesebat uyumu son derece zayıftır. 

Özellikle dış yatırımların artırılması için haksız rekabet konusunda daha iyi önlemlerin alınması 
gerekir. 

Teknolojik gelişmelere uyum açısından da, tasan, yalnız şirketlere web sitesi kurma zorunluluğunu 
getirmekte -Sayın Bal'm da ifade ettiği gibi- hatta buna uymayan şirket yöneticileri hakkında hapis ce
zası bile öngörülmektedir. Ancak bu tek başına yeterli olmadığı gibi, elektronik genel kurullar, elektronik 
beyanlar, faturaya itirazlar gibi olanaklar düşünülmemiştir. Ayrıca bu zorunluluk getirilirken sadece 
büyük sermaye şirketleri düşünülmüş, ülkenin küçük şirketleri hiç de dikkate alınmamıştır. 

Ticari işletmelerin iyi bir denetim mekanizmasıyla takip edilmesi ve şeffaflık, sadece web sitesi 
kurma zorunluluğuyla sağlanamaz. Türkiye, bugün, hâlâ içi boşaltılan, hortumlanan bankaların ya
ratmış olduğu ekonomik maliyetlerin külfeti altında ezilmektedir. 

Bakınız, TMSF'ye göre, devredilen bankaların toplam maliyeti 28 milyar dolar, faiziyle bera
ber bugün itibarıyla ekonomik maliyeti 60 milyar dolardır. Şu ana kadar yapılan tahsilat ise sadece 
16 milyar dolar kadar olmuştur. Burada yapılan hesaplamalara göre, bankaların batırılması hadise
siyle, kişi başına 586 dolarlık ek bir yük getirilmiş, neredeyse millî gelirin üçte 1 'i hortumlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, her şeye karşın, tasarıda yapılan bazı değişiklikler, özellikle denetim konu
sundaki yeni düzenlemeler olumludur ancak daha da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tasa
rıda yapılan esaslı değişiklikler anonim şirketlerle ilgilidir. Yürürlükte bulunan Türk Ticaret 
Kanunu'nun anonim şirketler hakkında pek az hükmü tasarıya alınmıştır, Avrupa Topluluğunun şir
ketlere ilişkin yönergeleriyle uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Tek kişilik anonim şirketin kurul
masına olanak sağlanmıştır. Ayrıca iki temel ilke -pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulması ve pay 
sahiplerinin şirkete karşı borçlanmaları ilkesi- açıkça hükme bağlanmıştır. 
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Yine tasarıda yönetim kurulu, genel kurul ile ilgili önemli değişikliklere gidilmiş, denetçiler 
anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmıştır. Her büyüklükteki şirketlerin denetimi bağımsız dene
tim kuruluşlarına veya küçük anonim şirketlere en az 2 serbest yeminli müşavire veya yeminli ser
best muhasebeciye bırakılmış, denetçinin yanında "işlem denetçisi" kavramına da yer verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yine Sayın Bal'ın altını çizerek vurguladığı gibi, biliyorsunuz Borçlar Yasa 
Tasarısı daha yeni alt komisyondan geçerek Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bize göre 
de Borçlar Yasası'nın eş zamanlı veya öncelikli ele alınması hukuki ve fiilî bir gerekliliktir. Aksi 
takdirde uyum sağlanması konusunda sorun çıkacağı endişesini taşıyoruz çünkü Borçlar Kanunu'na 
atıfları içeren birçok madde Ticaret Kanunu Tasarısı'nda da yer almaktadır. Bu da görüşülmekte olan 
tasarıda çeşitli sıkıntılar yaratacaktır. 

Az önce de belirttiğimiz gibi, ortada ciddi bir sıralama hatası var. Ticaret Kanunu'nun temeli 
Borçlar Kanunu'dur. Her ülkede borçlar yasası ticaret hukukunun temeli kabul edilir ve değişimler 
borçlar hukukundan başlar. 

Borçlarla ilgili kanuni hükümler netleştirilmeden çıkarılacak bir ticaret kanunu yeni sorunlara 
ve kuralsızlıklara neden olacaktır. 

Yine, tasarı, özel kanunlarla uyum konusunda da büyük eksiklikler içermektedir. Bankacılık, 
sermaye piyasası, sigortacılık ve benzeri yasalarda uyum sorunları ortaya çıkacaktır. Örneğin, tasa
rının 552'nci maddesinde "Bir anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak 
amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. Bu 
iznin esas ve usulleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenir." hükmü getirilmiştir. Ancak, 
Sermaye Piyasası Kanunu'nda böyle bir izin sistemi mevcut değildir. Tasarı yasalaştığı takdirde, içeriği 
belli olmayan izinle ilgili düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kurulu yapmak zorunda kalacaktır. 

Yine, tasarıda dil ve ifade sorunu görülmekte olup, Medeni Kanun ve mevcut doktrine aykırı 
ifade ve terminoloji farklılıkları bulunmaktadır. Özellikle, tasarının ikinci kitabı olan ticaret şirket
lerinin terminolojik hataları, kurul, tek kişilik yönetim ve diğer konulardaki anlatım bozukluklarının 
hem uygulamada hem de içtihatlarda ciddi sorun yaratacağını düşünüyoruz. Halka açık ortaklıklar ve 
menkul kıymetlere ilişkin özel hukuk hükümlerinin Ticaret Kanunu'nda yer almaması da bu eksik
likleri açığa çıkarmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, tasarıda, yıllardır tartışması devam eden kooperatiflerin hukuki durumuyla 
ilgili net düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu tasanda en azından bu konuda nihai bir sonuca varıl
malıydı. Tasarıda kooperatifler sermaye şirketi gibi kabul edilerek anonim şirketler gibi birleşme, 
bölünme ve tür değiştirme hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu düzenleme kooperatiflerdeki temel dü
şünceye ters düşmektedir ve kooperatiflerin toplumsal amaçlarından uzaklaşmasına neden olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, tasarının komisyonda görülüş şekli, geniş 
kapsamlı düzenlemeler içermesi, zamanlaması ve toplumsal yaşamın önemli bir boyutunu dizayn et
mesi de göz önünde tutulursa, yeterli bir inceleme yapılmadan Genel Kurula indirilmesinde aceleci 
davranıldığı apaçık görülmektedir. Ancak, her şeye rağmen ileriye dönük yeni bir değişimin adımı 
olacağı kamsıyla yasayı olumlu buluyor ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Geylani. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Ali İhsan 

Köktürk. 
Sayın Köktürk, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuzun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğimiz üzere, memleketimizdeki ilk Ticaret Kanunu 1850 tarihli Ka-
nunname-i Ticaret'tir. Bu Kanun, az önce konuşan Sayın Faruk Bal'ın da ifade ettiği gibi, 1926 ta
rihli 865 sayılı Ticaret Kanunu'yla değiştirilmiş ve daha sonra 1956 yılında kabul edilen 6762 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmiştir. 6762 sayılı Kanun, elli yılı aşkın bir süredir ülkemizde ticaret yaşamına 
yön vermektedir. 

Bugün değiştirilmesini görüştüğümüz 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun uygulandığı 20'nci 
yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda bir ticaret kanunu için oldukça önemli olaylara gebe olduğunu 
görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bu süre içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak hayata baş
layan Avrupa Bütünleşme Projesi, Avrupa Topluluğu aşamasından geçerek nihayet Avrupa Birliği 
aşamasına ulaşmıştır. Avrupa Birliği, ekonomik, ticari ve siyasi bir güç olmanın yanı sıra maddi 
hukuk kuralları da koyan uluslararası bir topluluk hâline gelmiştir. 1960'lardan beri AET ortak üyesi 
olan ülkemiz, 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde tam üye olmak konumunu kazandıktan sonra, bu ge
lişmeler dikkate alınarak Topluluk müktesebatının Türk hukukuna aktarılması gerektiği hâkim olmuş 
ve Konsey tarafından 17 Aralık 2005 tarihinde müzakerelerin başlaması kararı alınınca da bu ge
rekliliğin zorunluluk hâline geldiği varsayılmıştır. 

Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle elektronik işlemlerin ve ticaretin hem ticareti hem şirketler 
hukukunu kökten etkilemesi, çevre kirliliği başta olmak üzere teknolojinin yol açtığı tahribatın so
rumlu hukukuna yansıtılması, gelişen tüketici hakları, uluslararası konvansiyonların ticaret kanun
larını oluşturan birçok alanı ayrıntılı bir tarzda düzenlemelerinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu 
doğrudan etkilediği ve bu gelişmelerin, örgütlenmelerin ve oluşumların Türk hukukuna ithal edilmesi 
gerekliliği yönündeki düşünceler yeni bir tasarının hazırlanmasında etken olmuştur. 

Dolayısıyla, yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın hazırlanmasında en önemli etkenleri üç 
ana başlık altında toplamak mümkündür: Birinci temel etken, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin tam üye
liğine aday olma sürecidir. İkinci temel etken, teknolojik gelişmeler ve İnternet'in günlük hayatta 
her alanda kullanılır hâle gelmesidir. Üçüncü temel etken de, Türk lirasından altı sıfırın atılmasıyla 
ilgili kanunun yürürlüğe girmesi ve diğer kanunlardaki değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu'nu et
kilediği görüşüdür. 

Hazırlanan tasarıya hedefler açısından baktığımızda da bu hedeflerden birincisinin Türk işlet
melerinin ticari ve ekonomik yönden uluslararası rekabet piyasalarında güçlü aktörler olarak çalış
malarını sağlayacak kurum ve sistemlere sahip olması; ikinci hedef olarak Avrupa Birliği 
müktesebatının yeni ticaret kanununa yansıtılması; üçüncü hedef olarak yeni kanunun Türkiye'nin 
güncel, orta ve uzun vadeli gereksinimlerine cevap verecek mekanizmaları ve hükümleri içermesi; 
dördüncü hedef olarak kanunun modern ticaret hukukuyla örtüşmesi; beşinci hedef olarak da mev
cut bilimsel birikimin korunması, yargı kararlarıyla sağlanan hukuki gelişimin sürdürülmesi olduğunu 
görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, belirttiğimiz gelişmeler ve gerekçeler karşısında 6762 sayılı Türk Tica
ret Kanunu'nun pek çok yönleriyle ticari yaşamın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı, yanıt ve
remediği bir noktaya geldiği hepimizce kabul edilen bir gerçekliktir. Ancak yasanın getirdiği olumlu 
değişiklikleri desteklememizin yanı sıra katılmadığımız yönlerine yönelik olarak da eleştirilerimizi, 
görüş ve önergelerimizi de bu çatı altında kararlılıkla gündeme getireceğiz. 
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Değerli milletvekilleri, tasarıda özellikle şirketler hukukunda esaslı değişiklikler yapılmış, ulus
lararası muhasebe standartları kabul edilmiş, şirketlerin denetlenmesi yeni usullere bağlanmış, pay 
sahiplerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılımlarının sağlanması öngörülmüş. Taşıma ayrı bir 
kitap olarak düzenlenmiş. Başlangıç ve son hükümler hariç beş kitaptan oluşan Türk Ticaret Kanunu, 
başlangıç ve son hükümler hariç altı kitaba çıkarılmış. Ticari hüküm, ticari iş ve tacir kavramlarının 
tayininde ticari işletme esaslı bir unsur olarak kabul edilmiş. Bilgi bankasının Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği nezdinde kurulması düzenlenerek sigorta hukukunda denkleştirme istemiyle ilgili 
isabetli bir düzenleme getirilmiş. 

Ticaret işleri tellallığı, aynı konunun Borçlar Kanunu'nda da düzenlenmiş olduğu dikkate alı
narak tasarıya alınmamış. "Ultra vires" kuralına AET önergesi dikkate alınarak tasanda yer veril
memiş, bölünme tasarıya ilave edilmiş, şirketler topluluğu ele alınmış; tek kişilik anonim şirketin 
kurulmasına olanak sağlanarak denetçiler anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmış; şirketlerin de
netimi, bağımsız denetim kuruluşlarına veya serbest yeminli muhasebeci veya mali müşavirlere bı
rakılmış. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın altıncı kitabında da düzenlenen sigorta hukukuyla ilgili 
olarak da tontinlerin kurulması kabul edilerek zaman aşımı süreleri yeniden düzenlenmiş; sigortacıyı 
ve acentesini aydınlatma yükümlülüğü getirilerek tasarının denkleştirme istemine ilişkin 122'nci 
maddesi hükmü ile denkleştirme bedelinin nasıl hesaplanacağı da düzenlenerek 6762 sayılı Yasa'daki 
boşluk doldurulmuş. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, pek çok değişiklik ve yeniliğin tasarıya 
girmesine karşın, tasarının gerek dil gerek ifade gerek Türk Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarla 
uyumu gerekse tasarının sistematiği ve içeriği bakımından bakıldığında oldukça ciddi, eleştirisel 
yönleri bulunmaktadır. Tasarıda kullanılan dil ve ifadenin yetersiz olduğu görülmektedir. Terim bir
liği sağlanamamıştır. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'yla dil, sistematik ve içerik bakımlarından 
uyumlu, yeterli bir düzenleme gerçekleştirilememiştir. Her iki tasanda kullanılan terim ve kavram
larda uyum söz konusu değildir. Sistematik bakımdan da Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda yer al
ması gereken bir kısım hükümler Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nda, Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı'nda düzenlenmesi gereken bir kısım hükümler de Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda düzen
lenmiştir. 

Ayrıca, Borçlar Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'na göre daha genel bir kanun olduğu ve Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı'nda bu kanunun maddelerine yollamalar yapılmış olması göz önünde tutu
larak her iki tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında birlikte ele alınması gerekir
ken bu gerçekleştirilememiş Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın daha genel olan Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı'ndan daha önce Genel Kurulun gündemine gelmesi gibi ciddi bir olumsuzluk yaşanmıştır. 
Başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi 
pek çok kanunlarla da uyumlu düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. Tasarının 5'inci maddesi dü
zenlenirken 5235 sayılı Kanun'la kurulan bölge adliye mahkemeleri göz önünde tutulmamıştır. 

Yine, mevcut bilimsel birikimin korunması ve yargı kararlarıyla sağlanan hukuki gelişimin sür
dürülmesi tasarının hedefleri arasında gösterilmesine rağmen madde numaralarının değiştirilmiş ol
ması nedeniyle bunu gerçekleştirme olanaklı olmaktan çıkmıştır. Tasannın sistematiğine bakıldığında 
da bozuk düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Örneğin, tasarının 1521 ve devam eden madde
lerinde yer alan son hükümlerin önemli bir kısmı aslında tasarının ilgili kitaplarında yer alması ge
reken hükümlerdir. 
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Yine, tasarının yetersizliklerinden birisi, yapılan yeni düzenlemelerin bir kısmının eksik bıra
kılmış olmasıdır. Örnek verilecek olursa, tek kişi ortağın şirket borçlarından sorumluluğunun şahsi 
ve sınırsız hâle gelmesi gereken durumlar hakkında tasarıda bir düzenleme olmaması açık bir eksik
lik olarak göze çarpmaktadır. 

Ticari defterlerin delil olmaktan çıkartılmasında, kıymetli evrak kitabında pek değişiklik yapıl
madığının belirtilmesine karşın çekte ödeme yasağının talimatının kaldırılmasında haklı ve doyurucu 
gerekçeler bulunamamaktadır. Önceki yasada sorunlarla karşılaşılan bu ve benzeri maddelerde sorunu 
giderecek düzenlemeler getirmek yerine maddeyi tümden kaldırmak doğru bir anlayış olarak benim
senemez. Ayrıca, uygulamada büyük sıkıntılar yaratan ibraz sürelerinin uygulanması bakımından farklı 
uygulamalara yol açan "yer" kavramına tasarıyla da herhangi bir açıklık getirilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının hazırlanmasında en önemli etkenlerin başında, Avrupa Bir
liği müktesebatınm Ticaret Kanunu'na taşınma düşüncesinin yatmakta olduğunu ifade etmiştik. Ancak 
göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz bu konuda aşırılığa kaçıldığını da ifade 
etmek zorundayız. Çünkü tasarı, Avrupa Birliğine tam üye olacağımız düşüncesiyle hazırlanmıştır. 
Oysa Avrupa Birliğinin çifte standardı, Türkiye'ye karşı çelişkili tavrı ve kapıda bekletme düşüncesi, 
kendi çıkarlarına olan düzenlemelerde ülkemize yaptığı siyasi, mali baskı ve müdahaleler maalesef ulu
sumuzca üzüntüyle ve tüm çıplaklığıyla izlenmektedir. Kaldı ki, Avrupa Birliği hukukundaki geliş
melerin devam ettiği ve buna bağlı olarak mevzuatın sıkça değiştirilme ihtimalinin bulunduğu bir 
dönemde, temel kanunun tümüyle değiştirilmesinin isabeti ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. 

Avrupa Birliği mevzuatı tam olarak istikrar kazanmadan veya Avrupa Birliğine tam üyeliğimiz 
gerçekleşmeden ana kanun niteliğinde olan Türk Ticaret Kanunu'nun Avrupa Birliği müktesebatına 
uyumu temin edilmek maksadıyla belli reformların yapılması yolu yerine kökten değiştirilmesine 
yönelik eleştiriler, göz ardı edilmemesi gereken, haklılık payı bulunan eleştirilerdir. Avrupa Birliği 
müktesebatınm üye devletlere bir çerçeve çizdiği, bu çerçeve içinde üye devletlerin kendi mevzuat
larını serbestçe düzenleyebilecekleri gerçeğinin ihmal edilmiş olması da tasarının önemle eleştirile
cek diğer bir yönüdür. 

Bunların yansıması olarak, bir taraftan olumlu bir yenilik olarak görünen düzenlemelerin diğer 
taraftan ulusal işletmelerimizde, şirketlerimizde çoğu hâllerde sistemsel ve mali ağır yükümlülükler 
getireceği tartışmasızdır. Örneğin, Türkiye'deki anonim şirketlerin yapısıyla, ekonomik güçleriyle, 
Avrupa'daki anonim şirketlerin gücü arasında çok büyük farklar bulunduğu, getirilen denetim me
kanizmalarının özellikle Anadolu'daki küçük aile şirketleri üzerinde çok ciddi maliyet yükleri geti
receği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Türk şirketlerinin yabancı küresel güçlerin kolaylıkla analiz 
edebileceği şekle dönüştürülmesinin de Türk şirketlerinin rekabet gücünü hedeflendiği gibi artıracağı 
mı yoksa azaltacağı mı konusu da kuşkuludur. 

Değerli milletvekilleri, ulusal bağımsızlığımızın teminatı olan kuruluşlarımızın özelleştirmeler 
yoluyla yabancılaştınldığı, neredeyse holding seviyesindeki iki yüze yakın büyük sanayi ticari kuru
luşumuzun yabancıların eline geçtiği, dünya bankacılık sektöründe yabancı sermaye ve yabancılaşma 
oranının yüzde 18, yüzde 19'lan geçmemesine karşın ülkemizde yüzde 50'lere çıktığı, AKP İktidarı 
sürecinden geçerken elimizde kalan ve oldukça azalan Türk şirketlerinin şeffaflaştırılma gerekçesiyle 
her türlü saldırıya açık hâle getirilmesi olgusunun üzerinde de çok ciddi bir şekilde durulmalıdır. 

- 1 2 1 -



TBMM B:22 26.11.2008 0 : 5 

Değerli milletvekillerini, bildiğiniz üzere, Türkiye Barolar Birliğinin, çeşitli üniversitelerin ti
caret hukuku öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu üç toplantının tutanaklan bir 
kitap hâline getirildi. Bu kitaptaki toplantı tutanaklarını incelerken, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'ndaki düzenlemelerin uyumu açısından rapor hazırlamak üzere Borç
lar Kanunu Komisyonunca bir komisyon kurulduğunu, bu komisyonun iki tasarı arasındaki uyum
suzluk içeren pek çok hükmü yirmi bir sayfadan oluşan bir rapor hâlinde Adalet Bakanlığı 
yetkililerine sunduğunu dolaylı olarak bu kitaptan öğrenmiş olduk. Ancak bu rapor, Adalet Komis
yonunda görev yapan milletvekillerine ulaştırılmamıştır. Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Ka
nunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun birbirinin ayrılmaz parçaları olduğu, birbirine aykırılık teşkil 
edemeyeceği hukuksal gerçekliği karşısında tasanlar arasındaki uyumun sağlanması öncelikli 
görevi olmasına karşın, Adalet Bakanlığını, bu yöndeki raporu tarafımıza ulaştırmayarak, aleniyetini 
sağlamayarak kanunlaştırma sürecinde göstermiş olduğu olumsuz tavrı nedeniyle eleştiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, hülle yoluyla ve muhasebe sistemleriyle oynamak suretiyle bir gecede 
artırılan millî gelire karşın, gerçekte ülkemiz bu İktidar döneminde korkunç bir yoksullaşma yaşıyor. 
TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının tersine gerçek işsizlik rakamlarının 5 milyona yaklaştığı, 
geniş tanımlı işsizlik oranının da yüzde 18,6'lara ulaştığı somut bir gerçeklik olarak karşımıza çıkı
yor. Ülkemizde 17 milyonun üzerinde insan asgari geçim seviyesinin altında yaşam mücadelesi ve
rirken, her gece 2 milyonun üzerinde insan yatağa aç giriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
hazırladığı verilere göre, geçen yılın aynı döneminde 19.588 gerçek kişi işletmesini kapatmasına kar
şın, içerisinde bulunduğumuz yılın ilk dokuz ayında bu rakam 32.328'e ulaşmış durumda. Tüzel kişi
liğe sahip şirketlere baktığımızda, kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ağustosta yüzde 21, 
eylülde yüzde 16 oranında azalmış, kapanan tüzel kişiliğe sahip işletmeler ise temmuzda yüzde 9, 
ağustosta yüzde 5'lere varan oranda artış gösteriyor. Kapanan ya da tasfiye sürecine giren şirket, koo
peratif ve gerçek kişi ticari işletmelerinin toplam sayısı yılın ilk sekiz ayında rekorlar kırarak 50 bin
lere yaklaşmış bulunuyor. En büyük kriz dönemlerinde bile yaşanmayan bu olumsuz rekorlar, bize 
göre göbeğimizden geçen ancak Sayın Başbakana göre ise "teğet geçen" kriz döneminde katlanarak 
büyüyor ve her geçen gün binlerce insanımız işini kaybediyor, yüzlerce ticari işletme kapanıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu sorunlar kömür dağıtarak, yiyecek dağıtarak, aç insanlarımızı teşhir 
edercesine kent merkezlerinin içerisine çadırlar kurularak çözülemez. Çözüm için sosyal devlet an
layışının yanı sıra sağlıklı işleyen sanayi ve ticaret yaşamının varlığı zorunludur. Bu anlamda, Tica
ret Kanunu değişikliği ve mevcut düzenlemelerin değişen koşullara uyumu gereklidir ancak yeterli 
değildir. İyi bir ticaret kanununun yanı sıra sadece damatlarının genel müdürlüğünü yaptığı ticari şir
ketleri değil, adil ve eşit bir şekilde tüm KOBÎ'leri, ticari işletmeleri destekleyecek bir siyasi iktida
rın varlığı da zorunludur. Kendisinden rafineri kurma izni isteyen iş adamına "Ben bu izni bizim 
Çalık'a, Putin ve arkadaşım Berlusconi'ye vereceğim." diyen, KOBİ'lere kredi açmaya geldiğinde 
oldukça cimri davranan ancak tek kalemde 750 milyon dolarlık krediyi himaye ettiği bir şirkete ve
rebilen böyle bir iktidardan bu aşamadan sonra bu adaleti, bu görevi yerine getirmesini beklemek ise 
sadece bir hayaldir. 

Değerli milletvekilleri, her şeye rağmen yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması hâ
linde başlayacak yeni dönemin, Türkiye'nin güncel, orta ve uzun vadeli gereksinimlerine cevap ve
recek mekanizmalar yoluyla Türk işletmelerinin uluslararası rekabet piyasalarında güçlü aktörler 
olarak çalışmasını sağlamasını; halkımızın yıllarca çalışarak edindiği birikimlerinin yöneticileri baş
bakanlarla, bakanlarla aynı karede kol kola poz veren, açılışları başbakanlar ve bakanlar tarafından 
gerçekleştirilen, dini ticaretine ve siyasetine kılıf yapan, tahminlere göre bugüne kadar 40 milyar do
ların üzerinde bir parayı hortumlayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Köktürk, buyurun. 

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Devamla) - ...İslami holdingler tarafından nitelikli olarak dolandı
rılmasının önüne geçmesini; ticari işletmelerimizi teğet geçtiği ifade edilen krizlerde binlercesinin ka
pısına kilit vurulmayacağı, 100 binlerce insanımızın da işsiz kalmayacağı kadar güçlendirilmesini 
dileyerek yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, emeği geçenlere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Köktürk, teşekkür ediyorum. 
AK PARTİ Grubu adına Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. 
Sayın Bozdağ, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün başlattığı görüşme
lerle ve bundan sonra gerçekleştireceği görüşmelerle tarihî oturumlara, tarihî görüşmelere sahne ola
caktır. Zira, Türk Ticaret Kanunu gibi temel bir kanunu yeniden yapmak, yeniden düzenlemek, 
yasalaştırmak ve ülkemizin hizmetine sunmak gibi üstün bir görevi ifa edecektir. Neden derseniz, öne
mini izah sadedinde birkaç şey ifade etmek isterim: 

Bir defa, ilk Türk Ticaret Kanunu, cumhuriyet dönemi için, 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edil
miş ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanun'un genel hükümleri nereden alındı diye 
baktığınız zaman genel hükümlerin 1882 tarihli İtalyan Ticaret Kanunu'ndan alındığını görüyoruz, 
ortaklıklara ilişkin hükümlerin ise Almanya ve Fransa Ticaret Kanunlarından bir nevi iktibas edildi
ğini görüyoruz. Yani melez bir kanun, yani karma bir kanun. Oradan buradan toparlanarak yapılmış 
ve Meclisimizde yasalaştınlmış bir kanun. 

İkinci Türk Ticaret Kanunu hâlen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. 1956'da 
yasalaşıyor ve 1957'de yürürlüğe giriyor. Bu Kanun'u büyük hukukçu Hirsch Başkanlığında bir 
heyet hazırlıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu Kanun'u yasalaştırıyor. Ama bu Kanun'a ru
hunu veren, fikrini veren, rengini veren, bu Kanun'un özünü, esasını tayin eden de yine dünya hu
kukunda büyük yeri olan Alman asıllı bir hukukçu. O yönüyle de ayrı bir özellik taşıyor. Ama şu anda 
huzurlarınızda bulunan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, tamamıyla bu 
ülkenin yetiştirdiği insanların, bu ülkenin yetiştirdiği beyinlerin, milletimizin oluşturduğu bilimsel 
gücün, Yargıtayımızın, mahkemelerimizin oluşturduğu içtihat arenasının ve buralarda oluşan bilgi
lerin, tecrübelerin, hasılı bize ait birikimlerin dünyada yaşanan değişme ve gelişmelerle bütünleşmiş 
bir şekilde bir tasarıya dönüşmesi, bir rapora yansıması ve yüce Meclisin huzuruna gelmesidir. Bu 
yönüyle çok önemli bir adımdır, çok önemli bir değişimdir. Kanun da bize ait, bize öz olan damga
ları vurduğumuz bir kanundur. Ben bu vesileyle bu kanunun tasarı taslağının hazırlanmasında ve 
daha sonraki aşamalarında görev yapan Bilim Komisyonunun değerli üyelerine, başta Ünal Tekinalp 
Hocam olmak üzere bütün üyelerine, Adalet Bakanlığımız ve diğer kuruluşlardan katkı veren bütün 
uzmanlara, siyasi partilerimizin değerli milletvekillerine ve bu konuya katkı veren herkese huzurla
rınızda teşekkür ediyorum çünkü önemli bir mesai, önemli bir ürün ortaya konmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada bir soruyu sormak lazım: Neden Türk Ticaret Ka
nunu'nu değiştirme zarureti hasıl oldu, üçüncü ticaret kanununu yürürlüğe koyma gereği duyduk? 
Acaba Kanun'da kısmi değişiklikler yaparak, bazı maddeleri değiştirerek, diğerlerini koruyarak bunu 
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yapma imkânı olur muydu olamaz mıydı? Buna bakmak için, buna doğru cevap vermek için dünyada 
ticaret hukuku alanında yaşanan bütün gelişmeleri, ekonomik alanda, siyasal alanda yaşanan deği
şimleri çok yakın takip etmek lazım. Türkiye 1950'lilerin mantalitesiyle ticaret yapan bir ülke ol
madığı gibi, dünya da artık o günün mantalitesiyle hareket eden bir dünya değil. Ekonominin daha 
da serbestleştiği ve ekonomik alanda sınırların âdeta tamamen kalktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. 
Dolayısıyla, kuralların ulusal olmaktan uluslar üstü bir yapıya doğru gittiği bir noktada, dünyadaki 
bütün ülkelerin kendi kanunlarını, değişen, gelişen şartlara uydurma noktasında önemli çabalar gös
terdiklerini görüyoruz. 

Örneğin, Almanya 1950'den sonra, 1965'te, 1985'te, 1993'te, 1998'de, 2001'de, 2004 ve 2005 
yıllarında önemli değişiklikler yapmış, köklü reformlar yapmış. 1930'dan sonra yapılan toplam de
ğişiklik sayısı otuz adet. 

Şimdi, bakıyorsunuz, Avusturya'nın ticaret kanunu 1897 tarihli ama 1954'ten sonra, 1960, 1967, 
1981, 1991 ve 1993 yıllarında köklü reformları, köklü değişimleri kendi ticaret kanununda yaptığını 
görüyoruz. 

Fransa'ya bakıyorsunuz, 1966, 1967, 1994, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında ticaret hukuku ala
nında, bu konuyu ilgilendiren hukuk mevzuatında önemli değişimleri, önemli dönüşümleri yaptığını, 
gerçekleştirdiğini görüyoruz. 

İngiltere'nin 1973, 1975, 1977,1983, 1985, 1986, 1998 ve 1999 yıllarında kendi ticaret hukuku 
alanında çok önemli mevzuat değişikliğine gittiğini görüyoruz. 

İtalya'da, başka dünya ülkelerinde de yine bu alanda büyük ve köklü değişimlerin yapıldığını, 
reformların gerçekleştirildiğini görüyoruz. 

Peki, dünyada bunlar yapılırken Türkiye'de ticaret hukuku alanında hangi köklü değişiklikler, 
reformlar yapıldı diye baktığınızda, ticaret hukuku alanında köklü hiçbir değişikliğin, hiçbir refor
mun yapılmadığını görüyoruz. Birtakım değişiklikler yapılmış ama işin esasını değiştiren, Türki
ye'nin gelişen dünyadaki serbest ekonomi, ticaret anlayışı ve bu alanda oluşan yeni hukuk yapılarına 
uyumunu sağlama noktasında köklü bir değişimin yapılmadığını görüyoruz. İşte bu kanunun huzur
larınıza geliş sebebi, dünyada yaşanan ama Türkiye'nin 1950'lerden sonra yaşanan süreçte Almanya, 
Fransa, Avusturya, İtalya, herkes değişimi görüp, bu değişime ayak uydurmak için gereğini yapar
ken bugüne kadar bu gereği yapamamış olan Türkiye'nin bu gerekliliği yerine getirme zaruretinin bir 
sonucudur bu. 

Öte yandan Avrupa Birliği süreci ayrı bir olay. Dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen 
ekonomik birliktelikler, ekonomik oluşumlar ayrı bir olay, bunların yarattığı uluslararası ve uluslar 
üstü hukuk ve bunları başka ülkelere veya kendilerine üye ülkelerin uyma zorunluluğu gibi ortaya 
koyduğu kabuller ve ticaretin aldığı şekil, Türkiye'nin de bu alanda yaşanan değişimleri görme za
ruretini ortaya koymuştur. 

Öte yandan İnternet, elektronik ortamdaki iletişim ve çağın getirdiği birtakım yeni teknolojik ve 
bilimsel kolaylıkların ticaret hukuku alanına yansıması gereği de ortadadır. Hem vatandaşın doğru
dan denetimi, şirketleri yakın takibe alması, kontrol etmesi, her şeyiyle, bunlarla ortak olan veya 
bunlarla ilişki içerisinde olan veya ilişkiye girmek isteyenlerle hem Türkiye içinde hem de Türkiye 
dışında bütünüyle bu alanı bilgi çağının gerekleriyle donatma gereği de ortadadır ama bu gereklere 
rağmen, köklü bir değişiklik yapılamamıştır. Ne zaman? 1999 tarihine gelindiği zaman, o zamanki 
Hükümet bir karar alıyor -ben, onun için bu kararı alanlara da teşekkür ediyorum- bir Bilim Ko-
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misyonu oluşturuluyor, Sayın Ünal Tekinalp Hocamızın Başkanlığında bu Komisyon çalışmalarına 
başlıyor 1999 yılından itibaren. 3 Kasımda seçim oluyor AK PARTİ Hükümetleri iktidara geliyor. 
Devlette devamlılık esastır, yapılan iş doğrudur, bir ihtiyaç görülmüştür ve bu ihtiyaca çare aramak 
ve bunun gereğini yapmak üzere de bir komisyon kurulmuştur. Onun için, biz bu Komisyonun de
vamı yönünde karar aldık ve bu Komisyon değişmedi, çalışmalarını devam ettirdi ve sonuçta, Ko
misyon hazırladığı tasarı taslağını Adalet Bakanlığına sundu. Adalet Bakanlığı, bu tasan taslağını 
kamuoyunun bilgisine açtı, tartışmaya açtı; ilgili kişilere, kurumlara, kuruluşlara, üniversitelere, sivil 
toplum örgütlerine, hasılı bu konuyla uzaktan yakından ilgili olan herkese ve her kesime bu tasan tas
lağı gönderildi ve bunlardan gelen görüşlerin, eleştirilerin titizlikle incelenip değerlendirildiğini görü
yoruz. Bundan daha ilerisi yapılıyor, görüş serdeden kişiler, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri 
çağnlmak suretiyle Komisyon huzurunda bu konular birlikte müzakere ediliyor, birlikte tartışılıyor, bir
likte karara bağlanıyor. Tabii, hepsinde uzlaşma olduğu söylenemez ama her şey göz önünde yapılıyor. 

Daha sonra, yine 2005 yılında Başbakanlığa sunuluyor, hükümet tasarısı hâline dönüştürülüyor, 
15/11/2005'te Meclis Başkanlığına sunuluyor. Adalet Komisyonu, görüşmelere başladıktan sonra da 
bir alt komisyon kuruyor. Bu konu teknik bir konu, bu konunun uzun uzun müzakere edilmesi lazım, 
değerlendirilmesi lazım. Alt komisyon, altı aya yakın bir süre çalışma yapıyor. Yine, alt komisyon 
çalışmaları sırasında da tasarı, ilgili kişi, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, herkes ve her kesi
min görüşüne gönderiliyor ve onların görüşleri, eleştirileri talep ediliyor, gelenler değerlendiriliyor 
ve tasarıya yansıtılmaya çalışılıyor. Öte yandan, alt komisyon çalışmaları sırasında da yine kurum, 
kuruluş, sivil toplum ve ilgili kesimlerin temsilcilerinin de orada olduğunu görüyoruz. 

Adalet Komisyonu sürecinde de yine aynı tartışmaların aynı usul içerisinde yapıldığını ve ko
nunun üzerinde büyük bir uzlaşmanın, büyük bir tartışmanın, büyük bir görüş birliği arayışının ol
duğunu görüyoruz ve bunun neticesi de Komisyon tasarıyı kabul ediyor belli değişiklikler yaptıktan 
sonra. Ancak seçim nedeniyle bu tasarının kanunlaşması bu döneme kaldı. 

Şimdi, bu döneme gelince de yine Adalet Komisyonundan geçtiği hâlde biz diğer siyasi parti
lerimizle de görüşerek, onların değerli grup başkan vekillerinin de görüş ve kanaatleri doğrultusunda 
Komisyon haricinde, her partiden arkadaşımızdan, birer arkadaştan oluşan bir komisyon kurduk. 
Bizim bu kanunda olmazsa olmazımız yok, çünkü teknik bir konudur, siyasi renklerin, siyasi görüş
lerin aksettirileceği bir kanun değildir. Bu konu konuşulsun, tartışılsın, ortak öneriler varsa biz bu öne
rileri kabul etmeye hazırız dedik ve nihayet bu çalışmalar yapıldı. Şu anda elimde, elli beş tane ortak 
öneri hazırlandı. Yine burada ortak öneriler kabul edildiği takdirde yasalaşacaktır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne ortağı ya? Ortak öneri falan yok. Komisyon üyeleri burada 
Sayın Başkan. 

BEKİR BOZDAG (Devamla) - Ben bunları şunun için anlattım: Bu tasan, bu rapor buraya bu
günden yarına gelmiş değil. 1999'dan beri süren bir çalışma. Tabii daha öncesinde doktrinin, üni
versitelerin, yargı çevrelerinin oluşturduğu kanaatler, görüşmeler, birikimler, tecrübeler, bütün bunlar 
değerlendirildiğinde... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bozdağ, geçen dönemden bahsediyorsunuz, 22'nci 
Dönemden. 

BEKİR BOZDAG (Devamla) - .. .huzurlarınıza gelen somut metin büyük bir çabanın, büyük bir 
emeğin, büyük bir uzlaşma arayışının ürünü olarak gelmiştir, pek çok farklı görüş buraya yansıtılmaya 
çalışılmıştır. 
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Ancak Türk Ceza Kanunu görüşmeleri yapılırken de burada konuşuldu. Tabii, doktrinde ka
nunların hazırlanmasında komisyonda çalışan bilim uzmanlarıyla, bilim adamlarıyla bunun dışında 
olanlar arasında da bir rekabet oluyor. Tabii, bu, tartışmaları farklı bir boyuta götürüyor. Ama ben emi
nim, doktrinde yapılan tartışmaların hepsi faydalı tartışmalardır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bekir Bey, ortak öneride kimin imzası var? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hepsinin kendine göre haklı yönleri, eleştirilen yönleri vardır. 

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarında bunlardan istifade edecektir muhakkak, birini ter
cih edecektir, bu yasalaşacaktır. Belki isabet edecektir, belki etmeyecektir ama iyi niyetli olan bu tar
tışmalara açıklık getirmek ve bunlardan istifade etmek de bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. 

Bir diğer husus: Değerli arkadaşlar, AB uyum sürecinde Türkiye'nin yerine getirmek zorunda ol
duğu birtakım yükümlülükler var. Biz bu yükümlülüklerin de bilincindeyiz. Sadece biz değil, bizden 
önceki hükümetler de bunun bilincinde hareket etti ve birtakım değişiklikler, çalışmalar yaptı. Türk 
Ticaret Kanunu da yasalaştığı takdirde bu yönde de büyük bir uyumun gerçekleştirildiğini görüyo
ruz. Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklerin AB müktesebatıyla hiçbir ilgisi yoktur demek müm
kün değildir. Müktesebatla ilgili boyutu vardır, zira hükümet tasarısının 70'inci ve 71'inci, 69'uncu 
sayfalarına baktığınız zaman orada bu uyum çerçevesindeki yönergelerin, tüzüklerin, tavsiyelerin, 
açıklamaların, raporların olduğunu ve bunların tek tek sayıldığını ve bunların da bu Ticaret Kanunu 
çerçevesinde değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar müktesebatın kendisidir, ilkesi falan değil. Mük-
tesebatın kendisiyle bir uyum gayreti vardır, bir uyum çabası vardır, bu da doğru bir şeydir. 

Bir başka husus: Değerli arkadaşlar, Türk Ticaret Kanunu'nu değiştirmek, Türkiye'nin ticaret hu
kuku mevzuatı alanındaki hukuk hafızasını yok etmek, bunu yok saymak anlamına gelmez. Böyle bir 
şeyi kabul ettiğimiz takdirde, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizim hiçbir yasal değişik
lik yapmamamız lazım. Biz geçmişte Medeni Kanun'u baştan sona değiştirdik, medeni hukuk hafı
zamızı mı yok ettik? Biz geçmişte Ceza Kanunu'nu baştan sona değiştirdik, ceza hukuku hafızamızı 
mı yok ettik? Biz cumhuriyete geçtiğimizde pek çok kanunu değiştirdik, o alandaki hukuk hafıza
mızın tamamını mı yok ettik? Hayır, öyle bir şey yok. Yeni bir gelişme, yeni bir değişme, yeni bir de
ğişim zarureti var, bunu hukukumuza yansıtacağız. Bu bizim hukuk hafızamızı yok etmez, yapsa 
yapsa hukuk hafızamızı güçlendirir, hukuk kültürümüzü zenginleştirir, bizim birikimimizi artırır. 
Bunu böyle değerlendirmek yanlış olur. Yargıtay içtihatlarını değiştirecektir, değiştirmek zorunda
dır. Çünkü yeni mevzuat, yeni bir hukuk geliyor onu değiştirecek ama hukukun, ticaret hukukunun 
bütün müesseseleri ortadan kaldırılmış değil, özü değiştirilmiş değil. Bütün içtihatları kaldırın, ye
niden sıfırdan başlayın diye bir şey yok. O içtihatların rehberliğinde, ondan istifade ederek, yeni an
layışı da görerek ve bu anlayışı da içtihada yansıtarak Türk ticaret hukuku mevzuatını geliştirmek 
bizim görevimizdir. Ben yargıçlarımızın bu birikime, bu bilince sahip olduğuna inanıyorum. Cum
huriyetin başında ayrı bir hukuk sisteminden, modern hukuk sistemine geçerken başarıyla bizim bunu 
yargı camiamız uyguladı. Daha sonra yapılan köklü hukuk değişikliklerini, reformları da bizim yargı 
camiamız büyük bir başarıyla uyguladı. Bu değişikliği de yine büyük bir başarıyla uygulayacaktır. 

Diğer bir husus değerli arkadaşlar, burada çok söylendi: "Bu kanunun yürürlüğe girmesi Borç
lar Kanunu'yla birlikte olmalıdır. İkisi ayrı ayrı olursa bunun işlemesinde aksaklıkları vesairesi ola
caktır, bu da büyük bir sorun yaratacaktır." Elhak doğru. Biz de böyle düşünüyoruz. Borçlar Kanunu 
ile Türk Ticaret Kanunu birlikte yürürlüğe girmelidir ve birlikte de yürürlüğe girecektir. Biz bugüne 
kadar bunu hep böyle söyledik, bunun aksini söylemedik. Meclis, bu kanunu kabul ettiği takdirde yü
rürlük tarihi ona göre ayarlanacaktır ve bu arada Borçlar Kanunu oylarınızla kabul edildiği takdirde 
her ikisi beraber yürürlüğe girecektir. 
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Bakın, Türk Ticaret Kanunu'nun 1 'inci maddesi, hem meri Ticaret Kanunu'muzun 1 'inci mad
desi hem de tasarıdaki, şu anda görüşmekte olduğumuz Adalet Komisyonunun kabul ettiği metindeki 
1 'inci maddesi aynen şöyle : "Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır." diyor. Eski metinde sadece fark şu: "Parçası" ifadesi yerine "ay
rılmaz bir cüzüdür" diyor. 

Şimdi, peki, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu birbirinin ayrılmaz birer 
parçası olarak görülüyor mu? Doğru mu? Doğru. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Öyleyse buralarda yapılan köklü değişikliklerin birlikte yürür
lüğe girmesi gerekir mi? Gerekir. Doğrusu da budur. Ama bakıyoruz, Türk Medeni Kanunu 2002 yı
lında yürürlüğe giriyor. Peki, Türk Ticaret Kanunu bunun ayrılmaz bir cüzü mü? Cüzü. Aynı tarihte 
yürürlüğe girdi mi? Girmedi. Peki, Borçlar Kanunu Medeni Kanun'un ayrılmaz bir cüzü mü? Evet, 
elhak doğru, öyle. Peki, Borçlar Kanunu o zaman Medeni Kanun'la birlikte yürürlüğe girdi mi? Gir
medi. O zaman burada "Bunu siz yürürlüğe koyduğunuz zaman bu bütünlük bozulur." diyenler dün 
Medeni Kanun'u yürürlüğe sokarken bu zarureti niye düşünmediler? Orada düğme yanlış iliklendi. 
Beraber olması lazımdı, biz bunu söylüyoruz. 

Onun için biz düğmeyi ikinci defa yanlış ilikleme niyetinde değiliz ve diyoruz ki AK PARTİ ola
rak: Biz Borçlar Kanunu ile beraber Türk Ticaret Kanunu'nu birlikte yürürlüğe koyacağız ve bunla
rın arasındaki uyumu tesis ederek, bütünlüğü sağlayarak koyacağız. Çünkü bunları hazırlayan 
komisyonlar... Bunları deruhte eden bakanlık bir bakanlıktır. Komisyonlar farklı da olsa, bilgi alış
verişi, görüş alışverişi, aynı şeyi, aynı hedefi gerçekleştirme gayretleri nedeniyle burada iyi bir ça
lışma vardır, iyi bir ahenk vardır, iyi bir uyum vardır. Biz bu ahengin, bu uyumun bu yasalara 
yansıyacağını düşünüyoruz ve yansıdığına da inanıyoruz. Ticaret Kanunu'nda bu vardır, Borçlar Ka-
nunu'nda da bu yapılmaktadır. İnşallah yarın, önümüzdeki günlerde kastım, Borçlar Kanunu Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geldiği zaman orada önemli değişimlerin, önemli uyumların hem de 
Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu bir şekilde yapıldığını hep beraber göreceğiz. Neden? Çünkü, yapan 
komisyon bir. Neden? Çünkü, bu işin motoru Adalet Bakanlığı, aynı bakanlık. Neden? Çünkü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK BAL (Konya) - Ceketin üzerine gömlek giyeceksin! 

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. Ek süreyi vermiştim, son cümle
lerinizi alayım. 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum efendim, bitiriyorum, son cümlemi 
söylüyorum. 

Bu uyum beraber gerçekleştirilecek ve beraber yürürlüğe girecektir. 
Ben, bu vesileyle, oylarınızla yasalaşacak olan ve tarihî oturumlarla şekillenerek belki değişe

cek olan Türk Ticaret Kanunu'nun Türk hukukuna, Türk ticaret hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
Şimdi, Komisyon adına Komisyon Başkanı Sayın Ahmet İyimaya... 
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Sayın Başkan, yüce Par
lamentonun çok değerli üyeleri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Büyük Meclis tarihî bir oturum icra etmektedir. Türk Parlamento tarihinin temel kanunlara iliş
kin bütün oturumları da anlamına ve mehabetine uygun önemde icra edilmiştir. 29/5/1926, Meclis 
Başkanlığını Kâzım Özalp, Adalet Bakanlığını Mahmut EsatBozkurt; yıl 15/6/1956, Başkanlığı Asil 
Başkan Refik Koraltan, Bakanlık makamını Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk ihraz etmektedirler. Ti
caret Kanunu'nun cumhuriyet dönemindeki birinci versiyonu tek partili dönemde oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. Ticaret Kanunu'nun ikinci versiyonu, dönemin gerilimlerine rağmen, iki partili, üç partili 
siyasal hayatımızda, bir redde karşı oy birliğiyle kabul edilmiştir. Siyasi geleneğimiz, temel kanun
larda, tamamen uzlaşma ve ortak aklın ürünü olma özelliğini ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlar, "Bugün ne yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz, mükemmel mi yapıyoruz?" so
rusuna cevap verebilmemiz için, ticaret hukuku hafızasının nokta nokta evrim kesitleriyle hatırlan
ması lazım. Az da olsa, teferruatlı değil, bu hatırayı sizlerle, yüce Meclisle, zabıtlarla paylaşmak 
istiyorum. 

1850, İmparatorluk, çöküş veya Avrupa'yla kendi arasındaki farkın çatışmasının sıkıntılarını 
yaşıyor. Fransa etkiliyor ve 1850'de Fransız Ticaret Kanunu, noksan ve çelişkili şekilde Ohannes 
Efendi tarafından tercüme ettiriliyor, fermanla kabul ediliyor. Noksandı. Dönemin ticaret mahke
meleri bu çelişkileri gördü ve Lozan Barışı'nda müttefikler "Medeni Kanun'u -Borçlar, Medeni, ayrı, 
birlikte- ve Ticaret Kanunu'nu yapacaksınız." dedi. 1926'da Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun'da 
doğru yapıldı, mükemmel bir kanun çevrildi ama 1926'da Ticaret Kanunu kodifıkasyonunda büyük 
bir inşa kusuru işlendi. Modern hukukçularımız yoktu. Eklektik yöntem benimsendi, kimisi İtal
ya'dan, kimisi Almanya'dan kimisi Fransa'dan ama daha çok 18'inci ve 19'uncu asrın normlarıyla 
eklektik bir Ticaret Kanunu yapıldı, karman çorman oldu. Ölümünden bir yıl önce Atatürk'ün bu 
Parlamentoda yaptığı, kendi sesiyle yaptığı son konuşmadır, 1/10/1937. Cümleleri şudur aynen: "Kara 
ve Deniz Ticareti Kanunlarımızın ekonomik bünyemizdeki inkişaflara daha uygun hâle getirilmesinde 
zaman geçirilmemesi yerinde olur." Ertesi gün komisyon kurulmuştur. 1951 yılına kadar komisyon 
çalışmıştır. O dönemin Hirsch'i komisyona son dönemde başkanlık yapmıştır, büyük bir katkıda bu
lunmuştur. 1951 yılındaki Kanun 1956 yılında, CHP ile Demokrat Parti arasındaki aşırı gerilime rağ
men, tek redde karşı oy birliğiyle diyebileceğimiz kahir ekseriyetle kabul edildi. Fakat bu Kanun 
mükemmel miydi? Sayın Faruk Bal işaret ettiler veya gerekçede işaret ediliyor. Mükemmel miydi? 
Dönemin telakkilerini ve sorunlarını tüm kapsamıyla çözüyor muydu? Değildi arkadaşlar. Bugünkü 
geliş noktasına gelmek için 1956 tarihindeki Kanun'u doğru tahlil etmek lazım. Bir: Bizzat Profesör 
Hirsch -o dönemdeki demeçlerini, hatıralarını okuyun- "Bu geçici bir Kanun'dur, daha mükemmel 
yapmalıyız." diyor ama kuru bir beyan değildi, lafümücerret veya lafügüzaf değildi. Gerçekten dünya, 
Türkiye içinde olmamasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, yıkım ekonomisinin ve bu
nalımların paradokslarını yaşıyordu ve modern ticaret hukuku daha doğmamıştı. O dönemde dünya 
ticaret hukukunda anonim şirketler kemaline ermemişti, oluşum halindeydi. Fransa, Almanya 1960 
yılından sonra anonim şirketler ve ticaret hukuku reformunu mükemmelleştirdi. Avrupa'da o dö
nemden günümüze kadar ticaret hukukunu 64 defa değiştirdiler. On tane büyük reformları var. 
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Bir: Demek ki bir geçiş hukukuydu. 
İki: Siyaset kurumu ticaret hukukundaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere koşut veya para

lel dönüşümünü yapamadı. Tabii, darbeler, ara rejimleri, gerilim siyasetleri... Ne oldu? Yasama or
ganı mecburen konulu ticaret hak hukuku üretti, sermaye piyasası hukuku, ayrı bir kanun yaptı; halka 
açık anonim şirketler hukuku, ayrı bir kanun yaptı. Aslında bunlar şirketler hukukunun, ticaret hu
kukunun konularıydı ve bunları kapsamıyordu. O hâlde Ticaret Kanunu'nu değiştirmemizin birinci 
nedeni Avrupa Birliğine uyum vesaire değil, mükemmel bir ticaret kanununa sahip olmamız ve so
runları çözmede, sorunları çözme noktasındaki kapsam zaafından kurtarma gibi bir hedefi vardı. 

Değerli arkadaşlar, Ticaret Kanunu'ndaki noksanlığa rağmen, Türkiye bilhassa öğreti ve içtihatta 
modern hukukun zirvesine çıktı. Birikimimiz, yeni ticaret kanununun, mükemmel ticaret kanunu
nun inşa edilmesi için elverişliydi, müktesebatımız fazlasıyla vardı. Bu, değişikliğin Kanun'dan kay
naklanan gerekçeleri. 

Peki dışsal gerekçeler ne, Kanun dışında kalan gerekçeler ne? 1956 yılından bu yana, doğru, 
güneş her sabah doğudan doğuyor, her akşam batıdan batıyor ama müthiş değişimler ve dönüşümler 
oldu. Evvela ticaret hukukunun paradigmalarını ve parametrelerini alaşağı edecek zihniyet dönü
şümleri oldu. Ticaret hukuku belki tam da sermaye hukukunun veya şahsi sermaye menfaatinin ek
senini oluşturduğu bir daldı, bir helezondu ama şu anda sermaye iktidarına insan iktidarı, insan onuru 
enjekte ediliyor. Tüketicinin korunması, azınlık haklarının korunması, güç boşluğunun özellikle tek
nolojik, dijital, elektronik oylamalarla, genel kurullarla sağlanması, tamamen sermaye iktidarını in-
sanileştiren modern değerlerdir. 

Yine, değerlerden "saydamlık" çok önemli. Bugün kuzey ülkelerinin ticaret hukukunda zorunlu 
web sayfaları var, Avrupa Birliği yönergelerinde önümüzdeki on yıl içerisinde web sayfaları var. 

Arkadaşlar, saydamlık yükselen değerdir. Sadece devletin gizlerini veya sırlarını, makul, gü
venlik devletiyle demokratik değerler arasındaki dengeye getirme değil, şirketleri de işletmeleri de 
ölçülü bir şekilde saydamlık noktasına getirmek -ki sınırlıdır, insider işlemleri falan, bunların tama
men kapsamı dışındadır- yükselen çağdaş değerler. 

Başka ne var? Avrupa Birliği diyoruz, Dünya Ticaret Örgütü diyoruz. 
Değerli arkadaşlar, kanunlar genellikle değil, yoğunlukla millîdir, bayraklıdır ve hudutları var

dır ama ticaret kanunları genellikle küreseldir ve hudutları aşan etkileri olur. 
Biz, Avrupa Birliği uyum zorluğu içerisinde aynen Lozan Barışı gereği 1926 yılındaki dönü

şümleri, aynen 1839'daki Kavanini Cedide için 1850 dönüşümüne mecbur olduğumuz gibi bir da
yatma görüntüsü içerisinde değil, Türk milletine, Türk tüccarına, sermayemize layık olduğu için bu 
dönüşümü yapmak zorundayız ama Avrupa Birliğine üyelik veya müzakere süreci içerisinde de bir 
zaruretin olduğunu kimse yadsıyamaz, kimse göz ardı edemez. Artık topluluklar hukuku, gerçekten, 
yereli küreselleştiren ve yereli bağlayıcı olan normların etkin ve egemen olduğu bir hukuktur. 

Değerli arkadaşlar, tabii, Ticaret Kanunu'nun getirdiklerini götürdüklerini ayrıntılı bir şekilde tar
tışabiliriz. Çok değerli arkadaşlarım somutlamalarda bulundular, maddelere, çözümlere atıf yaptılar, 
yanında oldukları, karşısında oldukları görüşler ortaya koydular. Bölüm müzakerelerinde bunu geniş 
geniş değerlendirebiliriz, sorularınızla açığa çıkarabiliriz ama ben sizlerle bu kanunun getirileri nok
tasında, getirdikleri noktasında birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Doğrusu, bu, seçmeci bir pay
laşma değil, kategorik bir paylaşma da değil, sistematik de değil. Oradan buradan alarak sizlerle ve 
milletimle paylaşmak istiyorum. 
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Beni bu kanun, getirdiği standartlar bakımından etkiliyor, yönetim standartları, denetim stan
dartları bakımından. Bir konuda terazi birden fazlaysa doğru sonuca ulaşamazsınız. Gerçekten iyi şir
ket yönetimi, rasyonel şirketler ve verimli ekonomi bakımından geliştirilen standartlar madde madde 
yer alıyor. Beni çok etkilemiştir. 

Tek kişili sermaye şirketi çözümü çok önemsediğim bir çözüm. Bir kişi, şirketin üzerindeki yü
kümlülükleri üstlenmek kaydıyla, şirketin elde ettiği hukuki avantajları rahat rahat edinebilmeli. Va
kıflar bakımından bu böyle, dernekler bakımından bu böyle, kişi işletmeleri bakımından bu böyle. 
"Sorumluluk sermayeyle sınırlı" vesaire gibi, beni çok etkilemiştir tasarının bu bölümleri. 

En fazla etkileyen yönlerinden birisi de şudur arkadaşlar: Türk pratik hukukunun Anglosakson 
hukukuna rağmen çözemediği -ki Anglosakson hukuku bunu çözdü- holdingler-yavru şirketler ilişkisi 
bakımından bu tasarının getirdiği çözüm etkilemiştir. X holdingin yirmi tane A.Ş.'si var. X holding as
lında piposu görülmeyen büyük sermaye ve sorumlulukları dağıtmak veya risklerden korunmak için 
zayıf şirketler vesaire gibi örnekler yaşıyoruz. O kişiye, o şirkete dava açıyorsunuz ve hakkınıza ula
şamıyorsunuz. Şimdi yavru şirketlerin sorumluluk alanından, taahhüt alanından şemsiye şirket, hol
ding sorumlu olacak. Bu modern bir çözümdür. Muvazaa yoluyla bu çözüme ulaşılması gerektiği 
yönünde yıllarca makaleler yazdım, savunmalar yaptım Anglosakson hukukundaki tül perde çözü
münün aktarılması için ama bir veya iki davada muvaffak oldum olamadım. Bu çok önemli. 

Yine, CHP'li arkadaşımız, sözcümüz Ali İhsan Bey dile getirdi, "ultra vires" dedi. Yani, konu 
dışı faaliyet yasağı kuralı kaldırıldı. Bir nevi, şirketlerde fiil ehliyeti genişletildi. Bu da beni etkili
yor. Paylar demokrasiyi etkiliyor. 

"Negatifler yok mu Sayın İyimaya, Sayın Komisyon Başkanımız?" Elbette var, katılmadıklarım 
var. Bizim dönemimizde bu kanun görüşülseydi -Komisyon çünkü 22'nci Dönemde görüşüldü- farklı 
çözümler olabilir miydi? Olamazdı diyemem. Onları da çok açık şekilde, ileride, zaten bunları da pay
laşacağım. Sorularınıza herhalde bir karşılık veririz diye düşünüyorum. 

Bir de bir yöntemi, değerli arkadaşlar, sizlerle paylaşmak istiyorum: Doğrudur, bu kanun 22'nci 
Dönemde Komisyonumuzdan geçti, kabul edildi. 23'üncü Dönemde eski müktesebatı, emeği, geneli 
üzerinde müzakere yoluyla metin ve raporu açıkça benimsemek kaydıyla yani 77'nci maddenin tipik 
uygulaması yoluyla aşağı indi. Ama bir ihtiyaç da vardı. Gerçi 23'üncü Dönem ile bizim Komisyon 
müzakereleri dönemi arasında tasarının felsefesini, tasarının hükümlerini, kural düzenini temelden 
sarsacak bir gelişme olmadı ama takdir edersiniz ki her komisyonun farklı birikimi var, farklı açıları 
var, değerlendirebilirdi. Bir çözüm yolu aradım, aradık, arkadaşlar aradık, düşündük. Hatta bütün par
tili arkadaşlar, başta "Sayın İyimaya, bunu hemen görüşmeyin." dendi. İki defa toplantıyı iptal ettim, 
üçer ay ara verdim, arkadaşlarımız incelesin, çalışalım diye, tek tek bütün maddeleri taradım ve başka 
da çaremiz yoktu. Parlamento hukuku, arkadaşlar, sadece yazılı hukuk değil, teamül hukukuydu. 

Şöyle fiilî bir çözüm geliştirdik: Müzakere aşamasına kadar her partiden birer arkadaş Hocamızın 
başkanlığında veya Hocamızın yardımında bir araya gelirler, bir yeniden harmanlama, gözden ge
çirme yaparlar, ancak önerge üretme yoluyla bir çözüm geliştirebilirdik dedik. Sağ olsunlar, bütün par
tiler -sanıyorum DTP fırsat bulamadı o günkü yoğunluğu sebebiyle- fiilen, kayden değil fiilen, her 
parti grup başkan vekillerinden birini arayarak -zaten Komisyonumun raporunda da bu yazılıdır-
fıilen birer arkadaş verdiler, çalışıldı. Ha, diyelim ki şu önergeler, şu hazırlanan önergeler... Kesin
likle yine geçeriz, bir araya geliriz, Hoca burada, arkadaşlarımız burada. Önemli olan mükemmeli bul
maktır. Burada bir oldubitti olamaz, bir de facto, fiilî durum yaratılamaz; Parlamento üretkenliğini, 
katkısını -amadeyim Komisyon Başkanı olarak her zaman o ara çalışmalara- yaparız. Bu önemlidir. 
Ben bunu sizlerle paylaşıyorum. 

Bir başka şey arkadaşlar... 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ortak önergeye açıklık getirir misiniz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Ben ne anlattığını bili

yorum, açıklık da getiririm. Ortak önerge... Onu anlattım sanıyorum, Halil Bey de bilir. Buradaki 
bütün mesele şu... 

Bir başka mesele de arkadaşlar, gerçekten, temel kanunlar, üç temel kanun birbirlerine bağlı 
kanun ama Türk Parlamentosu bu bağı 2001'de kopardı. Yani Medeni Kanunu ayrı görüşerek kopardı 
çünkü 1926 hem Medeni Kanun'un hem Borçlar Kanunu'nun hem Ticaret Kanunu'nun aynı anda 
kabul edildiği, aynı anda yürürlüğe girdiği yıldır. Yanlış mı yapıldı 2001 'de? Doğru yapıldı ama o 
zaman tek veya iki partili Parlamentoydu. Katılımcı parlamentoda, çok partili parlamentoda uzlaşma 
noktasına ulaşmak mümkün değil. Nitekim 2001 Medeni Kanunu'nda bile -Faruk Bey hatırlarlar, 
Hikmet Sami Türk Hoca hatırlarlar- ne zorluklar çektiğimizi o gün biliyoruz ve belli mutabakatlar, 
kontratlar içerisinde o çözüm oldu. 

Bugün "Borçlar Kanunu'yla Ticaret Kanunu arasındaki olası çatışma" denen savunmanın, be
yanın veya tezin üç tane görüntüsü var: Birincisi, akademik tartışmalar, profesörler arasındaki, il
miye sınıfı arasındaki tartışmalardır. O akademik tartışmalar bugün de devam eder, yarın da devam 
eder. O bizim Parlamentonun konusu değil. İkincisi, yorumla, özel kanun, genel kanun, önceki kanun, 
sonraki kanunla aşılabilecek çelişkiler ama üçüncüsü -parlamento hukuku bu imkânı veriyor- ya
sama organı, musavver kanunla yani Borçlar Kanunu'yla bu Kanun'un son bölümleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İyimaya, bir nefes alın, ben de bu arada sürenizi uzatayım. 
Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. 
Bunların çözüm yollarının olduğunu düşünüyorum. Görüşmelerin tamamlanması, yürürlüğün 

ertelenmesi veya son oylamaların eş zamanda yapılması gibi grup başkan vekili arkadaşlarımızın 
mutabakatlarıyla çözüm bulunur. 

Ben tasarıya yasama öncesi aşamada ve Parlamento aşamasında katkıda bulunan bilim adamla
rını, katkıya temel oluşturan Yargıtay ve Yargıtay içtihatlarını, Komisyon üyelerimi, önceki Komis
yon üyelerini ve yüce Parlamentonun çok değerli üyelerini, şükranla, selamlarımla, saygılarımla 
duygularımı size iletiyorum. 

Saygılar. Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ortak önergeye gene bir açıklık getirmedin Baş

kanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya. 
Evet, şahsı adını Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel. 
Sayın Yüksel, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
CÜNEYT YÜKSEL (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ticaret Kanunu Ta

sarısı'nın tümü üzerine şahsım adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, cumhuriyet tarihimizin ekonomik alanda 
en önemli hukuk reformlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Üstelik tüm dünyada etkisini gös
teren küresel ekonomik ve mali kriz ortamında, ekonomik hayatın yapı taşı olan ticaret hukukumuzda 
böylesine önemli bir reform hareketine girişmek oldukça anlamlı bir adımdır. 
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Bugün yürürlükte bulunan 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu elli yılı aşkındır uygu
lanmaktadır. Bu Kanun, uluslararası uygulamaların tersine, yarım yüzyıllık ömrü içinde pek az de
ğişikliğe uğramıştır ve bu değişikliklerin hiçbiri reform niteliğinde de değildir. Bakınız, Avrupa 
Birliğine üye ülkeler ticaret kanunlarını ortalama 64 defa değiştirmiştir. Ülkemizde ise Türk Medeni 
Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunlar yenilense de Türk 
Ticaret Kanunu'nda bugüne kadar köklü bir değişiklik yapılmamıştır. Bildiğiniz gibi, yeni Borçlar Ka
nunu Tasarısı da Adalet Komisyonundadır. 

Türk Ticaret Kanunu'nun mevcut hukuki uyuşmazlıklara cevap verememesi ve Türkiye'nin Av
rupa Birliğine girişinin gündeme gelmesiyle birlikte ticaret hukukunun Avrupa Birliği ticaret hukuku 
ile uyumlaştırma zorunluluğunun ortaya çıkması, küresel ihtiyaçlara cevap verebilen bir ticaret ka
nununun hazırlanmasını gerekli kılmıştır. 

Bakınız, son elli iki yıl içinde dünyada ve ülkemizde bir ticaret kanununun uygulamasını etki
leyecek oldukça önemli olaylar cereyan etmiştir. Şöyle ki: Öncelikle Avrupa Birliği ekonomik yönü 
güçlü bir birliğe dönüşmüş, özellikle ticaret hukuku alanında kendi hukukunu yaratmıştır. Küresel
leşme, ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünyada etkinlik kazanmıştır. Ticari hayat için artık dünya 
âdeta küçük bir köy hâline gelmiştir. Günümüzde insanlar birbirlerini hiç görmeden ve hatta sesle
rini bile duymadan alışveriş yapabilmekte, mallarını sigorta ettirebilmekte ve bir ülkeden diğer ül
keye o mallan naklettirebilmektedirler. Küreselleşmenin ve açık pazar anlayışının somut bir yapısı 
olan Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştur. Elektronik ortam ve İnternet, ticaret hukukunu kökten de
ğiştirmeye başlamıştır. Şeffaflık bir akım olmaktan çıkmış, yeni kanunların vazgeçemeyeceği bir 
temel yaklaşım hâline gelmiştir. Ulusal şirketlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü haiz ol
maları ülkelerin başlıca kaygısı olmuştur. Tüm bu gelişmeler, yeni bir ticaret kanununun hazırlan
masını zorunlu hâle getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemiz küresel ekonomide etkin bir aktör olma yo
lunda ilerlemektedir ve ülkemizi küresel şirketlerin yatırım yapması için daha da cazip hâle getire
bilmenin unsurlarından birisi küresel gelişmelere ayak uydurabilecek modern bir ticaret kanunudur. 
Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk şirketleri uluslararası piyasalarda reka
bet gücü yüksek ve güvenilir işletmeler hâline gelecektir. Ekonomimize uluslararası boyut ve derin
liği olan bir strateji kazandırılacaktır. Ticaret hukukumuza çağdaş ve modern yaklaşımlar hâkim 
olacaktır. 

Bu gelişmelere paralel olarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çö
zümünde hâkime yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. AB ile entegrasyonun gereklerini yerine ge
tirmiş kurumsal yönetim ilkelerinin tasarıda hayata geçirilmesi özellikle önemlidir. Pay sahipleriyle 
birlikte menfaat sahiplerinin de hakları korunmuştur. Sermayenin korunması, kamuyu aydınlatma, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri öne çıkmıştır. Anonim ortaklıkların organları yeni bir bakış 
açısıyla ele alınmıştır. Bağımsız denetim kuruluşlarına etkin bir işlev sağlanmıştır. Türk şirketlerinin 
küresel ekonomide rekabet edebilmesi için temel yasa olan Ticaret Kanunu modernleştirilmiştir. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu, AB'ye üye diğer ülkelerin ticaret, şirketler, taşıma, deniz ticareti ve sigorta 
kanunlarında olduğu gibi dinamik bir konuma geçmiştir. 

Mevcut Türk Ticaret Kanunu beş bağımsız kitaptan oluşurken tasarı, Taşıma îşleri'ni, Türkiye 
için taşıdığı özel önemi dikkate alarak, ayrı bir kitap hâline getirerek altı kitaptan oluşturmuştur. Bun
lar, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hu
kuku'dur. 
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Ticari İşletmeler kitabında şirketler hukukuyla ilgili olarak reform niteliğinde değişiklikler ya
pılmıştır. İnternet'in her alanda kullanılır hâle gelmesi ticaret hukukumuzu etkilemiştir. Tasarıyla bi
rilikte, artık, sözleşmelerin kurulmalarından başlayarak belgeler elektronik ortamda oluşturulabilecek, 
şeffaflık bu yoldan en üst düzeyde sağlanabilecek, şirketlerde organların toplantılarına ilişkin çağrı
lar elektronik postayla yapılabilecek, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma aynı yolla gerçek
leştirilebilecek. Artık her sermaye şirketinin bir İnternet sitesi olması zorunlu hâle getirilmiştir. Almanya, 
Fransa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2000'den beri e-postayı, e-ticareti ticare
tin bir parçası hâline getirmişlerdir. Tasarının bu gelişmeyi yansıtması da oldukça önemlidir. 

Diğer yandan, günümüzde oldukça önemli hâle gelen kurumsal yönetim ilkeleriyle şirketlerin 
denetlenmesi konusundaki uluslararası standartlar tasarıda yer bulmuştur. Kurumsal yönetim ilkele
rine göre faaliyet gösteren bir ortaklık, başarılı olmasıyla orantılı olarak ekonomik kalkınmaya da 
büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu anlayıştan yola çıkarak bizler ülkemizde corporate governance, 
yani kurumsal yönetim ilkelerini küresel uygulamaya paralel hâle getirdik. 

Bakınız, bu ilkelerle ilgili olarak tasarıda yer alan reform niteliğindeki yenilikler nelerdir: Pro
fesyonel yönetim teşvik edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin en az yarısının, tek kişilik yönetimde 
ise yöneticinin yükseköğrenim görmüş olması zorunlu tutulmuştur. Her bir kategori açısından farklı 
bir muhasebe düzeni ve denetim anlayışı getirilmiştir. Kamuyu aydınlatma ilkesine ağırlık verilmiş
tir. Özellikle bilgi toplumu hizmetleri, belirli sınırlar dâhilinde anonim ortaklık ile bilgilerin şeffaf
laşmasına hizmet etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile mevcut kıymetli evrak 
hükümlerinde Avrupa Birliğinde ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi oldukça az değişiklik yapılmış
tır. Diğer yandan, tasarının dördüncü ve beşinci kitaplarını oluşturan "Taşıma İşleri" ve "Deniz Ti
careti" kitabında önemli değişiklikler mevcuttur. 

Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye çeşitli nakliyat yollarının kesiştiği bir bölgede yer 
almaktadır. Hem ülkemizin kendi ihracat ve ithalat taşımaları hem de Avrupa ile Asya ve Orta Doğu 
arasındaki transit taşımaları devamlı bir büyüme göstermektedir. Ne var ki hukuki düzenlemeler, ta
şıma ve lojistik alanlarındaki hızlı gelişmenin gerisinde kalmıştır. Eşya taşımalarına ilişkin hüküm
ler, bütün Avrupa Birliği devletleri tarafından kabul edilen kara yollarında eşya taşınmasına ilişkin 
milletlerarası sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Tasarının Deniz Ticareti kitabında da milletlerarası sözleşmelerle uyumunun sağlanması ilk he
deflerden biridir. Milletlerarası sözleşmelerin bulunmadığı alanlarda da tasan çok sayıda yeni kurum 
ve düzenleme getirmektedir. 

Küresel sermaye piyasasının bütün olanaklarından yararlanmak isteyen ve uzun vadeli, kararlı 
sermayeyi çekmeyi amaçlayan ülkeler ticaret hukuklarında güvenilir, anlaşılır ve uluslararası kabul 
edilmiş ilkelere bağlı olmalıdırlar. İyi işleyen bir ticaret hukuku sistemi, yerli ve küresel yatırımcı
ların güvenini artıracak, sermaye maliyetini düşürecek, mali piyasaların daha iyi işlemesini sağlaya
cak ve son olarak, daha istikrarlı finansman kaynaklarını harekete geçirecektir. Tüm bunların 
sağlanmasında yasa koyucu olarak bize düşen görevi yeni Türk Ticaret Kanunu'nu yürürlüğe soka
rak hakkıyla yerine getireceğimize inanıyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yüksel, konuşmanızı tamamlayınız. 
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CÜNEYT YÜKSEL (Devamla) - Diğer yandan, altını çizdiğim tüm yönleriyle tasarı, Türki
ye'nin Avrupa Birliğine girme hedefinin güncelleşmesi nedeniyle gündemde olan yasama çalışma
ları çerçevesinde seçkin bir örnektir. Türk ticaret hayatına böylesine kapsamlı ve iyi düzenlenmiş bir 
kanun katan öncelikle bilim komisyonu üyelerine ve tasarı üzerinde çalışan tüm Meclis Komisyonu 
üyelerimize teşekkür ediyor, üzerinde aralıksız ve yoğun bir tempoyla çalışılan yeni Türk Ticaret 
Kanunu Tasansı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yüksel 

Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin. 

Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Temel kanunlarımızdan biri olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nı görüşüyoruz. Biraz önce grup
lar adına konuşmalar yapıldı. Değerli arkadaşlarımız, Türk Ticaret Kanunu'nun geçmişi ve bu tasa
rının hazırlanmasıyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar ve şu anda görüşmekte olduğumuz 
tasarının hangi yenilikleri getirdiği konusunda da Genel Kurulumuzu ellerinden geldiği kadar bilgi
lendirmeye çalıştılar. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kuşkusuz ki eleştiriler de 
bizler için değerlidir, onlardan da yararlanacağımızı ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi ticaret kanunları, insanların birey olarak veya ortaklık ya
pısı içinde ticari ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini düzenleyen yasalardır. Aslında ticaret kanunları 
ile ekonomik gelişmişlik arasında da çok ciddi bir bağ vardır, doğrudan bir ilişki vardır. Biraz önce 
konuşan arkadaşlarımız da ifade ettiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alandaki ilk kanunu Ticaret Ka
nunu. Ticari alanla ilgili ilk kanun Ticaret Kanunu. 

Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'yla birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yü
rürlüğe girdi. Burada bir tespiti siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak isterim. 

Aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan Türk Medeni Kanunu 2001 yılında yeniden yazılarak yeni bir 
Medeni Kanun olarak yürürlüğe girdi, yani seksen beş yıllık cumhuriyet tarihimizde Medeni Kanun 
2'nci kez yeniden düzenlendi. Borçlar Kanunu'nun -şu anda Komisyon üyesi arkadaşlarımız ciddi bir 
çalışma yapıyorlar. Adalet Komisyonunda üzerinde çalışılıyor- 2'nci kez ama Ticaret Kanunu'nun 
3'üncü kez yenisi yapılıyor. Bunun sebebi nedir? Neden bu ihtiyaç doğmuştur? Bununla ilgili birkaç 
cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri 1882 tarihli İtalyan Ticaret 
Kanunu'ndan, ortaklıkla ilgili hükümleri ise Almanya ve Fransa kanunlarından, hatta Şili kanunun
dan bile yararlanılarak karma bir Kanun olarak hazırlandı. Bu yönüyle belki melez bir kanun nitele
mesini yapmak bile mümkündür. Peki bu hangi sorunları ortaya çıkardı? Türk Medeni Kanunu, 
Borçlar Kanunu İsviçre'den alınmış ancak Ticaret Kanunu işte, Almanya, Fransa ve başka ülkelerin 
kanunlarından yararlanılarak hazırlanmış böyle derleme bir kanun. Tabii uygulamada birçok sorun
larla karşılaşılmaya başlandı. 
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Değerli arkadaşlarım, bu durumu o sırada sadece hukukçular değil, Türkiye'yi yönetenler de 
fark etti. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
1937 yılında yaptığı Meclisin yasama yılının açılış konuşmasında bu hususa değindiğini görüyorsu
nuz. Atatürk, 1937 yılında Mecliste yaptığı konuşmada Meclis üyelerine, tabii iş başında bulunan hü
kümete ve Adalet Bakanına "Kara ve Deniz Ticaret Kanunlarıyla ilgili yeniden bir çalışma yapın ve 
bunları yenileyin." diyor. Yani Ticaret Kanunu'yla ilgili sorun on yıl geçmeden Türkiye'de hissedil
meye başlanmış. Yani 1926 yılından sonra, 1936'da bu konuda çalışmalar başlamış ama Büyük Ata
türk bir yıl sonra, Mecliste, bizzat altını çizerek "Bu konuda mutlaka bir çalışma bir an önce yapılmalı 
ve yeni bir ticaret kanunu ortaya konulmalıdır." demiştir. İşte, bunun üzerine, bu çalışmalar yürür
ken, tabii ki İkinci Dünya Savaşı çıkmış. İkinci Dünya Savaşı'nın o hengamesi içerisinde sanıyorum 
yeni ticaret kanunu hazırlanmasına fazla imkân bulunamamış ama tabii İkinci Dünya Savaşı sona 
erdikten hemen sonra, biraz önce Komisyon Başkanı Arkadaşımız Sayın İyimaya da değindi, diğer 
arkadaşlarımız da değindi, Alman hukukçu Profesör Sayın Hirsch'e Türk Ticaret Kanunu'nu hazır
lama görevi verildi. O, uzun süre çalıştı, 1951 'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi ve altı 
yıl sonra, Meclise sevk edilen Türk Ticaret Kanunu -ki şu anda hâlen yürürlükte bulunan Kanun'dur-
1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Değerli arkadaşlarım, hazırlandığı ve kabul edildiği dönemin sorunlarına çağdaş, güvenilir ve 
işleyebilir çözümler getiren bir kanun olarak yürürlüğe girdiğini görüyoruz. En azından, bu alanla il
gili hukukçular tespiti böyle yapıyorlar ancak değerli arkadaşlarım, 6762 sayılı hâlen yürürlükte bu
lunan Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten bir süre sonra, 20'nci yüzyılın ikinci yarısında bir 
ticaret kanunu için önemli hatta bir anlamda sıra dışı olaylar cereyan etmeye başladı. Kalıcı sonuç 
doğuran dönemler başladı. Peki, neydi bunlar? Başlangıcında Avrupa Ekonomik Topluluğu şimdi 
Avrupa Birliği olan küresel, ekonomik, ticari ve siyasi bir güç ortaya çıktı. NAFTA gibi ekonomik, 
bölgesel birlikler çalışmaya başladı. Bu örgütler ulusal üstü hukuk rejimleri oluşturmaya başladılar. 
Özellikle 1960'ların ortalarından itibaren serbest pazar ve rekabet ekonomisinin tüm ülkelerde yay
gınlık kazanması ve bu kavramların -Avrupa Birliği için özellikle- ortak değerler olarak kabul edil
mesi yeni açılımlara yol açtı. Neydi bu açılımlar? Şirketler toplulukları arttı; bilişim teknolojileri, 
şirketler hukukunda bilgi almayı ve bilgi vermeyi kökten etkiledi; teknolojinin çevrede yol açtığı 
tahribat sorumluluk hukukunu etkiledi; belki de en önemlilerinden biri Dünya Ticaret Örgütü faali
yete geçti. Velhasıl, son elli yıl hem yeni kanunların kanunlaştırıldığı hem de kanunların daha önce 
görülmemiş sıklıkla değiştirildiği bir dönem oldu. 

Elli yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu, Türk ticaret hayatına büyük 
hizmetlerde bulunmuş olmasına rağmen, tabii ki geçen yıllar içinde, biraz önce kısaca değindiğim bu 
gelişmeler karşısında artık bu yeni gelişmelere ayak uyduramaz hâle geldi. Peki, sonra ne oldu? İşte, 
1999 yılına geliyoruz. 8 Aralık 1999 yılında dönemin Hükümetinin Adalet Bakanı Sayın Hikmet 
Sami Türk, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlanması için bir komisyon kurulması talimatını verdi. 
Tabii ki bu talimat, aynı zamanda, o dönemde iş başında bulunan 57'nci Cumhuriyet Hükümetinin 
de bir talimatıydı. 57'nci Cumhuriyet Hükümeti, bilindiği gibi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Ha
reket Partisi ve Anavatan Partisinden oluşan bir koalisyon hükümetiydi ve bu Hükümet ve bu Hü
kümetin Adalet Bakanı, demin söylediğim gelişmeler karşısında, mevcut Ticaret Kanunu'nun artık 
Türkiye'ye kâfi gelmediğini, yeterli gelmediğini görerek bir komisyon oluşturdu. Bu Komisyonun 
Başkanlığını, o günden bugüne kadar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana 
Bilim Dalı Başkanı -ki şimdi emeklidir- Profesör Ünal Tekinalp Hocamız yaptı, kendisi de burada
dır. Dokuz yılı aşkın bir süredir, geceli gündüzlü, sanıyorum 50'ye yakın komisyon üyesiyle bir ça
lışma ortaya koydular ve işte, hikâyesini biraz önce arkadaşlarımız anlattı. Şu anda görüşmekte 
olduğumuz tasarı, bu Komisyonun hazırlamış olduğu tasarıdır. 
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Bu Komisyonda, Tekinalp Hocamızın yanı sıra, Türkiye'nin değişik üniversitelerinde ticaret hu
kuku alanında Türkiye'nin yetiştirdiği hocalarımız görev aldılar. Bunlar, muhtelif üniversitelerimizin 
ticaret hukuku ana bilim dalı başkanlarıdır. Yargıtayımızda uygulamanın içerisinden gelen ve daire 
başkanlığı konumuna gelmiş olan değerli hukukçular görev aldılar. Kim bunlar? Birkaç tanesinin is
mini vermek istiyorum: Şu anda hâlen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Coşkun Koçak bu Ko
misyonun üyesidir ve baştan beri bu Komisyonda, bu Ticaret Kanunu'nun mükemmel bir kanun 
olarak yasalaşması, daha doğrusu hazırlanması için gayret etmiştir ve aynı zamanda yine, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi Başkanı Yurdaer Özdilek, onun da çok gayretleri vardır. Yargıtaydan başka üye 
arkadaşlarımız vardır, Adalet Bakanlığının bu alanda yetişmiş hukukçuları vardır; üniversiteleri
mizden, sivil toplum örgütlerinden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden uzmanlar da bu komis
yonlarda görev almışlar ve dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak 
şu anda üzerinde çalışmalar yapmakta olduğumuz tasarıyı hazırlamışlardır. 

Ben, başta Tekinalp Hocam olmak üzere, demin isimlerini saydığım ve sayamadığım, bu Komis
yonda görev yapmış olan tüm hukukçularımıza, saygıdeğer hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 
Türkiye için yapmışlardır, kendimize özgü bir ticaret kanunu olsun diye gayret etmişlerdir. Bu gayret
leri her türlü takdirin üzerindedir. Hem şahsım adına hem Bakanlığım adına hem de izin verirseniz siz 
değerli arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Tabii, Komisyon Başkanı arkadaşımız Adalet Komisyonundaki safhalardan bahsetti. 22'nci Dö
nemde geldi, Komisyonda görüşüldü, alt komisyona gitti, Meclis Genel Kuruluna indi ama seçimler 
nedeniyle burada görüşme imkânı bulamamıştık. Sonra Adalet Komisyonunda, tekrar görüşüldü 
ancak 23'üncü Dönemde Adalet Komisyonunda, daha önce görüşülmüş olduğu için ve İç Tüzük'ün 
sağladığı bir imkân da değerlendirilmek suretiyle madde madde görüşülmeyerek buraya, Genel Ku
rula 22'nci Dönemde üzerinde çalışılmış metin olarak geldi. 

Tabii, bunun bize yüklediği bazı sorumluluklar var. Zannediyorum elli beş maddede değişiklik 
önergeleri hazırladı bizzat Tekinalp Hocamın da başında bulunduğu bir çalışma ekibi. Aynı zamanda, 
geçen süre içerisinde ihtiyaç duyulan bazı değişiklikleri de önergelerle bu kanun tasarısına monte 
etmeyi görüşmelerimiz esnasında inşallah başarmaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli vakitlerinizi fazla almayacağım çünkü sürem de dolmak üzere. 
Bu tasarının hazırlanmasında hangi hedefler güdüldü? Ta 1999'da Komisyon bu çalışmalara başlar
ken hangi hedefleri yakalamayı öngördü? Ben birkaç cümleyle buna cevap vererek huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum. 

Birincisi, uluslararası piyasaların önemli bir parçası olmaktı hedef. Türkiye'yi uluslararası tica
ret, endüstri, hizmet, bilim, ve bilişim toplumlarının bir parçası yapacak olan kanuni mekanizmalara 
ve hükümlere ihtiyaç vardı, bunları sağlamaktı. 

İkincisi, bilgi toplumu hizmetleriydi. Tasarıya bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümler ko
nuldu. Özellikle on-line yönetim kurulu, on-line ortaklar kurulu, on-line genel kurul, on-line iştirak, 
on-line öneri, on-line oy gibi düzenlemelerle yeni sistem ve hükümler getirildi. 

Bu kanun tasarısının hazırlanmasında üçüncü hedef uluslararası rekabet piyasalarına açılmaktı. 
Türk işletmelerini uluslararası rekabet piyasalarının güçlü ve güvenilir aktörleri yapmak hedeflen
mişti. Bunu sağlamaya yönelik bu tasarıda yeni hükümler getirildi. 

Dördüncü hedef de tabii ki Avrupa Birliğine uyumdu çünkü Türkiye, bilindiği gibi, Avrupa Bir
liğine katılım müzakereleri içerisinde olan bir ülkedir. Tabii ki bu alanda katıldıktan sonra yapalım 
bunları diye düşünülebilir ama şimdiden bunları yapmak ve çağdaş ticari ilkeleri ve standartları içinde 
taşıyan bir ticaret kanununa sahip olmak müzakere yapan bir ülke için son derece avantajlı bir du
rumdur. İşte, bu tasarıyı hazırlayan hocalarımız ve Komisyon üyesi arkadaşlarımız Avrupa Birliğine 
uyumu da dördüncü bir hedef olarak öngördü. 
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Beşinci bir hedef, çağdaş ve modern Türk ticaret kanununu ortaya koymaktı. Gerçekten, çağdaş 
ve modern ticaret hukuku ile örtüşen sistem ve mekanizmalara sahip olma bu kanun tasarısıyla he
deflenmişti. Yerli ve yabancı sermaye sağlanmasını kolaylaştırıcı hükümler de ayrıca getirildi. 

Ve altıncı bir hedef de tüketici, pay sahibi ve kamuyu koruma ve konumlarını güçlendirme de 
ayrıca hedeflenmiş idi. 

Değerli arkadaşlarım, bölümler üzerinde yapılacak görüşmelerde bu kanun tasarısının neler ge
tirdiğini daha detaylı şekilde siz değerli arkadaşlarımıza izah etme ve anlatma hakkımızı mahfuz tu
tuyorum. 

Saatime bakıyorum, on dakika var. Bir arkadaşımızın daha konuşması icap ediyor. Ona, en azın
dan, fırsat tanımak ve zamanında da bu geceki çalışmayı bitirebilmek için sözlerimi burada tamam
lamak istiyorum. Daha söyleyeceklerim var. Bu kanun tasarısı sanıyorum ileriki günlerde de 
gündemde olacak. 

Ben tekrar, bu kanun tasarısının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve bu 
kanun tasarısının yasalaşması hâlinde Türkiye'nin ticari alanda önemli avantajlar elde edeceğini dü
şünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, soru-cevap için sisteme giren arkadaşların isimlerini ar
kadaşlarımız aldılar. Onların haklarında bir zayi durum olmayacaktır, onu belirteyim. Yarın için söy
lüyorum çünkü çalışma süremiz çok az kaldı. 

Bir de bütün gruplarımızın imzalamış olduğu bir Danışma Kurulu önerisi vardır, onu okutuyorum: 

IX.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap 

Kanunu Tasarısının görüşme gün ve saatleri ile konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
No:44 Tarihi: 26.11.2008 

Danışma Kurulu Önerisi 

Danışma Kurulunun 26.11.2008 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Mustafa Elitaş Hakkı Süha Okay 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
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Öneriler: 
1.- 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin-

hesap Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak 
işler" kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 16.12.2008 Salı günü saat 
11.00'de başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 11.00'den 13.00'e ve 
14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması, ancak 21.12.2008 
Pazar günkü Birleşimin saat 15.00'te ve 27.12.2008 Cumartesi günkü Birleşimin saat 10.00'da açıl
ması ve görüşmelerin on iki günde tamamlanması, 

2.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hü
kümetin sunuş konuşması hariç) l'er saat (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), 
kişisel konuşmaların ise 10'ar dakika ile sınırlandırılması, 

3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin on dört turda tamamlanması, turların bi
timinden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması, 

4.- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaların 40'ar dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabi
lir.), kişisel konuşmaların 5'er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci mad
desine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin 
tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması, 

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-
cevap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılması, 

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete l'er saat süre ile söz verilmesi (Bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak 
kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, 

Önerilmiştir. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bütün gruplara, milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir süre kalmıştır. Bu süre içerisinde bir çalışma yapma
mız söz konusu değildir. Bütün bunları dikkate alarak kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için 27 Kasım 2008 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Sizlere ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 22.54 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, doğal sit alanlarına ilişkin Başbakandan 

rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/4778) 

T B M M B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu"nun Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Başlıklı İkinci Bölümünün Yetki ve Yöntem başlıklı 10. Maddesinde 
" Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini 
yapmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu hizmetlerin 
yerine getirilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesine 
her yıl yeteri kadar Ödenek konur. " ibaresi yer almaktadır. 

1. Burdur' da bulunan Doğal Sit Alanları için son 5 yıl içerisinde 
ne kadar ödenek kullandırılmıştır? 

2. Burdur' da bulunan Doğal Sit Alanlarının yüzölçümü olarak 
toplam alanları ne kadardır ? 
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3. T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Si t A lan la r ın ın say ı s ı v e y ü z ö l ç ü m ü 
olarak t o p l a m a l an ı ne kada rd ı r ? 

4. T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Sit A l a n l a r ı n d a n en b ü y ü k alanı 
k a p s a y a n ilk 25 Doğa l Sit Alan ı ve bun la r ın y ü z ö l ç ü m ü olarak 
alanlar ı ne k a d a r d ı r ? 

5. T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Sit A lan la r ın ın s ın ı r la r ı hangi usul ve 
esas la ra g ö r e b e l i r l e n m e k t e d i r ? 

6. T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Si t A l a n l a r ı n d a n sınırları afakî 
( b e l i r l e n e m e y e n ; Ö r n e ğ i n Kıyı k e n a r ç i z g i s i n d e n ufuk ç izg i s ine 
kada r gibi t a n ı m l a n a n ) o lan la r v a r mıd ı r ? 

7 . T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Si t Alan la r ın ı be l i r l eyen K o r u m a 
K u r u l l a r ı n d a oy k u l l a n m a h a k k ı n a sah ip o l an , Ç e v r e ve O r m a n 
B a k a n l ı ğ ı n ı n , M T A G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , İ lgi l i Ünivers i te le r in 
ve İl Ö z e l İda re l e r in in temsi lc i le r i var mıd ı r ? 

8. Ve n i İ lan E d i l e n D o ğ a l Sit A l a n l a r ı n ı n a sk ı sürec i i çe r i s inde 
y ö r e ha lk ına ge rek l i b i l g i l e n d i r m e l e r y a p ı l m a k t a m ı d ı r ? 

9. ' T ü r k i y e ' d e b u l u n a n D o ğ a l Si t A l a n l a r ı n a i l işkin yıll ık o larak 
haz ı r lan in iş, d u r u m tespi t i v e y a p ı l m a s ı ge reken le r i içeren 
r apor l a r b u l u n m a k t a m ı d ı r ? 

10. K o r u m a a l a n l a r ı n d a oy k u l l a n m a h a k k ı n a sah ip üye le r ilgili 
doğa l Si t A l a n l a r ı n ı ne s ık l ık la z iya re t e t m e k t e d i r l e r ? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .16 .0 .SGB.0 .10 .01 .00 /610- -2*İ2>2.k 2-b/ II / 2008 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/43 17 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN' ın 7/4778 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrııl GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN 7/4778 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bilindiği üzere 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"nun 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları başlıklı ikinci bölümünün Yetki ve 
Yöntem başlıklı 10. maddesinde "Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 
aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu 
hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesine her yıl yeteri 
kadar ödenek konur." ibaresi yer almaktadır. 

SORU 1: Burdur'da bulunan doğal sit alanları için son 5 yıl içerisinde ne kadar 
ödenek kullandırılmıştır? 

CEVAP 1: Burdur'da bulunan doğal sit alanları için son 5 yılda Bakanlığım Yatırım 
Programlarından ödenek ayrılmamıştır. 

SORU 2: Burdur'da bulunan doğal sit alanlarının yüzölçümü olarak toplam alanları ne 
kadardır? 

CEVAP 2: Burdur ili, Merkez, Burdur Gölü I. Derece Doğal Sit Alanının yaklaşık 
22.451,62 ha, Burdur ili, Merkez, Çatalağıl köyü İnsuyu Havzası I. Derece Doğal Sit Alanının 
yaklaşık 14,94 ha, Burdur ili, Merkez, Günalan beldesi Serençay Kanyonu I. Derece Doğal Sit 
Alanının yaklaşık 76,56 ha, Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Salda Gölü I. ve II. Derece Doğal Sit 
Alanlarının yaklaşık 5.897,78 ha yüzölçümüne sahip olduğunun tespit edildiği ve bu alanların 
toplam yüzölçümü yaklaşık 28.440,91 ha' dır. 

SORU 3: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarının sayısı ve yüzölçümü olarak toplam 
alanı ne kadardır? 

SORU 4: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarından en büyük alanı kapsayan ilk 25 
doğal sit alanı ve bunların yüzölçümü olarak alanları ne kadardır? 

CEVAP 3-4: 2007 yılı sonu itibariyle ülkemizde 1.145 adet doğal sit alanı 
bulunmaktadır. Sit alanlarının sayısal haritalara işlenmesine yönelik çalışmalar henüz 
tamamlanmamış olduğundan, en büyük alanı kapsayan ilk 25 doğal sit alanı ve bu alanlara 
ilişkin yüzölçümü bilgilerinin temin edilmesi bu aşamada mümkün bulunmamaktadır 

SORU 5: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarının sınırları hangi usul ve esaslara göre 
belirlenmektedir? 

CEVAP 5: Türkiye'de bulunan doğal sit alanları ve sınırları 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 10/12/1987 tarihli ve 19660 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik ve Kültür ve Tabiat^atlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke 
kararlan doğrultusunda belirlenmektedir. 
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SORU 6: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarından sınırları afaki (belirlenemeyen; 
Örneğin kıyı kenar çizgisinden ufuk çizgisine kadar gibi tanımlanan) olanlar var mıdır? 

CEVAP 6: Koruma Bölge Kurulu Kararlarında, çalışılan bölgenin haritalarının uygun 
ölçek ve nitelikte olmaması, kadastro geçmemiş olması gibi teknik nedenlerle sit sınırlarında; 
"...denize kadar olan bölgenin. .", "... hattı balaya kadar olan alanın..." gibi tanımlar 
kullanılabilmektedir. 

SORU 7: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarını belirleyen Koruma Kurullarında oy 
kullanma hakkına sahip olan, Çevre ve Orman Bakanlığının, MTA Genel Müdürlüğünün, 
ilgili Üniversitelerin ve İl Özel İdarelerinin temsilcileri var mıdır? 

CEVAP 7: 2863. sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51, 55, 57, 
61 ve 63. maddeleri uyarınca hazırlanan ve 12/01/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge 
Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmeliğin 
9/b maddesine göre; 

- Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise Büyükşehirlerde Büyükşehir belediye 
başkanı veya teknik temsilcisi ile ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesi başkanı veya teknik 
temsilcisi, belediye sınırları dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci, 

- Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğünden bir teknik temsilci, 

- Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise. Vakıflar Bölge Müdürü 
veya teknik temsilcisi, 

- Görüşülecek konu, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik 
temsilci, 

- Görüşülecek konu, müze müdürlüğü ile ilgili ise ilgili müze müdürü, 

Koruma Bölge Kurullarında oy hakkına sahiptir. 

İlgili meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri Koruma Bölge Kurulu 
toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. 

SORU 8: Yeni ilan edilen doğal sit alanlarının askı süreci içerisinde yöre halkına 
gerekli bilgilendirmeler yapılmakta mıdır? 

CEVAP 8: 10/12/1987 tarihli ve 19660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik gereğince tescil kararının ilgili kuruluşlara dağıtımı kararı alan ilgili Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılır. Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlığı il merkez ilçesinde bulunuyorsa Valilikçe, ilçe sınırları içinde kalıyorsa 
Kaymakamlıkça, tescil kararının Valiliğe veya Kaymakamlığa tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 3 gün içinde ilan tahtalarına asmak, belediye hoparlörüyle duyurmak ve köy muhtarlığına 
bildirmek suretiyle gerekli bilgilendinrte yapılnıa/ktadır, İlana ait tutanak Bakanlığın o ildeki 
temsilcisine teslim edilir. 

SORU 9: Türkiye'de bulunan doğal sit alanlarına ilişkin yıllık olarak hazırlanmış, 
durum tespiti ve yapılması gerekenleri içeren raporlar bulunmakta mıdır? 

CEVAP 9: Doğal sit alanlarına ilişkin olarak yıllık veya başka tür periyodik 
raporlama Bakanlığımız faaliyet alanında bulunmamaktadır. Ancak, gerekli görüldüğü 
durumlarda sit alanlarına ilişkin olarak durum tespiti ve yapılması gerekenleri içeren raporlar 
hazırlanmaktadır. 

SORU 10: Koruma alanlarında oy kullanma hakkına sahip üyeler ilgili doğal sit 
alanlarını ne sıklıkla ziyaret etmektedirler? 

CEVAP 10: Koruma Bölge Kurulu üyeleri gerekli gördükleri durumlarda sit 
alanlarında yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. 
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2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı iletişim hizmet
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/4961) 

T B M M . B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n Sayın R. T a y i p E r d o ğ a n tarafından .yapılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.09.2008 r ///'/,{ 

^-•"•""*" H ü s n ü Ç Ö I A X \ 
Anta lya Milletvekil i 

1 - K a m u k u r u m v e kuru luş lar ı 2 0 0 6 v e 2 0 0 7 yı l lar ı i le 2 0 0 8 i n i lk 6 
ay l ık d ö n e m i n d e , t e l e f o n , f aks ve i n t e r n e t h i zmet le r i için ne k a d a r ö d e m e 
yapmış t ı r? 

2 - K a m u k u r u m v e kuruluşlar ı t e l e f o n , faks v e i n t e r n e t g ib i i le t iş im 
h i zmet le r in i hang i k u r u l u ş t a n , hangi y ö n t e m l e a l m a k t a d ı r ? Bir ihale söz 
konusu m u d u r ? Bu h i z m e t a l ımlar ı K a m u İ h a l e K a n u n u k a p s a m ı n d a mıdır? 

3 - Bu h i z m e t l e r i n t a m a m ı , T ü r k T e l e k o m A.Ş. 'den m i a l ı n m a k t a d ı r ? 
T ü r k T e l e k o m A.Ş . 'den a l ın ıyor ise, bu h i z m e t l e r için T ü r k T e l e k o m A.Ş. 'n in 
b ü t ü n kul lanıc ı lar için i lan e t t iğ i ta r i f l e r v e b i r im f iya t la r ü z e r i n d e n mi a l ı m 
y a p ı l m a k t a d ı r ? Öze l bir t a r i f e m i u y g u l a n m a k t a d ı r ? Öze l bir ta r i fe 
uygu lan ıyor ise, b u a n l a ş m a hang i şa r t l a rda v e nasıl yap ı lmış t ı r? Haz ine 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n , T ü r k T e l e k o m A.Ş. 'de y ü z d e 3 0 hissesi b u l u n m a s ı n ı n , bu 
a n l a ş m a d a bir e tk is i o l m u ş m u d u r ? K a m u k u r u m v e kuru luş lar ı , t e l e f o n v e 
i n t e r n e t h i z m e t l e r i n i , tü r l e r ine g ö r e b i r im m a l i y e t o la rak hang i f iyat la 
a l m a k t a d ı r ? 

4 - T ü r k T e l e k o m A.Ş. 'nin şeh i r le raras ı v e u luslar a ras ı t e l e f o n 
g ö r ü ş m e l e r i n d e k i t e k e l i n i n ka lkmas ın ın a r d ı n d a n , bu h i z m e t l e r i n a l ım ı için 
d iğer o p e r a t ö r l e r i n tar i fe ler i i le i lgili bir i nce leme yap ı lmış mıd ı r? Hang i 
sonuçlara u laşı lmışt ı r? K a m u n u n bu h i z m e t a l ım la r ındak i m a l i ye t in in 
düşürü lmes i iç in , şe f fa f v e r e k a b e t i sağ layan bir h i z m e t a l ı m ı m o d e l i n e 
geç i lecek mid i r? 

T.C. 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Bütçe ve Mali Kon t ro l Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

S a y . : B.07.0.BMKX).33/76 2 6 7 1 0 8 * 1 4 ^ ; < 
Konu: Yazılı Soru Önergesi u " - u o X i* O ti ı 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.10.2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-92-68/4288 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevap 
verilmesini istediği 7/4961 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki idareler tarafından telefon, faks ve internet 
hizmetlerine ilişkin olarak, 2006 yılında 125.642.598 YTL, 2007 yılında 123.748.436 YTL, 
ve 2008 yılının ilk altı aylık döneminde ise 52.773.205 YTL harcama yapılmıştır. 

Diğer yandan, telekomünikasyon alanındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak 
ülkemizde de telefon görüşmesi ve internet hizmetine yönelik faaliyetler büyük ölçüde tekel 
özelliğini kaybetmiş, bu hizmetler lisans sahibi işletmeciler tarafından sunulur hale gelmiştir. 
Sözkonusu hizmetlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun 
kapsamında temin edilmesine yönelik olarak Kamu İhale Kurumunca gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

fmal U N A K I T A N 
Maliye Bakan ı 
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3.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner 'in, İsparta turizminin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/5061) 

10.09.2008 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

Öncelikle bilinçli bir yurttaş ardından İsparta Milletvekili ve Turizm 
Komisyonu üyesi olmam sebebiyle 07 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel 

Kurulu'nda 217 sıra sayılı "Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 5.madde üzerine Grubum adına yaptığım 
konuşma sırasında İsparta İlimize ait turizm değerleri, bu konudaki eksiklikler ve 
yapılması gerekenlerden bahsetmiştim. 

Bu konuşmada önemle üzerinde durduğum bir konu da İnanç Turizmin 
merkezi olan Yalvaç ilçemizin önemiydi. "Bu yıl Saint Paul Yılı ilan edilmiştir. Bu 
süreçten maksimum fayda sağlanmalı, Sütçüler Saint Paul yolu üzerinde bulunan -ki, 
bu yürüyüş yolunun İsparta sınırları içerisinde 300 kilometresi bulunmaktadır-
köylerde ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi en kısa zamanda yapılmalı ve ağaç 
köprülerin, tarihî köprülerin ve kanyon içerisindeki değerli verilerin düzeltilmesi 
lazımdır. Sütçüler Adada antik kentinde yol, içme suyu, tuvalet ve karşılama 
merkezleri yoktur. Sığırlık 1 ve 2 Kalelerinin onarımları tamamlanmalıdır. Yalvaç'ta 
Pisidya antik kentte bulunan tarihî mekânlara, imparator Augustus'un adına yapılan 
ihtişamlı Augustus Tapınağı ve inanç turizminin en önemli değerlerinden olan Saint 
Paul Kilisesi'nin Hoyran Gölü içerisinde bulunan benzersiz Limenıa Adası na, Kaya 
Mezarlarına, Meryem Ana'ya ait manastıra gerekli onarımlar yapılmalı, Ay Tanrısı 
Men adına inşa edilen Men Mabedi yolu ıslah edilmelidir." şeklinde konuşmamda yer 
vermiştim. 

Konuşmamda üzerinde durduğum bu önemli kortuda bakanlığınızca ve 
bünyenizdeki İsparta İl Kültür Turizm Müdürlüğünce maalesef Aziz Paul Yılı 
etkinlikleri çerçevesinde hiçbir tedbir alınmadığı ve hazırlık yapılmadığı için 2007 
yılına göre turist sayısı %30 azaldı. Geliştirme ve düzenleme çalışmaları şöyle 
dursun Yalvaç Psidia Antiocheia'da yapılacak çalışmalar için hala bakanlığınızın ihale 
açması bekleniyor. Kaldı ki Saint Paul Yıh'nın bitmesine 4 ay kalmıştır. Ülkemizin 
tanıtımı ve ekonomisi için son derece önemli olan turizm değerlerimize sahip çıkmak 
hepimiz için bir yurttaşlık görevidir. 
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SORU 1: 
Ülke tanıtımı ve ekonomisinde önemli yere sahip olan turizmi geliştirme. 

çalışmaları içinde İsparta Turizminde önemli bir yere sahip bu konuyu konuşmamla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığım halde neden gereken önem verilmemiştir? 

SORU 2: 
Yukarıda bahsi geçen ihaleyi bakanlığınız neden hala açmamıştır? Bu konuda 

ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 
Değerli turistik yerlere sahip olan Yalvaç İlçemizin bir daha böyle bir durumla 

karşılaşmaması için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda çalışmalarınız varsa 
nelerdir? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610- 2.13 356 İ6./JJ../2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/10/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8677 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in 7/5061 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 7/5061 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU: Öncelikle bilinçli bir yurttaş ardından İsparta Milletvekili ve Turizm 
Komisyonu üyesi olmam sebebiyle 07 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda 217 sıra sayılı "Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" 5. madde üzerine grubum adına yaptığım konuşma sırasında İsparta ilimize 
ait turizm değerleri, bu konudaki eksiklikler ve yapılması gerekenlerden bahsetmiştim. 

Bu konuşmada önemle üzerinde durduğum bir konu da İnanç Turizmin merkezi olan 
Yalvaç ilçemizin önemiydi. "Bu yıl Aziz Paul Yılı ilan edilmiştir. Bu süreçten maksimum 
fayda sağlanmalı, Sütçüler Aziz Paul yolu üzerinde bulunan-ki, bu yürüyüş yolunun İsparta 
sınırları içerisinde 300 kilometresi bulunmaktadır. Köylerde ev pansiyonculuğunun 
geliştirilmesi en kısa zamanda yapılmalı ve ağaç köprülerin, tarihi köprülerin ve kanyon 
içerisindeki değerli verilerin düzeltilmesi lazımdır. Sütçüler Adada antik kentinde yol içme 
suyu, tuvalet ve karşılama merkezleri yoktur. Sığırlık 1 ve 2 kalelerinin onarımları 
tamamlanmalıdır. Yalvaç'ta Pisidya antik kentte bulunan tarihi mekanlara, İmparator 
Augustus'un adına yapılan ihtişamlı Augustus Tapınağı ve inanç turizminin en önemli 
değerlerinden olan Aziz Paul Kilisesi'nin Hoyran Gölü içerisinde bulunan benzersiz Limenia 
Adası'na, Kaya Mezarlarına, Meryem Ana1 ya ait manastıra gerekli onarımlar yapılmalı, Ay 
Tanrısı Men adına inşa edilen Men Mabedi yolu ıslah edilmelidir." şeklinde konuşmamda yer 
vermiştim. 

Konuşmamda üzerinde durduğum bu önemli konuda Bakanlığınızca ve bünyenizdeki 
İsparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce maalesef Aziz Paul Yılı etkinlikleri çerçevesinde 
hiçbir tedbir alınmadığı ve hazırlık yapılmadığı için 2007 yılına göre turist sayısı % 30 azaldı. 
Geliştirme ve düzenleme çalışmaları şöyle dursun Yalvaç Psidia Antiocheia'da yapılacak 
çalışmalar için hala Bakanlığınızın ihale açması bekleniyor. Kaldı ki Aziz Paul Yılı'nın 
bitmesine 4 ay kalmıştır. Ülkemizin tanıtımı ve ekonomisi için son derece önemli olan turizm 
değerlerimize sahip çıkmak hepimiz için bir yurttaşlık görevidir. 

CEVAP: Haziran 2008-Haziran 2009 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin Vatikan 
tarafından "Aziz Paul Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, ülkemizin inanç merkezler^ arasında yer 
alan İsparta ili, Yalvaç ilçesinde İsparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yatırim ve tanıtım 
çalışmaları yapılmaktadır. Yürütülen çalışmalar ile başta Yalvaç olmak üzere Sütçüler gibi 
İsparta ilçelerine yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarının artırılması hedeflenmiş, 2007 yılına 
oranla 2008 yılında turist sayısında düşüş olmamıştır. 

İsparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmi istatistik verilerine göre 2007 yılının 
ilk 8 ayında Yalvaç Müzesi ve Antiocheia Ören yerini yerli ve yabancı olarak 16.758 kişi 
ziyaret etmiştir. 2008 yılının ilk 8 ayında ise Yalvaç Müzesi ve Antiocheia Ören yerini 15.886 
kişi ziyaret etmiştir. Yalvaç Müzesi ve Ören yerini 2007 yılının ilk 8 ayında toplam 7.907 
yabancı turist ziyaret etmişken bu rakam 2008 yılının ilk 8 ayında 10.624 yabancı ziyaretçi 
sayısına ulaşmıştır. 2008 yılının ilk 8 ayında bi,r.*«nCJek-i yıla göre yaklaşık % 35 oranında 
yabancı ziyaretçi artışı gerçekleşmiştir. 
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Yaklaşık 47 hektar alana sahip ören yerinin kültür ve turizm amaçlı hizmetlerinin daha 
iyi ve modern tesislerle yürütülebilmesi için Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünce planlanan çalışmaların 2008 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Yalvaç 
Psidia Antiocheia Antik Kentine karşılama merkezi yapımı ve ören yeri çitlerinin 
yenilenmesine ilişkin Bakanlığımızca projeler hazırlanmıştır. Tarihi sit alanı içerisinde 
yapılacak imalatlara ilişkin olarak hazırlanan projeler Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 30/05/2008 tarihli ve 71 sayılı karan ile onaylanmıştır. Ayrıca çok 
geniş bir alana sahip olan ören yeri içinde ziyaretçiler için hazırlanan WC projesi de Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 26/06/2008 tarihinde onaylanmıştır. 
Projelerin uygulamaları için ödenek temini ile birlikte işin ihalesi yapılarak ören yerinin 
modern ve çağdaş bir karşılama merkezine sahip olması sağlanacaktır. 

Psidia Antiocheia Antik Kentine Fransa, Güney Kore, İspanya ve İtalya gibi 
ülkelerden ziyaretçiler gelmektedir. 

Ayrıca, Antalya Perge ve Aspendos'tan başlayan ve Adada Antik Kenti'nde birleşip 
Antiocheia Antik Kenti'ne doğru devam eden 450 km'Iik Aziz Paul uzun mesafe yürüyüş 
yolu üzerinde İnanç Turizmine yönelik yürüyüş turları düzenlenmektedir. 

Söz konusu turlar kapsamında ziyaret edilebilecek tarihi mekânlar ve değerler arasında 
İsparta ilinde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Adada Antik Kenti, Psidia Antiocheia Antik Kenti, 
Men Mabedi, Yalvaç Devlethan Camii ve Yalvaç Müze Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Aziz Paul Yılı münasebetiyle yapılan tanıtım çalışmalardan başlıcalar şunlardır: 

Bakanlığımızca "Yalvaç Broşürü", "Psidia'da Bir Başkent Antiocheia Yalvaç" ve 
"Beylikler Döneminden Bir Eser Devlethan Camii" tanıtımını içeren küçük el broşürleri, 
Türkçe ve İngilizce olarak toplam 120.000 adet, ayrıca İsparta Tanıtım Filminden 30.000 adet 
DVD çoğaltılarak ilgili yerlere gönderilmiştir. 

Bakanlığımız tarafından, Aziz Paul'un MS. 1. yüzyılda Anadolu'da yaptığı 
yolculuklar ve ülkemizde yer alan Aziz Paul ile ilişkili değerler ve eserlerin yer aldığı 
bölgeler hakkında bilgilerin verildiği "Aziz Paul'un İzinde Anadolu" broşürü İngilizce, 
Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere toplam 5 ayrı dilde bastırılmış olup 
broşürde 6 sayfa Yalvac'a yer verilmiştir. 

Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğinde Japon, Cox&Kings Japon firması 
Aziz Paul Yılı münasebetiyle 2 Şubat 2008 tarihinde Yalvac'a bir tanıtım turu düzenlenmiştir 

Bakanlığımızca, Türkiye'nin inanç kültürü zenginliklerinin turizm gelişimine 
yansıması amacı ile çeşitli ülkelerden gelen konuklara bir bilgilendirme gezisi yapılması 
planlanmış, bu kapsamda Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğinde 16 Nisan 2008 tarihinde 19 
kişilik İtalyan, İspanyol, Alman basın mensupları ve 20 kişilik yabancı tur operatörlerinden 
oluşan gruba Yalvaç ve ören yerimiz tanıtılmıştır. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce, "Aziz Paul Yolunda" adlı 
belgesel için 13-14 Mayıs 2008 tarihleri arasında i Jimiz Yalvaç ve Sütçüler ilçesinde çekimler 
yapılmış ve 21 Haziran 2008'de TRT Ifcfif'jde ve 22 Haziran 2008'de TRT 2'de 
yayımlanmıştır. 

- 1 4 7 -



TBMM B: 22 26 . 11 . 2008 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğünce hazırlanan "Bir Yaz 
Sabahı" adlı program için 28-29 Mayıs 2008 tarihlerinde ilimiz Merkez-Aksu-Eğirdir-
Sütçüler ve Yalvaç ilçelerinde çekimler yapılmıştır. 

22-23 Mayıs 2008 tarihlerinde Bakanlığımız ve İsparta Valiliği işbirliğinde toplumun 
her kesiminde turizm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla ilimizde Yaygın Turizm Eğitim 
Semineri düzenlenmiştir. 

Yalvaç Kültür Evinin kafeterya-lokanta ve çay bahçesi olarak kullanılmasına yönelik 
teşhir ve tanzim çalışmaları devam etmektedir. 

Yalvaç Müzesinde Aziz Paul adına bir sergi salonu oluşturulmuş, sergi salonunun 
teşhir tanzim çalışmaları devam etmektedir. 

2008 yılında Psidia Antiocheia Antik Kentinde, îl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
birlikte S. Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
ÖZHANLI tarafından kazı çalışmaları 24/07/2008 tarihinde başlamıştır. 

Psidia Antiocheia Antik Kenti ören yerinde ihtiyaç duyulan yerlere tanıtıcı ve yön 
levhaları yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığımız bütçe imkânları çerçevesinde 5 km'lik Men Mabedi yolunun 
iyileştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesine çalışılacaktır. 

Bakanlığımız imkânları ile bunun dışında TRT ve diğer yayın kuruluşları (TV, Gazete 
v.b) tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalvaç 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca gerekli kolaylıklar sağlanmakta ve danışmanlık 
yapılmaktadır. 
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4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Marmaray Projesi kapsamında yapılan kurtarma ka
zılarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/5292) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan. soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz 
ederim.09.10.2008 

YSAL 
lle^efcrtlı 

İstanbul'da yaşanan t r a f i k sorunu günden güne ar tarken, t ra f iğe çözüm 
olarak üreti len projeler ise bir çok nedenle sağlıklı yürümemektedir. Cumhuriyet 
tarihinin en pahalı projesi olarak bilinen N^armaray Projesi, inşasına başlanıldığı 
tar ih ten bugüne kadar farkl ı tartışmalarla gündeme gelmiştir.2005 yılında 
Üsküdar'da yapılan kurtarma çalışmalarında tar ih i eserlerin tahr ip edildiği basına 
yansımıştır. Arkeologların yoğun tepkisine rağmen Üsküdar Bölgesi'nde mimari 
yapıların iş makineleriyle kaldırılmasına İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğü'nce onay verilmiştir. Sirkeci kazıları döneminde de benzer tartışmalar 
gündeme gelmiş, aynı uygulama ile burada da bir hamam yapısının iş makineleri ile 
kaldırılmasına izin verilmiştir. 

Son olarak Yenikapı'da yapılan kazılarda binlerce yıllık tar ihe ışık tutacak 
kalıntılara ulaşılması ile konu tekrar gündeme gelmiştir.2004 yılından bu yana hem 
metro bölgesinde hem de Marmaray Bölgesi'ndeki kurtarma kazılarında 32 adet 
batık,20.000'e yakın eser, bir kilise kalıntısı, efsanevi Konstantin surları, deniz 
fener i olduğu düşünülen bir yapı ve bir r ıhtım kalıntısı tespi t edilmiştir. 

Ortaya çıkarılan tüm bu tar ih i eserler arkeologlar tarafından yapılan 
değerlendirmelere göre İstanbul'un tarihini bilinenden 5500 yıl geriye M.Ö 800'lü 
yıllara götürecek nitel iktedir. 

İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olduğu hatırlanacak 
olursa, ortaya çıkarılan eserler t i t i z bir çalışma ile değerlendirilmelidir. 

Marmaray Projesi ile ortaya çıkan bu durum aslında projedeki önemli bir 
aksaklığı da gündeme getirmişt ir . Bu proje, Cumhuriyet tarihinin en pahalı projesi 
olmasının yanında, İstanbul'un traf iğ ine çözüm iddiasını taşıyan bir projedir. Bu 
kadar büyük bir maliyet ile yola çıkılırken f iz ib i l i te çalışmalarının düzgün şekilde 
yapılmış olması gerekirdi. Oysa Üsküdar, Sirkeci ve son olarak da Yenikapı'da 
ortaya çıkan durum f iz ib i l i te çalışmalarının gereği gibi yapılmadığını 
göstermektedir. İstanbul'da tar ih i yarımada olarak bilinen bölgede kültürel 
mirasın olduğu bilinmektedir. Marmaray'ın güzergahı üzerinde Antik Theodosius 
Limanı'nın olduğu bilinirken yine de ısrarla güzergahın bu bölgeden geçirilmesi 
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açıkça bir tarih katliamı anlamına gelmektedir. Projenin başında Anıtlar 
Kurulu'nun bu güzergaha onay vermesini bu nedenle anlamak olanaksızıdır. 

Konusunda uzman pek çok arkeologun getirdiği alternatifler de tek tek 
bertaraf edilmekte, kazılar neredeyse projeyi aksatan çalışmalar olarak 
yansıtılmaktadır. 

Yenikapı kazısında karşılaşılan durum yakın geçmişte bitirilen Atina 
metrosu ile önemli benzerlikler taşımaktadır. Atina'da kazılar sırasında ortaya 
çıkan Antik Keramaikos Mezarlığfnın ortaya çıkması ile güzergah değiştirilmiştir. 
Böyle bir alternatif İstanbul için de değerlendirilmelidir. Yenikapı kazı alanı 
korunarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması İstanbul için bir kazanç 
olacaktır. 

İstanbul'un tarihi ve kültürel miras açısından son derece zengin bir kent 
olduğu bilinmektedir. Önemli olan bu zenginliğin tahrip edilmeden 
değerlendirilmesi ve dünyaya açılmasıdır. 

Bu çerçevede; 

1-Avrupa arkeolojik mirasının korunması amacıyla imzalanmış ve Türkiye'nin de 
altına imza attığı Valetta SÖzleşmesi'nin 3. maddesinin 2. fırkası " Kazıların ve 
tahripkar olması muhtemel tekniklerin sadece kalifiye ve özel olarak yetkili 
kılınmış kimseler tarafından kullanılmasının sağlanmasını düzenlemekte, kepçe 
kullanarak kazı yapma yöntemi tüm uzmanlarca tahribat riskini arttıran bir etmen 
olarak görülmektedir. Bu kazının eski bir bataklık alanda yapılacak olması ve 
bunun Türkiye'nin ilk bataklık kazısı olacak olması nedeniyle ülkemizde bu konu ile 
ilgili bir uzman bulunmamaktadır. Bu maddeye dayanarak bataklık alanın kazısı 
esnasında yurtdışından bir uzman getirdiniz mi veya getirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2-Bu kadar önemli bir tarihi mirasa sahip olan ülkemizde hala daha tarihi ve 
kültürel mirasın dozer ve kepçelerle kazıların yapıldığı alanlarda gerekli 
müdahaleler yapılmadan baştan savmacı bir zihniyetle yürütülmesi doğru mudur? 

3-Marmaray Yenikapı Kazısında, yazılı ve görsel basından takip edildiği üzere 
içinde Neolitik Dönem, eşsiz nitelikte ahşap arkeolojik materyallerin bulunduğu 
balçığın dozer ile kazı yapılmasını arkeoloji etiği açısından doğru buluyor 
musunuz? 

4-Kazı başkanı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürünün İstanbul 4 No'lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun elle kazı yapılmasına dair kararına 
rağmen ve demeçlerinde üzerinde herhangi bir baskı olmadığının altını çizerek 
söylemesine rağmen, hala daha alana dozer sokma inadının nedeni nedir? 
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5 - T ü r k i y e Cumhur i ye t i ' n in Kü l t ü r Bakanı o la rak İ s t a n b u l açıs ından f ı r s a t o l a rak 
n i t e l e n d i r i l e c e k Yenikapı ça l ışmalar ı i le i lg i l i o la rak h e r h a n g i b i r ça l ışma y a p m a k t a 
mısınız? 

6 - İ s t a n b u l 2010 Av rupa Kü l tü r Başken t i s e ç i l m i ş t i r . İ s t a n b u l açıs ından önemli b i r 
f ı r s a t olan bu d u r u m m e t r o inşaatının t a r i h i ya r ımada ü z e r i n d e devam e tmes i i le 
r i s k e a t ı lmış o lmayacak mıd ı r? 

7 - A t i n a Me t rosu ' nun inşası s ı rasında Yen ikap ı 'dak ine b e n z e r b i r d u r u m 
yaşanmış t ı r ve A t i n a M e t r o s u ' n u n güze rgah ı d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . İ s t a n b u l iç in d e 
böy le b i r a l t e r n a t i f i n düşünülmemesin in nedeni n e d i r ? 

8-Yenikapı 'dak i kazıda çıkan e s e r l e r i n müze i s tasyon o la rak se rg i l enmes i de 
gündeme ge lm i ş t i r . Bakanlığınızın bu konuyla i lg i l i o l a r a k he.rhangi b i r çalışması 
bu lunmak ta mıd ı r? 

9 - İ s t a n b u l ' d a A r k e o l o j i Müze le r i ' n in y e t e r s i z l i ğ i neden i y l e 1 mi lyonun ü z e r i n d e 
serg i lenemeyen eser bu lunmak tad ı r . İ s t a n b u l ' u n 2 0 1 0 A v r u p a K ü l t ü r Başken t i 
olması neden iy le t a r i h i mi ras ın se rg i lenmes i kuşkusuz çok büyük önem 
taş ımak tad ı r . Bakanl ık o la rak yeni müze le re duyulan i h t i y a c ı n sağlanabi lmesi i ç in 
nasıl çal ışmalar yapmaktas ın ız? 

lO-Yenikapı 'da o r t a y a ç ıkan e s e r l e r i n se rg i lenmes i i ç i n b i r açık hava müzes i 
yapı lması düşünü lmek te m i d i r ? 

11-Yenikapı'da yapılan kazı ça l ışmalar ında a rkeo log la r ın ça l ışma s a a t l e r i konusunda 
c idd i s ık ın t ı la r yaşanmak tad ı r . Uzun saa t l e r boyunca h a t t a gece çal ışma yapan 
a rkeo log la r i lke l koşu l la rda ça l ı ş t ı r ı lmak tad ı r . T a r i h i n i z in i s ü r e n ve sosyal b i l imc i 
olmanın b i l inc i i le h a r e k e t eden a rkeo log la r ın yapay a y d ı n l a t m a l a r l a gece yapt ığ ı 
ça l ışmalar t a r i h i e s e r l e r i n t a h r i b a t ı r i s k i n i a r t t ı r m a k t a d ı r . Bu kadar uzun s ü r e l i , 
a ra l ıks ız ve gece kazı çalışması yapı lması d o ğ r u bu luyo r musunuz? 

12-Yenikapı kazısında çal ışan a rkeo log la r ın geç ic i o l a rak d a olsa K ü l t ü r Bakanlığı 
bünyes ine alınması düşünü lmeyerek ekonomik o la rak yük len i c i f i r m a l a r a bağl ı 
kı l ınmaları doğ ru mudur? 

13 -Öz lük hak la r ı bak ımından taşeron f i r m a l a r a bağlı o la rak çalışan a rkeo log la r ın 
y a p t ı k l a r ı iş in önem ve saygınlığı i le kes in l i k l e bağdaşmayacak muamele le re maruz 
kaldığı t a r a f ı m a i l e t i l m i ş t i r . Kend i le r ine uygulanan bu k ö t ü muamele yanında, 
m ü t e h a i t f i r m a l a r ı n işi b i r an önce. b i t i r m e kaygısı i le a r keo log la r üze r i nde yoğun 
b i r baskı ku rduğu da i f a d e e d i l m e k t e d i r . Seçmiş in aydın la t ı lmasında önemli b i r 
iş leve sah ip olan bu k i ş i l e r i n maruz ka ld ık la r ı muamele Kü l t ü r Bakanı o larak s iz i 
r a h a t s ı z e t m e k t e m i d i r ? 

14 -Hüsey in Y ı ld ı r ım , Enis T a r t a n , Ö z l e m Duran is iml i a rkeo log la r 
0-4 .09.2008 t a r i h i n d e i ş t e n ç ı ka r ı lm ış t ı r . Bu a rkeo log la r ın i ş t e n ç ıkar ı lma 
neden le r i ned i r ? 

1 5 - A r k e o l o j i n i n g e r e k l e r i n i y e r i n e g e t i r m e l e r i bek l enen bu amaçla y e t k i ve 
so rumlu luk yük lenen " s e r b e s t a r k e o l o g l a r ı n " M ü z e ya da Kü l tü r Bakanlığı 
bünyes ine dah i l e d i l m e y e r e k yük len ic i f i r m a l a r ı n h a t t a t a ş e r o n l a r ı n bünye le r ine 
dah i l e d i l m e l e r i sağlık l ı b i r a r k e o l o j i k kazının y ü r ü t ü l e b i l m e s i iç in b i r çe l i şk i değ i l 
m i d i r ? Yük len ic i f i r m a l a r ve t a ş e r o n l a r iş in doğası ge reğ i a r k e o l o j i k kazının b i r an 
önce. b i t i r i l m e s i b e k l e n t i s i n d e y k e n h a t t a m e t r e küp üzerinde-n para kazanma 
te laş ında i ken öz lük hak la r ı bak ımından bu ş i r k e t l e r e bağl ı a r keo log la r ın i ş le r in in 
d o ğ r u yapmalar ını nasıl b e k l e y e b i l i r i z ? Bu konuda yasal b i r düzen lemeye ih t i yaç 
duyu lduğu h a t t a odalaşma iç in Bakanl ığın öncülük e t m e s i bundan sonraki 
a r k e o l o j i k ça l ışmalar ın yasa la r la tan ımlanmış b i r şek i l de daha sağlıklı 
y ü r ü t ü l e b i l m e s i iç in b i r g e r e k l i l i k değ i l m i d i r ? 
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27 Ekim 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.Ol .O.GNS.0.10.00.02- 7/5292- 9115/19409 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'm, Marmaray Projesi kapsamında yapılan kurtarma 
kazılarına ilişkin, (7/5292) esas numaralı yazılı soru önergesinin bir nüshası ilişikte 
gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün 
içinde cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Eyyüp Ceriâp GULPINAR 
TürkiyCBüyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

EK: Önerge nüshası. 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610 -J\ 2>3 2 .^ 3,6./U../2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/10/2008 tarihli ve 
AO 1.0.GNS.0.10.00.02/ 19409 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın 7/5292 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

-152 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÇETİN SOYSAL'İN 7/5292 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İstanbul'da yaşanan trafik sorunu günden güne artarken, trafiğe çözüm olarak üretilen 
projeler ise birçok nedenle sağlıklı yürümemektedir. Cumhuriyet tarihinin en pahalı projesi 
olarak bilinen Marmaray Projesi, inşasına başlanıldığı tarihten bugüne kadar farklı 
tartışmalarla gündeme gelmiştir. 2005 yılında UsküdarMa yapılan kurtarma çalışmalarında 
tarihi eserlerin tahrip edildiği basına yansımıştır. Arkeologların yoğun tepkisine rağmen 
Üsküdar Bölgesi'nde mimarı yapıların iş makineleriyle kaldırılmasına İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğünce onay verilmiştir. Sirkeci kazıları döneminde de benzer tartışmalar 
gündeme gelmiş, aynı uygulama ile burada da bir hamam yapısının iş makineleri ile 
kaldırılmasına izin verilmiştir. 

Son olarak Yenikapı'da yapılan kazılarda binlerce yıllık tarihe ışık tutacak kalıntılara 
ulaşılması ile konu tekrar gündeme gelmiştir. 2004 yılından bu yana hem metro bölgesinde 
hem de Marmaray Bölgesi'ndeki kurtarma kazılarında 32 adet batık, 20.000'e yakın eser, bir 
kilise kalıntısı, efsanevi Konstantin surları, deniz feneri olduğu düşünülen bir yapı ve bir 
rıhtım kalıntısı tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkarılan tüm bu tarihi eserler arkeologlar tarafından yapılan 
değerlendirmelere göre İstanbul'un tarihini bilinenden 5500 yıl geriye M.Ö.800'lü yıllara 
götürecek niteliktedir. 

İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olduğu hatırlanacak olursa, ortaya 
çıkarılan eserler titiz bir çalışma ile değerlendirilmelidir, 

Marmaray Projesi ile ortaya çıkan bu durum aslında projedeki önemli bir aksaklığı da 
gündeme getirmiştir. Bu proje, Cumhuriyet tarihinin en pahalı projesi olmasının yanında 
İstanbul'un trafiğine çözüm iddiasını taşıyan bir projedir. Bu kadar büyük bir maliyet ile yola 
çıkılırken fizibilite çalışmalarının düzgün şekilde yapılmış olması gerekirdi. Oysa Üsküdar, 
Sirkeci ve son olarak da Yenikapı'da ortaya çıkan durum fizibilite çalışmalarının gereği gibi 
yapılmadığını göstermektedir. İstanbul'da tarihi yarımada olarak bilinen bölgede kültürel 
mirasın olduğu bilinmektedir. Marmaray'ın güzergahı üzerinde Antik Theodosius Limanf nın 
olduğu bilinirken yinede ısrarla güzergahın bu bölgeden geçirilmesi açıkça bir tarih katliamı 
anlamına gelmektedir. Projenin başında Anıtlar Kurulunun bu güzergaha onay vermesini bu 
nedenle anlamak olanaksızdır. 

Konusunda uzman pek çok arkeologun getirdiği alternatifler de tek tek bertaraf 
edilmekte, kazılar neredeyse projeyi aksatan çalışmalar olarak yansıtılmaktadır. 

Yenikapı kazısında karşılaşılan durum yakın geçmişte bitirilen Atina metrosu ile 
önemli benzerlikler taşımaktadır. Atina'da kazılar sırasında ortaya çıkan Antik Keramaikos 
Mezarlığı'nın ortaya çıkması ile güzergah değiştirilmiştir. Böyle bir alternatif İstanbul için de 
değerlendirilmelidir. Yenikapı kazı alanı korunarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine 
açılması İstanbul için bir kazanç olacaktır. 
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İstanbul'un tarihi ve kültürel miras açısından son derece zengin bir kent olduğu 
bilinmektedir. Önemli olan bu zenginliğin tahrip edilmeden değerlendirilmesi ve dünyaya 
açılmasıdır. 

Bu çerçevede; 

SORU 1: Avrupa arkeolojik mirasının korunması amacıyla imzalanmış ve Türkiye'nin 
de altına imza attığı Valetta Sözleşmesi'nin 3. maddesinin 2. fırkası "Kazıların ve tahripkar 
olması muhtemel tekniklerin sadece kalifiye ve özel olarak yetkili kılınmış kimseler 
tarafından kullanılmasının sağlanmasını düzenlemekte, kepçe kullanarak kazı yapma 
yöntemi tüm uzmanlarca tahribat riskini artıran bir etmen olarak görülmektedir. Bu kazının 
eski bir bataklık alanda yapılacak olması ve bunun Türkiye'nin ilk bataklık kazısı olacak 
olması nedeniyle ülkemizde bu konu ile ilgili bir uzman bulunmamaktadır. Bu maddeye 
dayanarak bataklık alanın kazısı esnasında yurtdışından bir uzman getirdiniz mi veya 
getirmeyi düşünüyor musunuz? 

SORU 2: Bu kadar önemli bir tarihi mirasa sahip olan ülkemizde hala daha tarihi ve 
kültürel mirasın dozer ve kepçelerle kazıların yapıldığı alanlarda gerekli müdahaleler 
yapılmadan baştan savmacı bir zihniyetle yürütülmesi doğru mudur? 

SORU 3: Marmaray Yenikapı kazısında, yazılı ve görsel basından takip edildiği üzere 
içinde Neolitik Dönem, eşsiz nitelikte ahşap arkeolojik materyallerin bulunduğu balçığın 
dozer ile kazı yapılmasını arkeoloji etiği açısından doğru buluyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3: Marmaray ve Metro Projelerine ait güzergah tayini, yatırımcı 
kurumlarca hazırlanarak Bölge Koruma Kurullarına sunulur ve onaylandıktan sonra 
uygulamaya geçilir. Bahse konu kazı alanına dozer ya da kepçe sokularak arkeolojik kazı 
yapılmamıştır. Marmaray Projesini yürüten DLH Bölge Müdürlüğünce öncelikle teslim 
edilmesi istenilen ve belli bir bölümünde iş makinesi kullanılması planlanan 110 m2' lik 
alanın, hâlihazırda üçte ikilik bölümünün kazısı elle yapılarak tamamlanmış olup kazının geri 
kalan bölümünde yüklenici firmaların alana girecekleri tarihe kadar elle devam edilecektir. İş 
makinesi kullanılması ile ilgili olarak ülkemizde konunun uzmanı bilim adamlarıyla gerekli 
görüşmeler yapılmış olup nasıl bir iş makinesi kullanılacağı ile ilgili çalışmalara da devam 
edilmektedir. Ayrıca, iş makinesi kullanılarak kazı yapılacak bataklık alanda mimari ve 
arkeolojik bir tabakalaşma bulunmamaktadır. Yaklaşık 0,80 metrelik buluntu içeren tabaka ise 
uygun makine ve yöntemlerle İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları ve serbest 
arkeologların denetiminde kesilerek alınıp, alanın başka bir bölümünde depolanarak, daha 
sonra belirlenecek yöntemlerle (havuzda yüzdürme veya kazılarak) tasnif yapılacaktır. Bu 
yöntemin, elle kazı sırasında vurulacak binlerce kazma ve kürek darbesinden daha az zararlı 
olacağı düşünülmektedir. 
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SORU 4: Kazı başkanı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürünün İstanbul IV 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun elle kazı yapılmasına dair 
kararına rağmen ve demeçlerinde üzerinde herhangi bir baskı olmadığının altını çizerek 
söylemesine rağmen, hala daha alana dozer sokma inadının nedeni nedir? 

CEVAP 4: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Marmaray Projesi kapsamındaki Yenikapı İstasyon 
alanında gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına ait İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/08/2004 tarihli ve 81 sayılı kararında, arkeolojik 
kazıların İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde ve belirleyeceği yöntemlerle 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Kazı alanlarında uygulanacak kazı yöntemleri, ilgili Bölge Koruma Kurullarınca değil 
kazı başkanları ve kazı heyetince belirlenmekte olup yetki kazı başkanındadır. Kazı başkanı 
ve Müze Müdürü İsmail KARAMUT'un demeçlerinde de belirttiği gibi herhangi bir baskı söz 
konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi iş makinesi kullanma amacı tahrip etmek değil, 
arkeolojik bir tabakalaşma ve mimari bulunmayan bu alanda daha az zararla buluntulara 
ulaşılmasını sağlamaktır. 

SORU 5 : Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı olarak İstanbul 
açısından fırsat olarak nitelendirilecek Yenikapı çalışmaları ile ilgili olarak herhangi bir 
çalışma yapmakta mısınız? 

CEVAP 5: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından Yenikapı'da 
yapılmakta olan ve yapılması düşünülen projeler kapsamındaki konuların İstanbul IV Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi halinde bu konular 
öncelikli olarak incelenerek değerlendirilmektedir. 

Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan taşınır ve taşınmaz buluntuların halkımızın ve 
bilim dünyasının hizmetine sunulabilmesi için, alanda bir liman müzesi ve arkeolojik park 
projesi gündeme getirilmiştir. Söz konusu projeler ile ilgili kurullar ve idareler çalışmalarına 
devam etmektedir. 

SORU 6 : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. İstanbul açısından 
önemli bir fırsat olan bu durum metro inşaatının tarihi yarımada üzerinde devam etmesi ile 
riske atılmış olmayacak mıdır? 

CEVAP 6: Metro ve Marmaray gibi önemli ulaşım projeleri ile ilgili güzergâhlar 
Müze Müdürlüklerince belirlenmemektedir. Ayrıca, teknik açıdan fennen zorunlu olan 
uygulamalar ile elde edilen sonuçlar ulaşımın kalitesinin artırılması kültürel miras alanları ve 
anıtların trafik tehdidi ve çevre kirliliği gibi etkenlerin zararlı unsurlardan uzaklaştırılmaları 
yönünde yararlı olacağı düşünülmektedir. 

SORU 7 : Atina Metrosu'nun inşası sırasında Yenikapı'dakine benzer bir durum 
yaşanmıştır ve Atina Metrosu'nun güzergahı değiştirilmiştir. İstanbul için de böyle bir 
alternatifin düşünülmemesinin nedeni nedir? 

CEVAP 7: Atina Metrosu'ndakine benzer bir durum Marmaray projesine yönelik 
kazılar sırasında da ortaya çıkmıştır. Bu durum üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulunca bahse 
konu alanın projesi revize edilerek güzergâh dışına çıkarılmıştır. Söz konusu alandaki 
kalıntılar koruma altına alınmış olup alan arkeolojik park alanı olarak düzenlenecektir. 
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Yenikapı'da 100 ada olarak tanımlanan alanda ortaya çıkan arkeolojik bulguların önemi 
nedeniyle, alandaki TCDD aktarma istasyonunun yapımından vazgeçilmiş ve bir müze istasyon 
projesinin hayata geçirilmesi için harekete geçilmiştir. 

SORU 8 : Yenikapı'daki kazıda çıkan eserlerin müze istasyon olarak sergilenmesi de 
gündeme gelmiştir. Bakanlığınızın bu konuyla ilgili olarak herhangi bir çalışması bulunmakta 
mıdır? 

CEVAP 8: Yenikapı kazılarında elde edilen buluntular ile ilgili olarak ilk önce Müze 
İstasyonu Projesi gündeme gelmiş olup konu ile ilgili proje hazırlanarak ilgili kurula onay 
için gönderilmiştir. Ancak, çok sayıda batığın ve buluntunun mevcudiyeti nedeniyle alanda 
bağımsız bir müze kurulması düşüncesi ön plana çıkmış olup çalışmalar Bakanlığımın ilgili 
birimlerince yapılmaktadır. 

SORU 9 : İstanbul'da Arkeoloji Müzelerinin yetersizliği nedeniyle 1 milyonun 
üzerinde sergilenemeyen eser bulunmaktadır. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
olması nedeniyle tarihi mirasın sergilenmesi kuşkusuz çok büyük önem taşınmaktadır. 
Bakanlık olarak yeni müzelere duyulan ihtiyacın sağlanabilmesi için nasıl çalışmalar 
yapmaktasınız? 

CEVAP 9: İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki eserlerin sergilenememesi sorunu 
üzerine Bakanlığımızca hem İstanbul Arkeoloji Müzesinin sergileme, depolama ve araştırma 
işlevlerine yönelik yakın çevresinde yeni mekanlar oluşturulması hem de yeni büyük müze 
depoları kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizin önemli şehirlerinde, 
İstanbul'da dahil olmak üzere, 4-5 adet depo-müze tesisi planlanmaktadır. Öncelikli olarak 
yer teminine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu kapsamda İstanbul Arkeoloji Müzelerinin kullanımındaki alanların yetersizliği 
üzerine öncelikle yakın çevresinde ve Topkapı Sarayı komp.leksi içinde mekanlar tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Bakanlığımıza tahsisli olan Topkapı Sarayı Kimyahane 
Has ve Fodla Furunların müştemilat ve arazisinin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kimyahane ve 
Laboratuar Binaları olarak kullanılması Koruma Bölge Kurulunun 11/07/2007 tarihli ve 1598 
sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Ancak, aynı kararla I. Derece Arkeolojik Sit Alanında 
bulunan alanda kazı çalışmalarının sonuçlandırılması ve II. grup korunması gerekli kültür 
varlığı olan Kimyahane binasına ilişkin restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanması da 
istenmiştir. 

Diğer yandan İstanbul Arkeoloji Müzelerinin depo alanları ihtiyacına yönelik Müze 
Müdürlüğünce bitişik parseldeki Darphane-i Amire Binalarının uygun olacağı görüşü 
bildirilmiş olup taşınmazlara yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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SORU 10 : Yenikapı'da ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi için bir açık hava müzesi 
yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 10: Yenikapı' da ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi için, hem kapalı hem de 
açık hava müzesi olarak belirlenen alanlar tespit edilmiş olup, çalışmalara devam 
edilmektedir. 

SORU 11 : Yenikapı'da yapılan kazı çalışmalarında arkeologların çalışma saatleri 
konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Uzun saatler boyunca hatta gece çalışma yapan 
arkeologlar ilkel koşullarda çalıştırılmaktadır. Tarihin izini süren ve sosyal bilimci olmanın 
bilinci ile hareket eden arkeologların yapay aydınlatmalarla gece yaptığı çalışmalar tarihi 
eserlerin tahribatı riskini artırmaktadır. Bu kadar uzun süreli, aralıksız ve gece kazı çalışması 
yapılmasını doğru buluyor musunuz? 

CEVAP 11: Arkeolojik kazı çalışmaları için sağlanan imkânların mükemmel 
olduğunu söylemek mümkün olmasa da, ülkemizdeki ve yurtdışındaki benzer kazı 
çalışmalarından daha kötü olmayıp, hatta daha iyi şartlarda birçok üniversiteden çok sayıda 
bilim adamının katılımıyla sürdürülmektedir. Gece çalışmaları ise projenin ülkemiz açısından 
önemi, de düşünülerek ilgili Bakanlığın talebi, Bakanlığımızın da uygun görüşüyle gerekli 
arkeolog istihdamı ve teknik donanımları sağlanarak (aydınlatma ve donanım) ilgili Müze 
Müdürlüğünün uzmanları denetiminde sürdürülmektedir. 

SORU 12 : Yenikapı kazısında çalışan arkeologların geçici olarak da olsa Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesine alınması düşünülmeyerek ekonomik olarak yüklenici firmalara 
bağlı kılınmaları doğru mudur? 

CEVAP 12: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam eden bu 
çalışma, ülkemizdeki diğer benzer projelere bağlı olarak yapılan kurtarma kazılarında olduğu 
gibi yapılan protokoller çerçevesinde mali yükümlülük sahibi idareler ve yükleniciler 
tarafından finanse edilmektedir. 

SORU 13 : Özlük haklan bakımından taşeron firmalara bağlı olarak çalışan 
arkeologların yaptıkları işin önem ve saygınlığı ile kesinlikle bağdaşmayacak muamelelere 
maruz kaldığı tarafıma iletilmiştir. Kendilerine uygulanan bu kötü muamele yanında 
müteahhit firmaların işi bir an önce bitirme kaygısı ile arkeologlar üzerinde yoğun bir baskı 
kurduğu da ifade edilmektedir. Geçmişin aydınlatılmasında önemli bir işleve sahip olan bu 
kişilerin maruz kaldıkları muamele Kültür ve Turizm Bakanı olarak sizi rahatsız etmekte 
midir? 

CEVAP 13: Özlük hakları bakımından ilgili firmalara bağlı olan arkeologların hakları 
ve çalışma ortamları mümkün olduğunca İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce kontrol 
edilip, gerekli iyileştirmeler sağlanmaya çalışılmaktadır. İşin bitirilmesi ile ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen baskılar somut olarak saptanılamadığından, bu ve benzeri olumsuz 
davranışlarla ilgili olarak Müze Müdürlüğüne iletilen bilgiler, gerekli hassasiyet gösterilip 
muhatap kurumlarla görüşülerek bertaraf edilmektedir. 
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SORU 14 : Hüseyin YILDIRIM, Enis TARTAN, Özlem DURAN isimli arkeologlar 
04/09/2008 tarihinde işten çıkarılmıştır. Bu arkeologların işten çıkarılma nedenleri nedir? 

CEVAP 14: Hüseyin YILDIRIM, Enis TARTAN ve Özlem DURAN isimli 
arkeologların bağlı oldukları firma yetkilileriyle özlük hakları konusunda ortaya çıkan 
anlaşmazlık nedeniyle işlerine son verildiği ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

SORU 15 : Arkeolojinin gereklerini yerine getirmeleri beklenen bu amaçla yetki ve 
sorumluluk yüklenen "serbest arkeologların" Müze ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesine dahil edilmeyerek yüklenici firmaların hatta taşeronların bünyelerine dahil 
edilmeleri sağlıklı bir arkeolojik kazının yürütülebilmesi için bir çelişki değil midir? 
Yüklenici firmalar ve taşeronlar işin doğası gereği arkeolojik kazının bir an önce bitirilmesi 
beklentisindeyken hatta metre küp üzerinden para kazanma telaşında iken özlük hakları 
bakımından bu şirketlere bağlı arkeologların işlerinin doğru yapmalarını nasıl bekleyebiliriz? 
Bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu hatta odalaşma için Bakanlığın öncülük 
etmesi bundan sonraki arkeolojik çalışmaların yasalarla tanımlanmış bir şekilde daha sağlıklı 
yürütülebilmesi için bir gereklilik değil midir? 

CEVAP 15: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılan bu tür çalışmalar yine bu 
bünyede istihdam edilen, arkeolojinin gereklerini yerine getirmesi beklenen meslek uzmanları 
eliyle yürütülmektedir. Müze Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülen çalışmalarda istihdam 
edilen arkeologlar, yaptıkları işin bilincinde olup çalışmalarını bu yönde 
gerçekleştirmektedirler. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
27 KASIM 2008 PERŞEMBE 

SAAT: 11.00 

KISIMLAR 

2_ 
2 

_3_ 

5 

6̂  

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTTRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 2 - 3 Aralık 2008 Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular 

ve diğer denetim konularının görüşülmemesi, 
27 Kasım 2008 Perşembe günkü birleşiminde 11.00-23.00, 2 Aralık 2008 Salı günkü 

birleşiminde 15.00 - 23.00, 3 - 4 Aralık 2008 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 
11.00 - 23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

4 Aralık 2008 Perşembe günkü birleşiminde 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 
görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 5 Aralık 2008 Cuma günü de Kanun Tasarı ve 
Tekliflerini görüşmek üzere 14.00'te toplanması ve 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 18.11.2008 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun 

olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

* 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
23 Ü N C Ü BİRLEŞİM 27 KASIM 2008 PERŞEMBE SAAT: 11.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>Ctk 

3 - SEÇIM 

sCtk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

>Ctk 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

3. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

5. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 
14.5.2008) 

6. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

7. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

8. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

9. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

10. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2008) 

11. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
12. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

13. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 31.7.2008) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 

* Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında 
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

18. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 

« Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
* Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

- 5 - 23 UNCU BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

23. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

24. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

26. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

28. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

29. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

30. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

37. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

38. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 90) 
(Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

43. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

44. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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48. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 

Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

50. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

52. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

53. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

54. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

56. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

57. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 
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58. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 

Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

59. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

60. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

62. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

63. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

64. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

65. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

66. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

67. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

68. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

70. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 
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71. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 

Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna , 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

73. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor « 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

74. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

75. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

76. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141 'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar ' 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

85. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

86. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

87. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

88. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

90. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

91. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

92. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

95. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

96. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

97. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

99. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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101.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

103. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

104.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

105. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

106. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

107. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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108. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

109. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

110.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

112.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) • 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden * 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) , 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 
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123. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

124.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2008) 

126. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

127. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

128. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

129. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

131. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

132. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

133. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

142. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

143. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

148. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) 

153. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

154. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

155. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29J.2008) 

156.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 
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158. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 

Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

159. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

160. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

161. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

162.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 

163.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

164.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

165.-Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 
307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

166.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 21.11.2008) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları 
Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

168. X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 96) 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/324) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, 
esas olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 27/9/2007 

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

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci 

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

Gereğini arz ederim. 
Cemil Çiçek 
Başbakan V. 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/887 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/903 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 

Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/906 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/922 Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/931 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/934 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutaba
kat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/936 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlı
ğı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu 
Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımıyla İlgili Karşı
lıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/939 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 

Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/941 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Ta

rım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/957 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde 
Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/963 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İş
birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik 
Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/970 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Öz
bekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/973 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı 
Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçe
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/986 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kal
kınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono
mik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1014 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1016 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 
1/1020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askerî-Bilimsel ve Askerî-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1044 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner
lik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim
sel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1051 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1058 Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1060 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1063 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1071 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve 
Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1078 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi 
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/1080 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gü
venlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1087 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Kat
kı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1088 Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1090 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1091 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı 

1/1092 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ta
rım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1101 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı 
1/1107 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko

runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1109 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbir

liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1116 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Ara

sında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1117 Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 

Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü 
Konusundaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1118 Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Pro
tokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer 
Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkın
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1 /1123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Ka
bulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1124 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasın

da Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1128 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hari
tacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1138 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
1/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1142 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1143 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1144 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1151 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hak
ları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/1159 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/1163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Kon

feransı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1174 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1187 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1203 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Ku

rulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1231 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1238 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaş

masına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1253 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1256 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica

ret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1280 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1290 Tanık Koruma Kanunu Tasarısı 
1/1296 Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terö

rizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güven
lik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1302 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Re
vizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1349 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 9/11/2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1078/4903 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17/10/2005 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE* 

A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri 
1 01/01/1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli yıldır uygulanan, tasarısı Prof. Dr. Hirsch ta

rafından kaleme alınmış bulunan, 6762 sayılı Kanun, hazırlandığı ve kabul edildiği dönemin öğreti
leri ile kuram ve yaklaşımlarını iyi bir şekilde yansıtan, sorunlara çağdaş, güvenilir ve işleyebilir 
çözümler getiren, bu alanda Türkiye'nin gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayan, menfaatler den
gesini hak ve adalete uygun bir tarzda kuran, modern hukuk yöntemlerinin ve kanun tekniklerinin 
başarıyla kullanıldığı bir Kanundur. 6762 sayılı Kanun, ticaret, endüstri ve hizmet sektörünün ken
disine özgü hukukî ilişkilerini iyi bir şekilde düzenlemiş, hem Türk ticaret hukukunun doğru yön
de gelişmesinde etkili rol oynamış hem de ülkenin ekonomik kalkınmasına gerekli kanun desteğini 
sağlamıştır. Kurumları ve hükümleri bağlamında oluşan özgün öğretiler ve ufuk açan ilkesel içtihat
larla 6762 sayılı Kanun, Türk hukukunda örnek alınan, çağdaşları arasında saygın bir yeri olan, nes
nel adalete dayanan çözümler sunan bir temel kanun konumunu kazanmıştır. 

* "Genel Gerekçe "de ve "Madde gerekçeleri "nde kullanılan kısaltmaların açılmış şekilleri aşağıdadır. 6762 sayılı Kanun: 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu; AB: Avrupa Birliği: AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu: Alnı POK: Alman Paylı Ortaklıklar 
Kanunu; Alm. TK: Alman Ticaret Kanunu; ASOK: Karayollarıyla Arizi Otobüs Hizmetleri Yoluyla Yolcu Taşımacılığına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Road by Means Accosional Co-
ach and Bus Services; AT: Avrupa Topluluğu; ATRG: Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi; BEHG: Bundesgesetz über die Börse-
nund Effektenhandel) BIMCO: Baltık Uluslararası Denizcilik Konferansı/Baltic International Maritime Conference; Cadbury 
Raporu: Cadbury Report (The Cadbury Committee Report: Financial Aspects ofCorporate Govenance); CBA: Cenevre Birlik 
Anlaşması; ÇekK: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun; CMI: Milletlerarası De
nizcilik Komitesi/Comite Maritime International; CMR: Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme/Con-
vention on the Contractfor the International Carriage ofGood by Road; CoğİşKHK: Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname; COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme/Convention relative aux trans-
ports internatinaıvc ferroviaries; EndTasKHK: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 
FaizK: Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun; FE: Avrupa Forumu/Forum Europaeum; FR.TK: Fransız Ticaret Ka
nunu; FSEK: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; GRuR Int: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil; 
GmbH G Co. KG: Limited Şirket ve Ortağı Komandit Şirket; IASB: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu/International 
Accounting Standarts Committee; IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Birliği/International Financial Repor-
ting Standarts Association; IFRIC: Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi; International Financial Reporting Stan
darts Interpretation Comittee; IFRSB: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu/International Financial Repor
ting Standarts Board; Interbus Sözleşmesi: Otobüsle Arizi Yolcu Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme/Agreement on the 
International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus; İBirK: İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Mal
varlığı Devrine İlişkin Federal Kanun; İsv. BK: isviçre Borçlar Kanunu; Isv. TK: isviçre Ticaret Kanunu; KoopK: Kooperatif
ler Kanunu; KVK: Kurumlar Vegisi Kanunu; MarkKHK: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 
NAFTA: North American Free Trade Agreement; PatKHK: Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 
RKK: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; SLIM-Team: iç Pazar mevzuatının basitleştirilmesi -çalışma takımı/Simpler Le-
gislation for Internal Market-Team; SerPK: Sermaye Piyasası Kanunu; SPK: Sermaye Piyasası Kurulu; TOBB: Türkiye Oda
lar ve Borsalar Birliği; TSTüz: Ticaret Sicili Tüzüğü; US-GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles; 
VUK: Vergi Usul Kanunu; ZGR: Zeitschrift für unternekmens-und Gesellsckaftsreckt. 
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B) Türk Ticaret Kanununun Çıkarılmasında Etkili Olan Sebepler 
I. 6762 sayılı Kanunu Doğrudan Etkileyen Gelişmeler 
2 6762 sayılı Kanunun uygulandığı 20. yüzyılın ikinci yarısında, bir ticaret kanunu için önem

li, hatta bir anlamda sıradışı olaylar cereyan etmiş, kalıcı sonuç doğuran dönemler başlamıştır. Bun
lar, diğerleri yanında, AET-AT/AB'nin kurulup bir küresel, ekonomik, ticarî ve siyasî güç hâline 
gelmesi; Avrupa Ekonomik Alanı, NAFTA gibi dünya ticaretinde yeri ve etkisi olan, ekonomik, böl
gesel birliklerin çalışmaya başlamaları; söz konusu örgütlerin maddî hukuk kuralları koymaları ve 
uluslarüstü hukuk rejimleri yaratmaları; 1960'ların ortalarından itibaren serbest pazar ve rekabet 
ekonomisinin tüm ülkelerde yaygınlık kazanması, bu kavramların AB için ortak değerler olarak ka
bul edilmesi ve AB'nin Kopenhag kriterleri arasına girmesi; işletmeler arası yoğunlaşmaların, yani 
şirketler topluluklarının artması ve böylece işletmenin bağımsız hareket ettiği, hep menfaatine olan 
kararları alması gerektiği şeklindeki hukuk dogması ile gerçek arasındaki çelişkinin büyümesi; ge
nel işlem şartlarının kanunlardaki menfaatler dengesini kuran yedek hükümleri uygulamadan kov
ması; adaleti tehlikeye atan yanlılığın adeta kökleşmesi; uzman hukukçuluğun tüketicinin aleyhine 
işlemesi; elektronik (e) işlemlerin ve ticaretin, hem ticareti hem şirketler hukukunda yönetim kuru
lu ile genel kurula daveti, katılmayı, oy vermeyi, bilgi almayı ve vermeyi kökten etkilemesi; çevre 
kirliliği başta olmak üzere teknolojinin yol açtığı tahribatın sorumluluk hukukunu etkilemesi, bu se
beple özellikle deniz taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğunu yeniden şekillendirmesi ve tanım
laması; emredici kurallarla korunması gereken kişiler arasına, tüketicinin, halk paysahibinin, sigor
talının, elektronik ortamda işlem yapanın ve genel işlem şartlarının muhataplarının katılması; ulus
lararası konvansiyonların ticaret kanunlarının konusunu oluşturan birçok alanı ayrıntılı bir tarzda 
düzenlemeleri; iki taraflı dış ticaretin çok taraflı uluslararası ticarete dönüşmesi; küreselleşme anla
yışının yapılaşması olan Dünya Ticaret Örgütünün faaliyete geçmesidir. Başlıcalan satırbaşları ile 
anılan bu gelişmeler, örgütlenmeler ve oluşumlar; kuramlarını, öğretilerini ve düzenlerini birlikte 
getirmiştir. Kanunlar, özellikle AB üyesi ülkelerin kanunları bu hızlı akışın arkasından adeta sürük
lenmiş, sürekli değiştirilmiştir. Son elli yıl hem yeni konuların kanunlaştırıldığı hem de temel ka
nunların, daha önce görülmemiş sıklıkla değiştirildiği bir dönem olmuştur. 6762 sayılı Kanunda ise 
geçen elli yıl içinde bu gelişmelere karşılık verebilecek değişiklikler yapılmamıştır. 

II. AB Tam Üyeliğine Aday Olma, Müzakerelere Başlanması Kararı ve "Müzakere Eden 
Ülke" Konumu 

3 Türkiye, 1960'lardan beri AET/AT'nin ortak üyesidir; 14/04/1987'de üyelik için başvurmuş, 
11/12/1995 tarihinde, Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği aşamasına geçilmesini kararlaştırmış ve 10-
11/12/1999 tarihlerinde yapılan Helsinki Zirvesi'nde tam üye adayı konumunu almıştır. Türkiye ile 
AB, 2001 yılında, Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklı
ğı anlaşmasını imzalamışlardır. 

Ortak üyelik ile başlayan hukukî uyumun sağlanması yükümü, Gümrük Birliğiyle birlikte so
mutlaşmış ve Türkiye, rekabet ve fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere 
çeşitli AT düzenlemelerini ulusal hukukun bir parçası haline getirmiştir. Üye adaylığı ise, Türkçe-
ye "AB müktesebatı" diye çevrilen "acquis communautaire"nin Türk hukukuna aktarılması zorun-
luğunu getirmiştir. Bu amaçla Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen, 2001/2129 sayılı "Avrupa 
Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesabatı-
nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi
ne Dair Karar" 24/03/2001 tarihli ve 24352 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bun-
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ların yerini 24/07/2003 tarihli ve 25178 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 23/06/2003 
tarihli ve 2003/5930 sayılı "Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program" ve "Av
rupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine Dair Karar" almıştır. Anılan düzenlemeler, AB'ye tam üyelik süreci içinde, 
Türkiye'de kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamakta, bu çalışmala
rın genel çerçevesini çizen yönlendirici bir nitelik taşımaktadır. Çünkü AB'nin, üye ülkelerin ulusal 
hukuklarında çeşitli dallarda gerçekleştirdiği uyumlaştırma ile ortaya çıkan ortak hukuka ve dolayı
sıyla geleceğin hukukunun biçimlendirilmesine ilişkin çalışmalara ve reformlara uzak kalmış 6762 
sayılı Kanunun, adaylık ve müzakere sürecinde, AET/AT'nin ticaret, şirketler, sermaye piyasası, ta
şıma ve sigorta hukukuna ilişkin yönergeleri ile tüzüklerine göre değiştirilmesi kaçınılmaz bir ge
reklilik haline gelmiştir. AB Komisyonu acquis communautaire ile ilgili olarak şu açıklamayı yap
mıştır. "Başvuruda bulunan (her) ülke Topluluğa üye olması ile birlikte, Anlaşmaları ve Anlaşma
ların öngörülmüş hedeflerini, Anlaşmaların yürürlüğe girmesinden itibaren verilmiş her türlü dü
zenlemeleri, kararları ve Topluluğun kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla açıklanmış görüşleri 
çekincesiz kabul etmek zorundadır" [ABRG 1972, Nr. 73, 3]. 

AB Komisyonu 03/10/2005 tarihinde, Türkiye ile müzakerelere başlanmasını AB üyelerinin 
devlet ve hükümet başkanlarından oluşan Konseye önermiş ve Konsey 17/12/2004 tarihinde bu tav
siyeye uymuştur. Konsey öneriyi benimsemiş ve 03/10/2005 tarihinde üyelik Müzakere Çerçeve 
Belgesini kabul ederek, müzakereleri başlatmıştır. Türkiye artık "Müzakere Eden Ülke"dir. Bu hu
kukî konumu, Tasarının sadece AB müktesabatı ile uyumlaştırılması zorunluğunu ortaya çıkarmak
la kalmamakta, aynı zamanda, Türkiye'ye, ileride yayınlanacak yönergelere de uyum sağlamak, AB 
Komisyonunun kurduğu yüksek düzeyli uzmanlardan oluşan komisyonların AB hukukunun şekil-
lendirilmesine ilişkin raporlarında yer alan önerileri değerlendirmek, AB'nin ticaret hukuku alanın
daki eylem planını izlemek ve gelecekteki Kanunda gerekli değişiklikleri yapmak görevini de yük
lemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, AB'ye üye diğer ülkelerin, ticaret, şirketler, taşıma, deniz ti
careti ve sigorta kanunlarında olduğu gibi, dinamik bir konuma geçecek ve eskisiyle kıyaslanama
yacak sıklıkta değiştirilme olasılığına açık bir kanun haline gelecektir. AB Müktesebatı ve bu bağ
lamda AB'nin ticaret hukukuna ilişkin düzenlemeleri, "Müzakere Eden Ülke" Türkiye'nin gelecek
teki hukukudur. 

III. Teknolojik Gelişmeler ve Internet 
4 Geniş anlamda, yani Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukuku teknolojik gelişmeler

den etkilenmiştir: Evraksız kıymetli evrak, konteynerle taşıma, denizlerde petrol kirliliği, yeni kur
tarma araçları ve teknikleri gibi. Bunlarla birlikte özellikle internetin günlük hayata sıradışı bir hız
la girip her alanda kullanılır hâle gelmesi, hukuku da etkilemiştir. Bugün bütünlük gösteren bir sis
tematik altında toplanmamış bile olsa, disiplinlerarası bir dal niteliğini taşıyan bir internet hukukun
dan bile söz edilebilir. Sözleşmelerin kurulmalarından başlayarak, belgelerin, özellikle faturaların, 
teyit mektuplarının, ihtar ve ihbarların, her çeşit konişmentonun, taşıma senedinin, sigorta poliçesi
nin elektronik ortamda oluşturulması ve bu belgelerin bir kısmının elektronik ortamda saklanmaya 
başlanması; şeffaflığın bu yoldan en üst düzeyde sağlanabilmesi; şirketlerde yönetim kurulu, genel 
kurul, müdürler kurulu, yöneticiler kurulu gibi organların toplantılarına ilişkin çağrılarının e-posta 
ile yapılması, toplantıya katılmanın, öneri sunmanın, oy kullanmanın fizikî olarak değil sanal yolla 
gerçekleştirilmesi, kararların aynı yolla alınıp güvenli elektronik imza ile imzalanması kanun koyu
cuları yeni kanunlar çıkarmaya veya mevcut kanunlarda değişiklik yapmaya yöneltmiştir. Alman-
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ya, Fransa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke, 2000 yılından beri e-postayı, e-ti-
careti ve yönlendirilmiş e-mesajı ticaretin bir parçası haline getirmişlerdir. Tasarının bu gelişmeyi 
yansıtması gereklidir. Nitekim hem Tasarının çeşitli maddelerinde hem de son hükümlerde söz ko
nusu gelişmeye ilişkin kurallar öngörülmüştür. 

IV. Uluslararası Piyasaların Bir Parçası Olmak 
5 Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken, diğer taraftan da uluslararası ticaret, endüstri, 

hizmet, fınans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak zorundadır. Bunun için uluslararası piya
saların kurumlarına, kurullarına ve kurallarına yer veren bir ticaret kanununa sahip olmalıdır. 

2005 yılının Ekim ayında AB ile tam üyelik müzakerelerine başlama hazırlığı içinde bulunan 
Türkiye, uluslararası piyasaların bir parçası, Türk işletmeleri de bu piyasaların rekabet gücünü ha
iz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak zorundadırlar. Bunun için başta gelen şart, işletmelerimizin 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlanna (IFRS) göre düzenlenmiş ve uluslararası denetim 
standartları (IAAS) uyarınca denetlenmiş fınansal tabloları ile iddialarını ortaya koyabilmeleridir. 
Sözü edilen standartlar, Türkiye'ye uluslararası itibar sağlayabileceği gibi, gücümüzü karşılaştıra
bilir ölçeklere göre hesaplamamıza, buna göre stratejik derinlik taşıyan ve sürdürülebilir politikala
rı belirlememize de olanak verecektir. 

Türk Ticaret Kanunu bu amaçların gerçekleştirilmesinde etkili ve vazgeçilmez belki de tek 
araçtır. Bu ilke ve mekanizmalara yer vermeyen bir Ticaret Kanunu bugünün gereksinimlerine ce
vap veremez. 

V. Ticaret Kanununu Etkileyen Yeni Kanunlar 
6 2004 yılında yürürlüğe giren 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti

nin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince Türk Lirasından altı sıfır atılmış ve Yeni Türk Lirası 
01/01/2005 tarihinden itibaren dolaşıma girmiştir. Bu önemli değişiklik diğer kanunlarda olduğu gi
bi Tasarıda da dikkate alınmıştır. Çünkü, Yeni Türk Lirası, sermaye şirketlerinin asgarî sermayele
rini, anonim şirketlerde payın itibarî değerinin, taşıma ve deniz ticareti hukuklarında sorumluluk sı
nırlarının ve nihayet para cezalarının yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. 22/11/2001 tarihli 
ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta 
olmak üzere birçok kanunun Tasarıyı etkilediği şüphesizdir. 

C) Çeşitli Avrupa Ülkelerinde Ticaret Hukuku Reformu 
I. Genel Olarak 
7 20. yüzyılın son yarısında, AB üyesi ülkeler ile İsviçre'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, 

6762 sayılı Kanun anlamında ticaret hukuku yani, ticarî işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, 
deniz ticareti ve sigorta hukukları (bundan sonra bu konuların tümü "ticaret hukuku" diye anılacak
tır.) ve bu alanları düzenleyen kanunlar büyük çaplı değişikliklere uğramıştır. Bunların bir kısmı 
AET/AT yönergeleri ve tüzükleri bağlamında, bir kısmı da bunlardan bağımsız olarak, ulusal gerek
sinimler veya teknik gelişmeler sebebiyle yapılmıştır. Avrupa ülkelerinde (menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarına ve genel olarak sermaye piyasasına ilişkin işlemler bir yana) dar anlam
da kıymetli evrak hukuku alanında hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu ülkeler poliçe 
ve bonodan oluşan kambiyo senetleriyle çekte 1930 ve 1931 tarihli konvansiyonlara ve bunların 
oluşturduğu "ortak" hukuka bağlı kalmışlardır. Kıymetli evrakta ayrı bir sisteme sahip İngiltere'de 
de durum aynıdır. 
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Ticaret hukuku alanında Avrupa'da gerçekleştirilen büyük reformun niteliğine ve kapsamına 
ilişkin genel resmi görebilmek için, Alman, Avusturya, Fransız, İngiliz, İtalyan ve İsviçre hukukla
rı ile AET/AT hukukunda yapılan değişikliklerin başlıcaları hakkında bilgi vermek, Tasarı ile geti
rilen değişiklikleri değerlendirmek yönünden yararlı olacaktır. 

II. Avrupa Ülkeleri 
1. Almanya 
8 Alm. TK, 1950'li yıllardan günümüze kadar birçok kez büyük ve küçük değişikliklere uğra

mış, en büyük değişiklikler 1985, 1993 ve 2001 yıllarında, özellikle 1998 ticaret hukuku reformun
da, tacir kavramı, şube, ticaret unvanı, ticarî mümessil ve vekiller, acenta, kollektif şirketler, ticarî 
defterler konularında yapılmıştır. Gene 1998 yılında "Taşıma Hukuku Reformu Kanunu" (Transport 
reformgesetz) diye anılan Kanunla, Alm TK'nın taşıma, taşıma işleri yüklenicisi ve depo işlemleri 
hükümleri reforma tâbi tutulmuştur. Ticarî defterler ile deniz ticaretine ilişkin hükümlerde 1972, 
1985 ve 1986 yıllarında yapılan reform niteliğindeki yenileştirmelerle Alm. TK. yeni bir kanun ko
numunu kazanmıştır. Almanya'da, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, 1994 yılında bağımsız bir 
kanunun konusunu oluşturmuş, son olarak da 2004 yılında, yeni bir Haksız Rekabet Kanunu yürür
lüğe girmiştir. Türk Ticaret Kanununun "ticarî işletme" kitabının konularını kapsayan Alm. TK'nın 
birinci kitabında 1998 tarihli Ticaret Hukuku Reformu Kanunu ile yapılan değişiklik 1 ilâ 6 ncı pa
ragraflarda öngörülen "tacir" anlayışını esaslı şekilde değiştirmiş ve ticarî işletmeye esaslı rol tanı
mıştır. Alm. TK gene "tacir" bağlamında "sübjektif sistemi sürdürmektedir. Ancak Alm. TK'nın 
eski 1 inci paragrafında yer alan ve toptan ticarete dayalı, sayma yöntemi ile gösterilen işletme fa
aliyetleri ve işlerine kanunda artık yer verilmemektedir. Bunun sebebi sayılan işletme faaliyetleri
nin 19. yüzyıl ticaret hukuku anlayışına göre yapılandırılmış olması ve özellikle hizmet işletmele
rinin yeni türlerini kapsamamasıdır. Ayrıca işletme faaliyeti katalogu sistemi bugünkü işletme anla
yışından uzak belirlemelere dayanmaktadır. Nihayet "küçük tacir" anlayışına son verilirken tacir 
kavramı tacir sayılmayı da içerecek şekilde genişlemiştir. 

9 Paylı şirketleri, limited şirketleri ve kooperatifleri düzenleyen kanunlar Almanya'da tamamen 
yenilenmiştir. 1965 yılında Almanya'da bağlı işletmeler (konzern) hukukunu da ilk defa içererek, 
anonim ve paylı komandit şirketleri ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ve Avrupa'yı getirdiği sistemle
ri ve kurumlarıyla derinden etkileyen kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ilk defa 1985 yılında Bi
lanço Yönergesi Kanunu ile değiştirilmiş, daha sonra otuzun üstünde değişikliğe konu olmuştur. 
AET/AT yönergeleri dışında ulusal ihtiyaçlar ve yeni açılımlar sebebiyle yapılan önemli değişiklik
leri şöyle sıralayabiliriz: Küçük Anonim Şirketler ve Anonim Şirketler Hukukunun Basitleştirilmesi 
Kanunu (1994); Gerçek Olmayan İtibarî Değersiz Paylar Kanunu (1998); İşletmeler Alanında Kontrol 
ve Şeffaflığa İlişkin Kanun (1998); Euro Kanunu (1998); Nama Yazılı Hisse Senetleri Kanunu 
(2001); Devralmaların Düzenlenmesine İlişkin Kanun (2001); Şeffaflık ve Kamuyu Aydınlatma Ka
nunu (2002); Alman Kurumsal Yönetim Kodeksi (2002); Bilanço Reformu Kanunu (2004); İşletme
lerin Bütünlüğü ve Anonim Şirketlerin Modernleştirilmesi Kanunu (2005). Bu kanunlar Alman ano
nim şirketler hukukunun geçirdiği evrimin küçük bir kesitidir. 1965 yılında başlayan reform kırk yıl
dan beri hızını artırarak devam etmektedir. Bu hızlı, kapsamlı ve bir anlamda köktenci değişimi sa
dece AET/AT hukukuna uyum ile açıklayamayız. Alman anonim şirketler hukukundaki söz konusu 
sıradışı hareketlilik ancak çağa, teknolojiye uymakla ve bilgi toplumu ile tanımlanabilir. 

Alman anonim şirketler hukukundaki sürekli yenileşmenin üç ekseni vardır: (1) Bilanço huku
ku. 1980'li yıllarda, bilanço kanunları ile başlayan reform 2004 yılından itibaren, bilanço kavramı-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1 2 — 

nın dar kapsamını aşarak finansal raporlamaya dönüşmüştür. 2004 yılında çıkarılan Bilanço Kanu
nu (BilReG), pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerin IFRS'leri uygulamasını ve 
Bilanço Denetim Kanunu (BilKoG), finansal raporlamanın denetlenmesini öngörmektedir. (2) İç 
denetim. Almanya, Anglo-Sakson öğretisini ilk benimseyen ve bağımsız dış denetim yanında, şef
faflık temelinde iç denetime de, aynı ölçüde önem veren bir AB ülkesidir. 1998 yılında kabul edi
len İşletmeler Alanında Kontrol ve Şeffaflığa İlişkin Kanun (KonTraG) bu ekseni kurmuş, gelişme 
Şeffaflık ve Kamuyu Aydınlatma Kanunu (TransPuG) ile devam ettirilmiştir. (3) Üçüncü eksen Al
man anonim şirketler hukukunun geleneksel hüküm ve kurumlarından ayrılıp yeni açılımlar yap
maktır: Küçük anonim şirketlerin, bu bağlamda tek paysahipli anonim şirketlerin düzenlenmesi ve 
bazı düzenlemelerde basitliğe gidilmesi (Küçük Anonim Şirketler ve Anonim Şirketler Hukukunun 
Basitleştirilmesi Kanunu), küçük oranda paylara sahip bulunan paysahiplerinin ihracı yani ulusla
rarası öğretide kullanılan terimiyle "squeeze out" ile genel kurulların ses ve görüntü olarak dışarı
ya taşınması gibi açılımlardır. 

10 1892 yılında kabul edilen Alman Limited Şirketler Kanunu da 1950'den bu yana yaklaşık 
otuz kez değiştirilmiştir. Değişikliklerin bir çoğu, AET/AT yönergelerinin kanuna dönüştürülmesi 
dolayısıyla yapıldığı için şeffaflığı, finansal tabloları, denetlemeyi, sermayenin korunmasını, şube
leri ilgilendirmektedir. Bazıları da ticaret hukuku reformu kapsamında tacir ve ticaret unvanı hak
kındadır. Yenilikler ayrıca, ortakların verdikleri ödünçler, bağlı işletmelerin rekabet edebilme yete
neğinin artırılması ve oy kullanılmasının kolaylaştırılması konularını kapsamaktadır. 

11 Alman limited şirketler hukukunda 1980 yılında kabul edilen Limited Şirketler Hukuku Re
formu Kanunundan (GmbH-Novelle) sonra, AET yönergelerinin ulusal hukuka dönüştürülmesi 
1985 yılında gerçekleştirilmiştir. 1980 Kanunu değişikliklere rağmen temelde kimliğini korumuş, 
taşıyıcı ilkelerini sürdürmüştür. "Limited Şirketlerin Küçük Reformu" diye de anılan bu Kanunun 
da en önemli yeniliği tek kişi limited şirkettir. 1980 reformunun diğer zirve noktaları, sermayenin 
asgarî sınırının yükseltilmesi, aynî sermaye raporunun ve fark sorumluluğunun kabulü, bilgi alma 
başta olmak üzere münferit ortaklık haklarının genişletilmesidir. Sermayenin Artırılması Kanunu da 
limited şirketlerin birleşme ve tür değiştirmelerine ilişkin hükümler içermektedir. 

12 Almanya 1985 değişikliği ile büyük ve küçük limited şirket ayrımına hukukî hükümler bağ
lamaya başlamış ve büyük limited şirketler konsolidasyona dahil edilip, limited şirket bağlı işletme
ler kavramını yaratmıştır. Bu Ülkede bugünkü eğilim "limited şirket ve ortağı komandit şirket"i 
(GmbH&Co. KG), Alm. TK'da öngörülmüş bulunan geniş kapsamlı denetim ve kamuyu aydınlat
ma düzenlemelerine bağlamak ve limited şirket paylarını borsada işlem görür duruma getirmektir. 
Ancak limited şirket kavramı ile ters düşen bu düşünce, öğretide büyük dirençle karşılaşmaktadır. 

13 Alm. TK'nın kollektif ve komandit şirketlere ilişkin çeşitli hükümleri ve bu arada unvan, si
cil, oy hakkının kullanılması ve şeffaflık konuları değişikliklere konu olmuştur (1974, 1980, 1985, 
1994, 1998). 

14 Almanya'da taşıma hukukuna ilişkin gelişmeler diğer bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gi
bi bir yönüyle CMR bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple Almanya hakkında verilen bilgi
ler diğer Avrupa ülkeleri ve onların kanun değişikliği konuları ve reform hedefleri için de geçerli
dir. Türkiye dahil, Avrupa'nın tümünde uygulanan CMR, uluslararası düzeyde taşımayı düzenle
mesine rağmen ulusal hukukları da etkilemiştir. Özellikle taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırıl
masına ilişkin ilkeleri ulusal kanunlar yönünden de yaygınlık kazanmıştır. Alman reformu 1998'de 
Taşıma Hukuku Reformu Kanunu ile gerçekleşmiştir. Ayrıca gene 1998'de demiryolu ile yük ta-
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şınması hukuku esaslı surette reforma tâbi tutulmuştur. Her iki Kanun ile taşıma hukuku bir taraf
tan bütünlüğe kavuşmuş diğer taraftan da gereksiz ve tekrar niteliği taşıyan düzenlemelerden kur
tulmuştur. Eskiden içsularda, demiryolu ile ve hava yolu ile taşıma farklı düzenlemelerin konusu
nu oluşturuyordu. Çelişen ve eskimiş hükümler hukuk güvenliğini tehlikeye atıyor, ayrıca bunla
rın CMR ile bağdaştın İmaları pek güç oluyordu. Alm. TK taşımaya ilişkin olarak üç sözleşmeye 
yer vermiştir: Taşıma (Alm.TK. paragraf 407-252d), taşıma işleri yüklenicisi (Alm.TK. paragraf 
453-466) ve depolama (Alm.TK. paragraf 467 vd.). Ancak bu özel hukuk hükümleri yanında çe
şitli kanunlarda hem özel hem de kamu hukuku nitelikli birbirini tekrar eden, birbiriyle çelişen, yo
rum güçlükleri doğuran normlar bulunmaktadır. Depo işlemleri yönünden reformun ağırlık nokta
sı tüketicinin korunmasıdır. 

15 Almanya'da sigorta sözleşmesini düzenleyen 1908 yılında kabul edilen Sigorta Sözleşmesi
ne İlişkin Kanun, bir çok değişikliğe uğramıştır. Bunların sonuncusu 10/07/2002 tarihlidir. 

Almanya'da sigorta sözleşmesi hukukunda reform yapma çalışmaları son aşamaya gelmiş, bu 
sebeple de bir tasarı hazırlanmıştır. Tasarı 1908 Kanununun birikimini kullanmakla birlikte, sigor
talının korunması, özellikle bir tüketici gibi korunması yönünden yenilikleri içermektedir. 

2. Avusturya 
16 Avusturya'da ticaret hukuku alanındaki reform ve modernleştirme hareketleri Almanya'ya 

paraleldir. 1897 yılında kabul edilen Avusturya Ticaret Kanunu 1954 yılından başlayarak, AET/AT 
yönergelerinin uyarlanması dışında, çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bunlar taşıma (1954, 1967), 
acenta (1960-1993), ticaret sicili (1991), şube (1991), ticaret unvanı (1991), ticarî mümessil (1991) 
ticarî vekil (1991), tellallık ve kollektif şirket (1991) ile ilgilidir. Ayrıca AET/AT yönergeleri bağ
lamında ticarî defterler ile yılsonu finansal tabloları başta olmak üzere bir çok konu yenilenmiştir. 

17 Sermaye şirketlerindeki değişiklik daha çok AET/AT yönergeleri çerçevesinde sermayenin 
korunması, tek kişi anonim şirketi, tek kişi limited şirketi, birleşme, bölünme, kamuyu aydınlatma 
konularında gerçekleştirilmiştir: Şu önemli kanunlar anılabilir: AB Şirketler Hukuku Değişikliği 
Kanunu ve Kooperatif Hukuku Revizyonu Kanunu. 

18 Deniz ticareti alanında değişiklik, 1981'de yapılmıştır. 
3. Fransa 
19 Fransa'da Ticaret Kanunu son elli yılda köklü değişikliklere uğramıştır. Ticaret şirketlerinin 

tümünü kapsayan geniş çaplı reform 24/07/1966 tarihli 66-37 sayılı Kanunun ürünüdür. Şirketler hu
kukunun temel ilkelerini düzenleyen 509 maddeden oluşan bu Kanun, dağınık mevzuatı bir araya ge
tirmiştir. 23/03/1967 tarihli 67-236 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ise uygulama kuralları nite
liğindeki hükümlere yer vermiştir. 1994'de Paylı Adî Şirket Kanunu (Societe par action simplifiee) 
yürürlüğe girmiştir. 15/03/2001 tarihli Kanun ise kurumsal yönetim ilkelerinin etkisi altında yönetim 
kurulunda seçeneklere yer veren düzenlemeler getirmiştir. Fransız şirketler hukukundaki en önemli 
değişiklik ekonomik çıkar birlikleri ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra da elektronik ortamda genel 
kurul yapılmasına ve on-line oy kullanılmasına ilişkin hükümler yürürlüğe girmiştir. 

20 16/12/1999 tarihli bir Kanun hükümete kanun hükmünde kararname yoluyla bazı kanunla
rın yasal kısmını değiştirme yetkisini vermiştir. Fransız hükümetinin bu kanundan aldığı yetki ile 
yayınladığı 18/09/2000 tarihli ve 2000-912 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, tüm kanun, kanun 
hükmünde kararname ve kararnameleri Ticaret Kanunu başlığı altında yeni bir sistematikle fakat 
hükümlerin içeriğine neredeyse hiç dokunmaksızın biraraya getirmiştir. 
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21 Fransız Hükümeti, yine 16/12/1999 tarihli Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, 14/12/2000 
tarihinde Parasal ve Finansal Kanun (Code Monetaire et Financier) başlıklı yeni bir düzenleme ya
yınlamıştır. Bu Kanun, başka konuların yanı sıra, "Çeklere ve Ödeme Kartlarına İlişkin 30/10/1935 
tarihli Kanun Hükmünde Kararname"yi içermektedir. Söz konusu düzenleme, 1991'de geniş çaplı 
değişikliğe uğramıştır. Kısacası, 1932 yılında kabul edilen Çeke İlişkin Cenevre Yeknesak Kanu
nundan, Fransız iç hukukuna aktarılan tüm hükümler artık Ticaret Kanununda değil fakat anılan Ka
nunda yer almaktadır. Bununla birlikte Fr. TK'da da hala bazı poliçe hükümleri bulunmaktadır 
(m. L 511-1 vd). Fransız şirketler hukuku yönünden "Ticaret şirketlerine ilişkin 23/03/1967 tarihli 
ve 67/236 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" de önemli bir iç kaynak niteliğindedir. 

22 2000 yılında kabul edilen Fr. TK kara ve nehir taşımaları bakımından "taşıyıcı"yı da yeni 
bir düzene bağlamıştır. 

23 Fransız sigorta hukuku ayrı bir kanunla düzenlenmiş ve bu kanun da birçok kez değiştiril
miştir. "Deniz ticaret hukuku" da, başta "Navlun Sözleşmeleri ve Deniz Taşımalarına İlişkin 31 Ara
lık 1966 tarih ve 66-1078 sayılı Kararname" gelmek üzere, bir dizi kanun ve kanun hükmünde ka
rarname ile ayrı bir mevzuatı oluşturur. 

Türk hukukundan farklı olarak, 2000 yılında kabul edilen yeni Fransız Ticaret Kanunu "malî du
rumu bozulan işletmelerin kurtarılması ve adlî tasfiyesi" konusunda ayrıntılı hükümleri içermektedir. 

4. İngiltere 
24 İngiltere'de ticaret hukuku anlayışı, Kara Avrupası'ndan tamamen farklıdır. İngiltere'de, ti

caret hukukunun merkezinde tacir yer alır; tacir bağlamında sözleşmeler (contracts), ithalât ve ih
racat işlemleri, taşıma ve iflâs düzenlenir ve bu konular ticaret hukukunun kapsamındadır. İngilte
re'de ticaret hukuku kapsamında ele alınan konularda gelişme daha çok sözleşmeler hukuku alanın
da ve "case"ler çerçevesinde olmuştur. 

İngiltere'de ticaret hukuku anlayışı Kara Avrupası'ndan farklı olduğu için, karşılaştırılabilir 
bilgi vermek güçtür. Ticaret hukukunun merkezinde satım sözleşmesi yer alır ve bu alan 1983 yı
lında kabul edilen Eşya Satımı Kanunu (Sale of Goods Act) tarafından yönetilir. Anılan Kanun çe
şitli tarihlerde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler dışında, son elli yılın önemli kanunları arasında 1973 
yılında kabul edilen Eşya Sağlama Kanunu (Supply of Goods Act), genel işlem şartları ile ilgili 
1977 yılında kabul edilen Dürüst Olmayan Sözleşme Şartları Kanunu (Unfair Contracts Terms Act) 
ve tüketicinin korunması hakkında 1999 yılında kabul edilen Tüketici Sözleşmelerinde Dürüst Ol
mayan Şartlara İlişkin Düzenlemeler Kanunu (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 
Act 1999) sayılabilir. 

25 Şirketlere, özellikle sermaye şirketlerine ilişkin olarak İngiltere'de önemli değişiklikler ya
pılmıştır. Bunlar AET/AT yönergeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Uyumlaştırmalar ile İngiliz 
Şirketler hukukunun "avrupalaştığı" da ileri sürülebilir. Kısaca söylemek gerekirse bugün anonim 
şirketlere ilişkin olarak AB üyesi ülkelerde hangi hükümler uygulanıyorsa, İngiltere'de de aynı hü
kümler uygulanmaktadır. Bu arada "common law"dan gelen ünlü ultra-vires, İngiliz hukuk siste
minden çıkarılmıştır. İngiltere'de şirketler hukuku alanında iki büyük gelişme iki büyük kapsamlı 
değişikliğe sebep olmuştur. Bunlardan birincisi 1985 Şirketler Kanunu (Companies Act) ile bunun 
1998 ve 1999 değişiklikleridir. Bu değişikliklerin büyük çoğunluğu AET/AT yönergeleri ve tüzük
leri bağlamında gerçekleştirilmiştir. İkincisi ise Cadbury raporu ile başlayan ve bütün Dünyayı sa
ran kurumsal yönetim ilkelerinin pay senetleri borsada işlem gören şirketleri, dolayısıyla şirketler 
hukukunu temelden etkilemesidir. 
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Bir başka deyişle İngiltere'de son yirmi yılda şirketler hukuku alanında yapılan değişiklikler, 
ulusal düzenlemeler ve AET/AT ikincil hukuku bağlamında değerlendirilmelidir. Ulusal düzeyde, 
şirketler hukukunu bir anlamda yenileyen ve bileşim sağlayan "konsolide eden" son düzenleme 
1985 yılında kabul edilen Şirketler Kanunu (Companies Act)'dur. Bu Kanunun bazı bölümlerini de-
ğişiren 1985 yılında kabul edilen Ticaret Unvanları Kanunu (Business Names Act), 1986 yılında ka
bul edilen Ödeme Güçlüğüne İlişkin Kanun (Insolvency Act), 1986 yılında kabul edilen Finansal 
Hizmetler Kanunu (Financial Services Act) da şirketler hukukunu başka bir yörüngeye oturtmuştur. 
Bu yörünge, şeffaflıktır. 1989 yılında kabul edilen Şirketler Kanunu (Companies Act) şirket finan
sal tablolarında ve denetlemede ayrıntılı hükümleri, küçük ve orta ölçekli şirketler için getirdiği özel 
maddeleriyle dikkat çekmektedir. Bu son düzenlemeyi AET/AT hukukunun da geniş bir şekilde et
kilediği şüphesizdir. 

Birleşik Krallıkta şirketler hukuku reformu ile ilgili olarak, bir kamu kurumu olan Ticaret ve Sa
nayi Kurumu (Department Trade and Industry)'nun oluşturduğu Şirketler Hukukunun Gözden Geçi
rilmesi Komisyonu (Company Law Review)'nda, rekabet gücünü haiz bir ekonomi için, modern şir
ketler hukuku anlayışı çerçevesinde, stratejik çerçeve (1999), genel kurul ve paysahipleri iletişimi 
(1999), şirket kurulması ve sermayenin korunması gibi bilimsel derinliği bulunan belgeler yayımlan
mıştır. Bu çalışmalar bir taraftan küçük ölçekli ve kapalı şirketlerde karar alabilme mekanizmaları
nın basitleştirilmesine, diğer taraftan da kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına odaklanmıştır. 
Ancak ikinci konu Ticaret ve Sanayi Kurumu çalışma programında 2003'den sonra yer tutmaya baş
lamıştır. Bugün İngiltere'nin gündeminde, denetçileri gözetim altında tutacak kurulun oluşturulması, 
denetçi mesleğinin yeniden yapılandırılması, meslekî eğitim, yönetim kurulundan bilgi ve belge al
ma haklannın güçlendirilmesi, Ticaret ve Sanayi Kurumu müfettişlerinin yetkilerinin genişletilmesi 
sorunları bulunmaktadır. Bunlar için, Muhasebe ve Denetleme Sorunlarına İlişikin Eşgüdüm Grubu 
(Co-ordinating Group on Audit and Accounting Issues) kurulmuştur. Bu arada, Cadbury raporu ile 
başlayan ve bütün dünyada genel kabul gören kurumsal yönetim (69, 88 nolu paragraflar) ilkeleri pay 
senetleri borsada işlem gören şirketler hukukunu temelden etkilemiştir. İngiliz şirketler hukuku evri
mi içinde AET/AT bağlamında yapılan değişiklikleri de ayrıca vurgulamak gerekir. 

26 Yukarıda (24 nolu paragraf) ticaret hukuku için söylenenler İngiliz hukukunda Kara Avru-
pası anlamında kıymetli evrak hukukunu karşılayan "negotiable instrument" hukuku için de geçer
lidir. İngiltere poliçe, bono ve çeklere ilişkin Cenevre Konvansiyonlarını kabul etmemiş, kendi özel 
düzenlemesini geliştirmiştir. 1882 yılında kabul edilen Poliçe Kanunu (Bili of Exchange Act), 
"common law"dan gelen ilkeleri yenileştirerek devam ettirmekte, çek ise 1957 Kanununa bağlı bu
lunmaktadır. Bu iki kanun değişikliklerle İngiliz sisteminin esasını oluşturmaktadır. 

İngiliz deniz ticareti hukukunda önemli bir yere sahip olan ve binlerce mahkeme kararıyla öz
gün bir konumda bulunan 1885 yılında kabul edilen Konişmento Kanunu (Bili of Lading Act), 1992 
yılında kabul edilen Deniz Yoluyla Eşya Taşınması Kanunu (Carriage of Goods by Sea Act) ile yü
rürlükten kaldırılmış ve bu alan yeni ilkelerle yeniden düzenlenmiştir. 1992 Kanununu deniz tica
reti ile ilgili bir reform netiliğinde olan bir kanun izlemiştir. Bu da 1993 yılında kabul edilen Tica
ret Denizciliği Kanunu (The Merchant Shipping Act)'dur. 

Sigorta hukukuna gelince: İngiliz sigorta hukuku 1958 yılında kabul edilen Sigorta Şirketleri 
Kanunu (Insurance Companies Act) ile sigorta gözetim hukuku alanında düzenlemeye tâbi tutulmuş
tur. Daha sonra bu alan AET/AT'nun 78/473, 87/343, 88/357, 90/619 ve 92/49 sayılı Yönergeleriyle 
topluluk hukukuna uyum bağlamında değiştirilmiş ve tamamlanmıştır. Ancak, bugün yürürlükte olan 
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düzenleme 1982 yılında kabul edilen Sigorta Şirketleri Kanunu (Insurance Companies Act)'dur. Si
gorta hukuku alanında önemli bir diğer düzenleme sigortalının korunmasıyla ilgili 1975 yılında ka
bul edilen Sigorta Poliçesi Hamillerini Koruma Kanunu (Policy Holder Protection Act)'dur. Bu alan
la ilgili anılması lazım gelen bir diğer düzenleme ise Finansal Hizmetler Kanunu (Financial Services 
Act)'dur. Bu son Kanun, bankalar ile diğer kredi ve fınans kuruluşlarını, bu arada da sigortayı düzen
lemekte ve sigortaya ilişkin olarak yine sigorta gözetim hukuku ile ilgili bir çok kuralı içermektedir. 

5. İtalya 
27 1942 yılında kabul edilen İtalyan Medeni Kanunu, diğer AB üyesi ülkelerde olduğu gibi, 

AET/AT yönergelerine uyum sağlanması amacıyla birçok kez değiştirilmiş, en büyük değişiklik de 
anonim şirketlere ilişkin 2325-2461 sayılı hükümlerde yapılmıştır. İtalya, Avrupa'daki akıma uyarak 
kayıtlı sermayeyi de kabul etmiştir. Bunun dışında İtalyan Medeni Kanunu, ticarî işletme sisteminin 
anavatanı olarak hükümlerini geliştirmiş ve ticarî işletmeye bağlı kurumlarda da yenileştirmeler yap
mıştır. İtalyan anonim şirketler hukukunun AET/AT hukuku ile uyumu, bu ülke anayasasına uygun 
olarak çıkarılan başkanlık kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler ve kanunlarla yapılmış, ya
ni "avrupalaştırma" çeşitli araçlarla sağlanmıştır. Anılmaya değer ilk değişiklik 29/12/1969 tarihli ve 
1127 sayılı Başkanlık Kararnamesinin ürünüdür. Bu kararname "Kamuyu Aydınlatma Yönergesi" di
ye de adlandırılmakta ve bilanço hukukundaki köklü değişikliği ifade etmektedir. Bu Ülkede 
07/06/1974 tarihinde 216 sayılı Kanunla İtalyan öğretisinde "miniriform" diye adlandırılan küçük çap
lı bir şirketler hukuku reformu gerçekleşmiştir. "Miniriform" daha çok sermaye piyasası ile ilgilidir. 
Ancak, genel kurula temsil yolu ile katılma ve oyun temsilci aracılığıyla kullanılması konusunda ay
rıntılı düzenlemelere gidilmiştir. Ayrıca, söz konusu reform pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, değiş
tirme ve alım hakları, oysuz pay gibi menkul değerler ile ilgili hükümler öngörmek suretiyle İtalyan 
anonim şirketleri hukukunu esaslı bir şekilde zenginleştirmiştir. 10/12/1986 tarihli sermayenin korun
ması yönergesinin ulusal hukuka dönüştürülmesine ilişkin başkanlık kararnamesi, 22 sayılı 
16/01/1991 tarihli Birleşme ve Bölünme Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 127 sayılı 
09/04/1991 tarihli Yılsonu Finansal Tabloları ile Konsolide Tabloları Kanun Hükmünde Kararnamesi 
ve 88 sayılı 27/01/1991 tarihli Denetlemeye Ait Kanun Hükmünde Kararname de AET/AT hukukunu 
İtalya'ya aktarmışlardır. Aynı dönemde çıkarılan diğer iki kanun hükmünde kararnameler şube (Sayı: 
516, tarih: 29/12/1992) ve sermayenin korunması (Sayı: 315, tarih: 02/05/1995) hakkındadır. Son ola
rak da 6 numaralı ve 17/01/2003 tarihli olup 01/01/2004 yılında yürürlüğe girmiş bir kanun hükmün
de kararname ile şirketler topluluğu kanunî hükümlere bağlanarak önemli bir boşluk doldurulmuştur. 

6. Amerika Birleşik Devletleri ve Özellikle Sarbanes-Oxley Kanunu 
28 Amerika Birleşik Devletlerinde ticaret hukukunun kapsamı Türk hukuku ile karşılaştırma 

yapmaya olanak bırakmayacak kadar değişiktir. Bu yargı federal nitelikteki Ticaret Kanunu (Uni-
form Commercial Code) bakımından da doğrudur. Onun için Amerika Birleşik Devletlerinde ano
nim şirketleri karşılayan "corporation" hukuku alanındaki, konumuzu ilgilendiren bazı değişmele
re dikkati çekmek bu Bölümün amacına uygun olacaktır. Corporation hukuku ile ilgili en ilgi çeken 
düzenleme ünlü Enron ve Worldcom skandallarından sonra çıkarılan Sarbanes-Oxley Act 
(SOA)'tir. Sarbanes-Oxley Act Avrupa'yı ve Tasarıyı etkilemiştir. SOA'nın hedefleri şöyle özetle
nebilir: (1) Şirket yönetimi daha çok hesap verir duruma getirilmelidir. (2) Şeffaflık artırılmalı, dü
zeyi yükseltilmelidir. (3) Şirketleri gözeten kamu kurumlarının ve bağımsız yetkililerin görev ve 
yetkileri artırılmalıdır. (4) Şirket yönetimi, denetçisi ve danışmanları arasındaki menfaat ihtilafları 
ortadan kaldırılmalıdır. (5) Denetçi daha güçlü bir konuma getirilmeli, denetleme kuruluşlarını da 
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denetleyen bir kurum hayata geçirilmelidir. (6) Muhasebe standartları geliştirilmelidir. (7) Hukuku
muzdaki SPK'yı karşılayan kurum olan Securities Exchange Commission'un gücü daha etken du
ruma getirilmelidir. 30/07/2002 tarihli bu Kanun, Amerika ve Avrupa literatüründe kurumsal yöne
tim kurallarına somutluk kazandıran, muhasebe standartlarında hesap verilebilirliği, karşılaştırılabi-
lirliği ve şeffaflığı daha ileri noktalara götürmeyi amaçlayan, bağımsız ve sonuç alıcı ve sadece 
amaca uygun denetime odaklanan ve hedefleyen bir reform olarak nitelendirilmektedir. Anılan üç 
konu yanında SOA borsa şirketlerinde, yani Avrupa'daki terimle hisse senetleri borsada işlem gö
ren şirketlerde denetim komitesini, yürütücü nitelikte kararlar alan yönetim kurulu üyelerini ve di
ğer temsilcileri güçlendiren hükümlere yer vermiştir. SOA ayrıca denetçilerin denetime özgülenip 
müşterilerine diğer hizmetleri sunmaktan engellenmeleri, denetimin gözetim altında tutulması ve 
cezai yaptırımların artırılması konularına odaklanmıştır. 

7. İsviçre 
29 İsviçre'de, Ticaret Kanununun ticarî işletme kitabı kapsamındaki konuları düzenleyen İsv. 

BK'nm dördüncü kısmını oluşturan, ticaret sicili, ticaret unvanı ve ticarî defterlerin tutulmasına iliş
kin hükümlerden (m. 927-964) sadece sicile ilişkin hükümler İsviçre Ticaret Sicili Tüzüğü'nde ya
pılan değişikliklerle yenilenmiştir. Aşağıda açıklanacak (32 nolu paragraf) olan limited şirket refor
mu ile İsviçre sicil hukuku da küçük çapta da olsa yeniden düzenlenmektedir. 

İsviçre'de en önemli değişiklik anonim şirketlerde yapılan 1991 reformudur. Bu büyük çaplı 
değişiklikten sonra anonim şirketlerde tek değişiklik 15/12/2000 tarihli "Rappen Kanunu" (yürür
lük: 01/07/2001) ile gerçekleştirilmiştir. "Rappen" İsviçre Frankının yüzde birini, yani "santim"i 
ifade eder. Payın itibarî değeri on İsviçre Frankından 1 Rappen (Santim)'e indirilerek bir taraftan 
sermayenin belirginliği yumuşatılmış, diğer taraftan da sermayenin elde edilmesinde kolaylık sağ
lanması amaçlanmıştır. Bir sistem farklılığına yol açmayan bu değişiklik, asgarî sermaye şartının 
hafifletilmesine ve itibarî değerden uzaklaşılmasma bir işaret sayılabilir. İsviçre'de halen anonim 
şirketlerin denetlenmesini ayrı bir kanunda düzenlemek yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu refor
mu şirketleri doğrudan ilgilendiren, 2004 yılında yürürlüğe giren, Birleşme, Bölünme, Tür Değiş
tirme ve Malvarlığı Devrine Dair Federal Kanun izlemiştir. Ancak bu ülke kısa bir süre geçtikten 
sonra 1991 yılında yapılan anonim şirketler reformunun yetersizliğini anlamıştır. İsviçre'de halen 
birçok konuda değişiklik çalışmaları yapılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: (1) Anonim şirke
tin genel kurulu reformu (bu reform on-line genel kurulları ve on-line oy kullanma hakkını İsviç
re'ye getirmeyi amaçlamaktadır). (2) Gerçek olmayan itibarî paylar "Stückaktien" (Bu tasarı itibarî 
değerli paylar yanında, kesir esasına göre pay oluşturulmasını hedeflemektedir). (3) Bir diğer deği
şiklik konusu kurumsal temsildir. (4) Bundan başka kurumsal yönetim yönünde çalışmalar da var
dır. Ayrıca, kayıtlı ve şarta bağlı sermayenin düzenine bağlı olmaksızın bir "band" bağlamında ser
mayenin yönetim kurulu tarafından artırılması/azaltılması da önerilmektedir. (5) IFRS'in uygulan
masını sağlayan çalışmalar da hızlanmıştır. (6) Nihayet Amerika Birleşik Devletleri hukukundan 
yararlanılarak iki yeni payın yaratılmasına ilişkin görüşler de ileri sürülmektedir. Bunlardan birin
cisini "işletmeye endeksli pay" diye Türkçeye çevirebileceğimiz "Tracking-Stocks" oluşturmakta
dır. Bu tür pay şirketin tümünün değil de bir bölümünün kârından yararlanır. Mesela bir şirketin hem 
beyaz hem de kahverengi ürünleri olup da televizyon, video, müzik dolabı gibi kahverengi ürünle
ri daha kârlı ise buna karşılık beyaz ürünlerin pazar payı küçükse belli işletmeye endeksli pay ba
şarılı bölümün kârına katılır. İkinci pay ise belli bir süre sonra şirketin belli bir bedelle geri satın al
ma yükümü altına girdiği Türkçe'de "geri alınabilir pay" diye adlandırabileceğimiz "Redeemable 
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Share"dir. Bu ikinci tür pay özellikle piyasası olmayan kolay alınıp satılamayan şirket paylarına çe
kicilik kazandıran unsurlarla donatılmıştır. Diğer Avrupa ülkeleri yanında İsviçre'nin anonim şir
ketler hukukunda ne kadar büyük açılımlar peşinde olduğu ve anonim şirketler hukukunu nasıl bir 
yörüngede döndürmek istediği bu özet açıklamalardan anlaşılmaktadır. Üzerinde durulması gereken 
ikinci nokta İsviçre'de anonim şirketler hukuku ile borsalara ilişkin düzenlemelerin birbirine girme
si yani bu Ülkede anonim şirketler hukukuna borsa hukuku aracılığıyla müdahale edilmesidir. 
24/02/1993 tarihli Borsalara ve Menkul Değerler Ticaretine İlişkin Federal Kanun (BG über die 
Börsen und Effektenhandel-BEHG) borsa şirketlerini sadece modernleştirmekle kalmamış aynı za
manda hem amerikanlaştırmış hem de avrupalılaştırmıştır. İsv. BK'daki paysahiplerinin haklarına, 
borçlarına, muhasebeye ve denetlemeye ilişkin yetersiz hükümler BEHG ile 17/04/2002 tarihli 
SWX Yönergesi, İsviçre Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile Amerikan Genel Kabul Gör
müş Muhasebe İlkelerinin (US GAAP) ve IFRS'lerin nihayet uluslararası denetim standartlarının 
bu Ülkedeki anonim şirketlerinin bir çoğuna uygulanmaları sonucunu doğurmuştur. İsviçre'deki ge
nel manzara, İsv. BK'nın hesaplara ve denetlemeye ilişkin hükümlerinin küçük, kapalı, aile ölçe
ğinde şirketlere uygulandığıdır. 

İsviçre anonim şirketlerinin denetlenmesine ilişkin manzara da, muhasebe standartlarından pek 
farklı değildir. Bu konuda, 23/06/2004 tarihli iki Kanun tasarısını anabiliriz: (1) Denetleme Kuru
luşlarının Denetlenmesine İlişkin Federal Kanun (Tasarısı) ve (2) Borçlar Kanununun Şirketlerin 
Denetlenmesi Yükümü Hukukunun Değişikliği Tasarısı. 

İsviçre'de kurumsal denetim ile ilgili iki düzenleme vardır: (1) Kurumsal denetim ile ilgili en 
iyi uygulamaya ilişkin İsviçre Kodu. (2) Kurumsal Denetim Bilgileri Hakkında Yönerge. 

30 Limited şirketlere değişik bir kişilik verecek çapta bir değişiklik tasarısı halen parlamento
dadır. İsviçre reformunun hedefleri, Uzmanlar Tasarısında, şöyle sıralanmıştır: (1) Limited şirketin 
kişisel öğelere daha fazla yer veren, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan bir 
yapıya kavuşturulması; (2) anonim şirketlerde tüm Avrupa'da güncel hâle gelen yılsonu fınansal 
tablolarının IFRS bağlamında düzenlenmesi ve şeffaflık ile hesap denetimine ilişkin gelişmelerin 
kanuna yansıtılması; (3) AET/AT yönergelerine uyum sağlanması; (4) ortakların müteselsil sorum
luluğuna yer vermeden, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve sermayenin korunmasının güvence 
altına alınması ve (5) azlığın korunması sisteminin geliştirilmesi. 

31 İsviçre taşıma hukukunda 1980'li yıllardan başlayarak geniş çaplı değişiklikler yapılmıştır. 
Bunların bir kısmı Posta Kanunu ve Taşıma Kanunu gibi kamusal alana ilişkindir. İsviçre CMR'den 
ve COTIF'den de etkilenmiştir. Sigorta hukukunda ise yenileştirme daha hızlı ve kapsamlı olmuştur. 
Sosyal sigortaları bir tarafa bırakacak olursak değişiklikleri, diğerleri yanında, şöyle sıralayabiliriz: 
Eskiden 1911 Kanunu ile tek kanunda düzenlenen hastalık ve kaza sigortalan 1984'de iki ayrı kanuna 
konu olmuştur. 1984 kanunlarının yerini 1994 kanunları almıştır. 1946, 1949 ve 1959 tarihli kanunlar
la düzenlenmiş bulunan yaşlılık ve destekten yoksun kalma sigortası, askerlik rizikolarını güvence al
tına almaya ilişkin sigorta ve sakatlık sigortaları, devamlı olarak ihtiyaçlara cevap verebilir hâle geti
rilmiştir. İsviçre AET/AT'ın sigorta gözetim hukukuna ilişkin yönergelerini de hukukuna yansıtmıştır. 

7. Dünya'da Yeni Şirket Türleri 
32 Türkiye'de bir ticaret hukuku reformu yapılırken özellikle son zamanlarda ortaya çıkan ve 

bazı ülkelerde kanunlaşıp uygulanmaya ve çalışmaya başlayan, bazı ülkelerde de tasarı halinde bu
lunan veya tartışılan yeni şirket türlerine ilişkin bilgi verilmesi de gereklidir. Çünkü, bu gelişme bir 
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taraftan bir çok ülkede geçerli olan şirket türlerindeki sınırlı sayı ilkesini sarsması, diğer taraftan da 
gereksinimlerin hukukî doğmaların önüne geçip hukuku yeni arayışlara zorlaması yönünden önem 
taşımaktadır. Komisyon, aşağıda belirtileceği gibi, bu yeni şirket türlerini, Ticaret Kanununun kap
samı dışında olduğu, başka bir deyişle ayrı kanunların konusunu oluşturdukları bazılarının da yoz
laşan tür tanımına girdikleri için düzenlememiştir. Gelişme iki gereksinimin eseridir. Yeni türler (1) 
serbest meslek mensuplarının, özel yapıda bir şirket altında toplanmak istemelerinden, (2) sorum
luluğu sınırlı bir şahıs şirketine duyulan gereksinimin artmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

İlk tür 2000'lerde New-York Eyaletinde ve İngiltere'de faaliyete geçen sınırlı sorumlu şahıs or
taklığıdır (Limited Liability Partnership-LLP). LLP, Almanya'da 26/05/1994 tarihinde kanunla dü
zenlenen "meslek ortaklığı"na (Partnerschaftsgesellschaft) amaç açısından benzemekle beraber so
rumluluk sisteminde farklıdır. LLP ve Partnerschaftsgesellschaft, mimar, mühendis, muhasebeci, 
denetçi, hatta avukat gibi serbest meslek sahiplerinin meslekî hizmetlerini bir şirket halinde sunma
larına olanak tanımaktadır. LLP sınırlı sorumluluk ilkesine dayalıdır. Alman Partnerschaftsgesells
chaft ise, iç ilişkide kollektif şirkete benzeyen, meslekî katkının şart olduğu ve sorumluluğun, mes
leğin kanunî düzenlemesinin gerekli görmesi istisnası dışında, sınırlanamadığı bir türdür. Bu şirket, 
özellikle, denetleme şirketleri ile denetleme şirketlerini ve denetçileri denetleyen şirkete uygundur. 
İsviçre'de LLP'den esinlenilerek sınırlı sorumlu şahıs şirketi (Partnerschaft mit beschrânkter Haf-
tung, PmbH) önerilmiş, ayrıca yatırım fonları reformu bağlamında değişir esas sermayeli yatırım 
şirketi öntasarısı hazırlanmıştır. Öntasarı ile İsviçre hukukuna değişir sermayeli anonim şirket gel
miş olacaktır. Anılan reform bağlamında bir de İngiliz hukukundan esinlenen yatırım fonu işleten 
ve komandite ortağı tüzel kişi olabilen bir komandit şirket modeli de ortaya çıkmaktadır. 

"Limited şirket&Co Komandit Şirkef'i diğer komandit şirketlere üstün hale getiren bu formü
lün İsviçre'de de yatırım fonlarına uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Bu kısa özet betonlaşmış olan şirket yapılarında taşların oynadığını göstermektedir. Bu açılım 
Türk hukuku için gerekliyse yatırım fonları çerçevesinde gerçekleşmeli ve Almanya'da olduğu gi
bi komandit şirketin de halka açılmasına olanak sağlanmalıdır. 

III. AET/AT' Hukuku 
1. Ticarî İşletme Hukuku 
33 Tasarının ticarî işletme kitabının kapsamındaki konularla ilgili olarak AET'nin sadece üç grup 

yönergesi anılabilir. Bunlardan birincisini haksız rekabete ilişkin 051-053'de açıklanan yönergeler oluş
turur. İkinci gruba ise ticaret şirketleri hakkında olmakla beraber, ticaret siciline ilişkin hükümler içeren 
AETnin 68/151 sayılı yönergesi girer. Üçüncüsü ise acenteye dair 1986 tarihli 86/653 sayılı yönergedir. 

2. Şirketler Hukuku 
34 AET/AT'da ticaret hukuku, sadece sermaye şirketleri hukuku alanında gelişme göstermiştir. 

Ticaret hukukunun komşu dalı olarak sermaye piyasası hukuku da aşama yapan bir hukuk olarak de
ğerlendirilebilir. Ancak, bu ikinci daldaki ilerleme, kıymetli evrak hukuku ile değil, kıymetli evrak ti
careti ve şirketin kontrolünün devralınması şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz "take över" ile ilgi
lidir. Sigorta hukuku ise, sigorta sözleşmesi hukuku dışında sigorta gözetme hukuku yönünden aynı 
çizgide ilerlemiştir. Taşıma hukukundaki gelişme de CMR ekseninde gerçekleşmiştir. Doğrudan doğ
ruya deniz ticaretiyle ilgili olan AET/AT yönergelerine rastlanmamaktadır. Deniz ticareti hukukunda
ki reform yenilenen veya yenileri düzenlenen uluslararası sözleşmeler çerçeveler ile şekillenmiştir. 

' Genel gerekçe ile madde gerekçelerinde çoğu kez AET/AT kısaltmasına yer verilmiştir. Çünkü, toplulukta bazı düzenlemeler 
Topluluk Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) bazıları da AT diye adlandırılırken yapılmıştır. Yönergeler bu ayrıntıyı özenle 
yansıtmaktadır. 
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AET/AT'ın uyumlaştırma yönergeleri ile ortak hukuk yaratan tüzükleri ortaya bir "Avrupa şir
ketler hukuku" çıkarmıştır. Bu yönergelerin ve tüzüklerin düzenlediği konular ve getirdiği kurum
lar, şirketler hukukunun güncel sorunlarından kaynaklanmakta, yeni kuramlarla öğretileri yansıt
makta ve reform hedeflerini göstermektedir. 68/151 sayılı ve 09/03/1968 tarihli, "kamuyu aydınlat
ma yönergesi" diye anılan birinci şirketler hukuku yönergesi, ultra vires kuralını kaldırmıştır. Ayrı
ca aynı yönerge tescil edilen bir şirketin geçersizliğinin ileri sürülemeyeceğini, ancak kısa bir hak 
düşürücü süre içinde fesih davası açılabileceğini öngörerek tescilin sağlığa kavuşturucu etkisi öğre
tisine genellik kazandırmıştır. Bu yönerge genel olarak şeffaflığı ve organların işlemleri konusunda 
üçüncü kişileri koruyucu kuralları geliştirmiştir. 77/91 sayılı 13/12/1976 tarihli, kuruluş ve serma
yenin korunmasına ilişkin "sermaye yönergesi" diye anılan ikinci yönerge, sermayenin korunması 
ilkesini pekiştirmiş, bir şirketin kendi hisse senetlerini iktisabı kurumuna devrimsel bir boyut ka
zandırmıştır. 78/855 sayılı ve 09/10/1978 tarihli şirketlerin birleşmeleri hakkında üçüncü yönerge, 
gerek birleşme türleri, gerek alacaklıların ve paysahiplerinin korunması yönünden, yeni bir açılım
dır. 78/660 sayılı ve 25/07/1978 tarihli, bazı ortaklıkların yılsonu fınansal tablolarına ilişkin dördün
cü yönerge, şeffaflık ve dürüst resim verme öğretilerinin şirketler öğretisine egemen olmasını sağ
layan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmasının yolunu açan ayrıntılı bir 
metindir. 82/891 sayılı ve 17/12/1982 tarihli şirketlerin bölünmelerine ilişkin altıncı yönerge, bö
lünme kavram ve türlerinin tanımında, kısmî küllî halefiyet ilkesinin uygulamaya konulmasında, 
koruma ve sorumluluk hukukunda yol gösterici olmuştur. 83/349 sayılı ve 13/06/1983 tarihli, kon
solide hesaplara ilişkin konseyin yedinci yönergesi ile 84/253 sayılı ve 10/04/1984 tarihli, kanunî 
denetleme sorumluluğu taşıyan kişilerin, yani denetçilerin şirket hesaplarına ilişkin fınansal tablo
ları onaylamasına ilişkin sekizinci yönerge de, konusunda önemli bir düzenlemedir. 89/666 sayılı 
ve 21/12/1989 tarihli, başka bir ülkenin hukukuna tâbi bazı ortaklıkların üye ülkelerden birinde şu
be açmalarına ilişkin onbirinci yönerge ile 89/667 sayılı tek ortaklı, sınırlı sorumlu (kapalı) ortak
lıklara ilişkin onikinci yönerge ve 2001/86 sayılı ve 08/10/2001 tarihli, Avrupa Ortaklığına İşçile
rin Katılmalarına İlişkin Yönerge de ulusal hukukları geliştiren metinlerdir. 

Yönergeler, sadece AB üyelerine ve üye adaylarına, şirketler hukuku ile ilgili bir reform konu
ları katoloğu sunmakla kalmamış, aynı zamanda bazı ülkelerde hakim, olumsuz görüşleri de etkisiz 
hâle getirmiştir. Tek kişilik anonim ve limited şirket yönergesi ve 19/07/2002 tarihli ve 1606/2002 
sayılı, Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Avrupa Tüzüğü (75 Nolu pa
ragrafa bakınız) bu niteliktedir. Hemen hemen tüm ticaret hukukçularının karşı olduğu sınır aşan 
birleşmelere ilişkin onuncu yönerge tasarısı da bu konuda diğer bir örnektir. 

35 AET/AT hukukunda, Avrupa şirketler hukukunu derinden etkileyen, ancak ikincil hukuk 
düzenlemeleriyle değil de, Avrupa Topluluklar Mahkemesinin kararları ile gerçekleşen önemli bir 
gelişmeye de değinilmelidir. Çünkü, bu gelişme, şirketler hukukunda bir açılımın yönüne işaret et
mektedir. Öğretide de tartışmalara yol açan, değerlendirmelere ve farklı yorumlara sebep olan bu 
kararlar 09/03/1999 tarihli "Centros", 05/11/2002 tarihli "Überseering" ve 30/09/2003 tarihli "Ins-
pire Art" kararlarıdır. Bu kararlar merkez/şube kavramlarını adeta yeniden tanımlamakta ve bir AB 
üyesi devlette kurulmuş olup da orada hiç faaliyet göstermeyen bir şirketin, diğer bir ülkede açtığı 
şube yoluyla bütün faaliyetini bu şubede yoğunlaştırmasına olanak tanımaktadır. Böylece merkez 
durumundaki şirket bir kabuk halinde kalmakta, şube esas faaliyet yeri gibi çalışmaktadır. AB'de 
temel ilkelerden biri olan sermayenin dolaşımı ve yerleşimi ilkesinden yararlanan bu uygulamaya 
Avrupa Topululuklar Mahkemesinin kararıyla geçit verilmesi Avrupa öğretisinde hararetli tartışma-
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lara sebep olmuştur. Çok kullanılan örnek şudur: Almanya'da limited şirketin asgarî sermayesi 
15.000 Avro'dur. Bu sermayeyi sağlayamayan veya şirkete koymak istemeyen, ancak Almanya'da 
faaliyette bulunmaktan vazgeçmeyen kişiler, limited şirketi, asgarî sermaye öngörmeyen İngilte
re'de kurup, İngiltere'de hiç faaliyet göstermeden, Almanya'da açacakları bir şube aracılığıyla bu 
ülkede istedikleri gibi çalışabilirler. AB'nin önem verdiği şirketlerin sınır aşan hareketliliği (corpo-
rate mobility) kavramı (56 nolu paragraf) bağlamında Avrupa Topluluklar Mahkemesinin izin ver
diği bu model, devletler özel hukukunda yönetim merkezi ve kuruluş hukuku teorilerini tartışmala
rını tekrar canlandırırken, şirketler hukukunda da, bir ülkenin tanımadığı bir şirket türünün şubesi 
aracılığıyla istediği gibi faaliyette bulunmasına olanak sağlayacaktır. 

3. Sermaye Piyasası Hukuku 

36 Sermaye piyasasını ilgilendiren AT yönergeleri şirketin kontrolünün devralınması (take-
over) dışında, hizmetlerin sağlanması ve sermayenin dolaşımı serbestisi hakkındadır. Bu yönerge
ler ticaret kanunlarının düzenledikleri konular ile ilgili değildir. Bu yönergeler kredi ve finans ku
rumlarının denetimini, kotasyon şartlarını, pazarların "manipule" edilmesinin ve içerden öğrenenle
rin ticaretinin önlenmesini, izahname ve işletme içi bilgilerin açıklanmasını kendilerine konu al
maktadır. 

4. Taşıma Hukuku 

37 Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın, yani Roma Anlaşmasının 70-80. maddelerinde ta
şımaya ilişkin Topluluk politikalarının esaslarını gösteren hükümler yer almıştı. Bu hükümler Ro
ma Anlaşmasından itibaren Topluluğun önem verdiği hedeflere yönelmiştir. Aynı hükümler "Avru
pa İçin Bir Anayasa Oluşturan Anlaşma Tasarısı"na da, bazı değişikliklerle, aktarılmıştır. Söz ko
nusu kuralların temelinde Topluluğun ana hedeflerinin ortak bir taşıma politikası çerçevesinde iz
lenmesi düşüncesi yatmaktadır. Taşımanın değişik cepheleri bu suretle, ortak politikalar bağlamın
da düzenlenmiştir. Komisyon başta olmak üzere tüm organların görevi Topluluk içinde, uluslarara
sı taşımaya ilişkin ortak kurallar konulması, yerleşik olmayan taşıma şirketlerinin üye ülkeler için
de serbestçe hizmet sunabilmelerinin sağlanması ve taşımanın güvenliğinin, sağlık ile çevre korun
masının en iyi şekilde gerçekleştirilmesidir. AT çalışmalarını, hiçbir zaman, taşıma hukukuna iliş
kin ulusal hukukların uyumlaştırılmasına ve bu alanda hükümler konulmasına yöneltmemiştir. AT 
bir taraftan güvenlik yönünden alt yapıyı düzeltmiş ve Transavrupa Ağı'nı kurmak çabalarını sür
dürmüş, diğer taraftan da, AT'a üye ülkelerin taşıma işletmelerinin rekabet gücünü artırıcı önlemler 
almıştır. Bu amaçlarla AT organları rekabeti koruyucu kuralların taşıma sektörüne uygulanmasını 
sağlayan tüzükler ve yönergeler çıkarmıştır. Söz konusu ikincil hukuk düzenlemeleri, Tasarıyı doğ
rudan ilgilendirmedikleri için bunlara işaret etmekle yetinilmiştir. Topluluğun 1982'de imzaladığı 
ASOK ile Interbus Sözleşmesi de bu genel gerekçenin konusu dışındadır. Bu iki sözleşmeden birin
cisi hizmetlerin sunulmasına dair ulusal hükümleri uyumlaştırmış ve denetlemeleri basitleştirmiştir; 
diğeri ise turistik faaliyetler bağlamında taşıma kuralları koymuştur. Topluluğun demiryolu ile taşı
maya ilişkin çalışmaları da taşıma hizmeti sunulmasının serbestleştirilmesi ile, trans-Avrupa hızlı 
tren çalışmalarına ve bu konudaki işbirliğine ilişkindir. İçsularda, yani kanallarda ve doğal su yol
larında eşya ve yolcu taşımasının yoğunluğu ve geleneksel konumu Avrupa'nın özelliklerinden bi
ridir. Bu sebeple AT bu tür taşımaya da özel bir ilgi göstermiştir. Düzenlemeler "navigation" terim
lerinin uyumlaştırılması ve sektördeki kapasite fazlalığı sorunu için önlem alınması gibi konulara 
yoğunlaşmıştır. 
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AET'de deniz yolu ile taşımalarla ilgili ilk çalışmalara 1976'da başlanmıştır. Üye devletlerin, 
bazı üçüncü ülkelerde karşılaştıkları güçlükler AT tarafından çeşitli kararların alınmasına yol açmış
tır. Ayrıca, 1974'de kurulan bir uzmanlar grubu deniz ticaretini ilgilendiren çeşitli taslaklar hazırla
mıştır. Taslaklar yönerge haline gelmiştir. Bunlar deniz yolu ile yapılacak taşımalarda tankerlerde 
aranacak asgarî şartlan belirleyen 79/116/AET sayılı yönerge; Kuzey Denizinde açık deniz klavuz-
ları hakkında 79/115/AET sayılı yönerge ve gemi adamlarının yetiştirilmesine, yeterliliklerinin bel
gelenmesine ve vardiyaların standartlarına dair 79/114/AET sayılı yönergelerdir. Ayrıca gemi işlet-
meciliğiyle ilgili 77/587/AET, 78/774/AET ve 79/4/AET sayılı Konsey kararları da anılmalıdır. 

5. Sigorta Hukuku 
38 AT'nin sigorta sektörüne yaklaşımı, rekabetin korunması bağlamında olmuştur. Bu sebeple 

düzenlenmeler hizmetlerin serbestçe sunulmasına ve sermayenin serbestçe dolaşımına odaklanmış
tır. Bunlar Tasarıyı doğrudan ilgilendirmemektedir. AT tarafından can sigortası ile can sigortası dı
şındaki sigortalara ilişkin daha çok idarî nitelikte hükümler içeren çeşitli yönergeler çıkarılmıştır. 
Söz konusu yönergeler, üye ülkelerin ulusal sigorta hukuklarının uyumlaştırılmasına ilişkin olma
yıp, yukarıda işaret edildiği gibi sigorta sektöründe sermayenin serbest dolaşımı ile yerleşmesine 
ilişkin engellerin kaldırılması hakkındadır. Ayrıca bir tüketici olan sigortalının korunmasına ilişkin 
hükümlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda şu iki yönerge özellikle anılabilir: 24/07/1973 tarihli ve 
73/239 sayılı Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Faaliyete Geçmeleri Konusunda Üye Devletlerin İda
ri Mevzuata İlişkin Hükümlerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Birinci Konsey Yönergesi ve 
05/03/1979 tarihli ve 79/267 sayılı Hayat Sigortası Şirketlerinin Faaliyete Geçmelerine Dair Yasal 
ve İdari Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkında Birinci Yönerge. Anılan yönergeleri, ilk aşamayı 
ifade etmeleri yönünden birinci yönergeler diye adlandırabiliriz. Bunları ikinci ve üçüncü aşamala
rı ifade eden değişiklikler izlemiştir: 

AET/AT ayrıca motorlu araç sigortasına (24/04/1972 tarihli ve 72/430/AET sayılı) ilişkin bi
rinci yönergeyi çıkarmış, bunu ikinci (30/12/1983, 84/5/AET) ve üçüncü (14/05/1994,90/232/AET) 
yönergeler izlemiştir. AET bundan başka 30/05/1978 tarihli ve 78/473/AET sayılı müşterek sigor
tanın uyumlaştırılması yönergesini yayımlamıştır. Nihayet AET gene uyumlaştırma bağlamında hu
kukî koruma sigortası (22/06/1987, 87/344/AET) ile kredi sigortası (22/06/1987, 87/343/AET) yö
nergelerini de karara bağlamıştır. 

39 Değiştirme yönergeleri bir taraftan tek izin ilkesini getirmiştir; böylece merkez ülkede de
netim makamı tarafından verilen iznin sigortalı riskten bağımsız olarak tüm Topluluk ülkelerinde 
geçerli olmasını sağlamıştır. Diğer taraftan da sigorta genel şartları için onay zorunluluğunu kaldır
mış ve özellikle can sigortasında, sigortacıya, bilgi verme yükümünü yüklemiştir. Komisyon, yürür
lükte olan yönergelerde yapılan değişikliklerin sayıca fazla olmaları nedeniyle, ortaya çıkan karma
şayı önlemek amacıyla yönergelerin sadeleştirilmesi çalışmaları da yapmaktadır. İlk olarak can si
gortası dolayısıyla çıkarılan yönergelerin daha açık ve anlaşılabilir bir hale getirilebilmesi için 
05/11/2002 tarihli ve 2002/83 sayılı yönergeyi yayınlamıştır. 

40 AT, sigorta sözleşmesi hukukunda üye ülkelerin ulusal hukuklarının uyumlaştırılmasına yö
nelik çalışmalar da yapmış, ancak girişim başarısız kalmıştır. Gerçekten, 1979'da Komisyon Kon
seye sigorta sözleşmesine ilişkin bir yönerge tasarısı sunmuştur. Bu tasarıyı, 1980'de Konseyin, Av
rupa Parlamentosu'nun ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin kurdukları çalışma gruplarının değişik
lik önerilerini dikkate alan yeni bir tasarısı izlemiştir. Tasarı, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılma
sı, rizikonun ağırlaşması ve gerçekleşmesi hallerinde davranış ve ihbar yükümlülüklerinin uyumlaş-
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tırılmasına yönelik hükümleri içermekteydi. Ayrıca, tasanda prim ödenmesi, sözleşmenin süresi ve 
sona ermesi, sigortalı üçüncü kişinin hukukî durumu ile ilgili hükümler de öngörülmüştü. Tasarının 
uygulanma alanı zarar sigortalarıyla sınırlıydı; hastalık, can, hava ve taşıma sigortaları kapsam dışı 
bırakılmıştı. Öneri, yönergeye dönüştürülememiştir. Çünkü, Komisyon sigorta sözleşmesi hukuku
nun uyumlaştırılması çalışmalarından vazgeçerek tasarıyı geri çekmiştir. 

41 Topluluk, belirli sigorta dallarına ilişkin olarak, kısmen sigorta sözleşmesi hukuku açısından 
da önemli olan bazı hükümleri de içeren, özel yönergeler de çıkarmıştır. Bu bağlamda, 25/02/1964 
tarihli "Reasürans ve Retrosesyon Alanında Serbest (Meslek) Hizmet Edimlerinin ve Yerleşme Öz
gürlüğüne İlişkin Sınırlamaların Kaldırılmasına" dair 64/225 sayılı yönergeyi anabiliriz. 

42 733/239 sayılı "İlk Yönergenin Turistik Destek Edimleriyle İlgili Olarak Değiştirilmesine" 
dair 10/12/1984 tarihli ve 84/641 sayılı yönergeyle, yerleşme özgürlüğü önündeki engellerin kaldı
rılmasını sağlamak amacı güdülmüştür. 

43 22/06/1987 tarihinde 870344 sayılı "Hukukî Koruma Sigortası Hakkındaki, Yönetime İliş
kin ve Hukuki Hükümlerin Uyumlaştırılması" yönergesi ise bazı maddî kurallar da içermektedir. 

44 733/239 sayılı birinci yönergenin kredi ve kefalet sigortaları açısından değiştirilmesine iliş
kin 22/06/1987 tarih ve 87/343 sayılı yönerge ile, ilk yönerge hükümlerini kredi ve kefalet sigorta
ları açısından tamamlayan hükümler getirilmiştir. 

D) Avrupa'da Ticaret Hukuku Alanında Reform Konuları 
45 Tasarıya yeni giren veya değiştirilen kurumların çoğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, özel

likle 1970'den bu yana gerçekleştirilen reformlardan esinlenilerek kaleme alınmıştır. Bu sebeple, 
Avrupa devletlerinde ticaret hukuku alanında hangi alanlarda değişiklik yapıldığının, yani reform 
konularının kısaca açıklanması, Tasarıdaki yeni kurumların anlaşılması yönünden yararlıdır. 

I. Ticarî İşletme Kitabına Giren Konular 
46 AB üyesi ülkelerde Tasarının ticarî işletme kitabının kapsamına giren temel konularda ye

nileştirmeler ticaret sicili, ticaret unvanı ve haksız rekabete ilişkin hükümlerde yapılmıştır. 
1. Ticaret Sicili 
47 Avrupa ülkelerinde ticaret sicili reformu şu noktalara odaklanmıştır: (a) Ticaret sicilinin kü

tük şeklinde değil de elektronik ortamda tutulması ve buna bağlı olarak, tescile dayanak oluşturan 
belgelerin aynı ortamda dosyalanması ve saklanması Avrupa'da yaygınlık kazanmıştır. Almanya, İs
viçre, Fransa ve İsveç bu konuda örnek olarak gösterilebilir, (b) Aleniyetin artırılması ile ticaret si
cilinin olumlu ve olumsuz işlevi genişletilmiş ve geliştirilmiştir, (c) Görünüşe güven kuramı, tica
ret sicilinin merkezi haline gelmiştir. Gelişmede AET'nin 68/151 sayılı birinci yönergesi etken ol
duğundan bu reform genel niteliktedir. Kabul edilen ilkeler gereğince, ilan edilen içerikle tescil edi
len husus arasındaki çelişki üçüncü kişileri etkileyemez, bu farklılık üçüncü kişilere ileri sürülemez. 
Üçüncü kişi ilana dayanabilir. 

2. Ticaret Unvanı 
48 Ticaret unvanına ilişkin değişiklikler, kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde gerçekleşmiş

tir. İlk olarak, AET'nin 68/151 sayılı yönergesi ile, sermaye şirketlerinin kullandığı mektuplarda ve 
sipariş formlarında, şirketin merkezinin, sicil numarasının, türünün ve tasfiye halinde bulunduğu
nun belirtilmesi zorunluğu getirilmiştir. Üye devletlerden bazıları, zorunluğun kapsamını genişlet
miş (meselâ, Almanya'da şirket kırtasiyesine yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadlarının yazılma
sı da şarttır) ve gerekliliğe uymamanın yaptırımını da göstermişlerdir. 
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49 Almanya ve İsviçre gibi ülkeler unvanın gerçeği yansıtması ilkesi bağlamında da ticaret un
vanına ilişkin hükümlerini şekillendirmişlerdir. 

3. Haksız Rekabet 

50 Avrupa Toplulukları Mahkemesinin 1979 tarihli Cassis-de Dijon kararından beri, yerleşik 
görüşü, rekabetin dürüstlük ilkesi bağlamında düzenlenmesi yetkisinin üye devletlere ait olduğudur. 
Söz konusu yetkiye daha sonra yanıltıcı veya gerçeğe uymayan reklamlar hakkında haksız rekabet 
kuralları konulabilmesi de eklenmiştir. Ayrıca, tüketici de haksız rekabete karşı korumanın kapsa
mına alınmıştır. Tüketicinin haksız rekabete dair kurallarla da korunması, Almanya'da bir yüzyıl
dan fazla bir süredir uygulanan 1896 yılında kabul edilen kanunun yerine geçen 07/07/2004 tarihli 
Haksız Rekabete Karşı Kanun ile İsviçre'nin 1986 yılında kabul edilen Haksız Rekabet Kanununda 
da kabul edilmiştir. Her iki Kanun bu yönde bir çok kuralı içermektedir. Nitekim AET, üye devlet
lerin yanıltıcı reklamlara ilişkin ulusal hükümlerini uyumlaştırmak ve bu bağlamda konuyu düzen
lemek amacıyla 84/450 sayılı tebliği yayınlamıştır. Bu tebliğ daha sonra AT'ın karşılaştırmalı rek
lamlara ilişkin 97/55 sayılı yönergesiyle tamamlanmıştır. En son olarak da Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey tarafından kararlaştırılmış AT/2005/29 sayılı 11/05/2005 tarihli Haksız İş Uygulamalarına 
İlişkin Yönerge (GRuR Int. 2005, 569) yayınlanmıştır. Diğer yandan, AT'ın 2002/58 sayılı ve 
12/07/2002 tarihli, kişiye özgü verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yönergesi de haksız reka
betle yakından ilgilidir. Nitekim Almanya'nın 2004 yılında kabul edilen Kanunun bazı hükümleri
ne bu yönergenin kuralları yansımıştır. 

Alman Kanununun birinci paragrafı, haksız rekabete ilişkin kanunun, rakiplerin, tüketicilerin ve 
diğer piyasa ilgililerinin haksız rekabetten korunmalarına hizmet ettiğini belirtmiştir. İsviçre Kanunu
nun amacı da aynı üçlüyü korumaktır. Anılan Kanunun 1 inci maddesi kanunun amacının, bütün ka
tılanların menfaatine, hukuka uygun (dürüst) ve bozulmamış rekabetin sağlanması olduğunu belirt
miştir. Haksız rekabet hukukundaki bu yeni boyutun Avrupa'da genellikle geçerli olduğu söylenebilir. 

51 Avrupa ülkelerinde, bir sözleşmenin taraflarını sözleşmenin ihlâline ve feshedilmesine yö
neltmek veya teşvik etmek; başkasının yaptığı işten faydalanmak, üretim ve ticaret sırlarını alıp kul
lanmak veya kullandırmak; çalışma koşullarına uymamak ve genel işlem şartlarını kötüye kullan
mak, haksız rekabetin en çok rastlanan şekilleri arasında yer almıştır. Diğer yandan, bu sayılanlar 
da dahil olmak üzere hukuka aykırı işletme uygulamaları ve yöntemleri AB'nin gündemindedir. Bu 
konuda hazırlanmış bulunan 08/07/2003 tarihli "Tüketicinin Korunmasında İşbirliği Tüzüğü" Öne
risi (KOM, 2003, 443) tartışmaya sunulmuştur. 

52 Emek ilkesinin güçlenmesi ve etki alanının genişletilmesi de, haksız rekabet hukukuna ka
zandırılan yeni bir içeriktir. 

53 Nihayet, haksız rekabete ilişkin kuralların Avrupa'da kamu sektörünü de kapsaması, kamu ku
ruluşlarının da aynı hükümlere tâbi kılınması yaklaşımı da üzerinde durulmaya değer bir gelişmedir. 

4. Acente 
54 AET'nin 18/12/1986 tarihli ve 86/653 sayılı yönergesi çerçevesinde, AB üyelerinin acenta 

hukukları hem uyumlaştırılmış hem de modernleştirilmiştir. Söz konusu düzenleme, AB üyesi ül
kelerin ulusal acente hukuklarını üç yönden etkilemiştir: a) Önkarar usulü bağlamında AB çerçeve
sinde yorum ve uygulama birliği sağlanmıştır; b) yönergeye uygun yorum ve hukuk geliştirme il
kesiyle bu alanda bir ortak AB hukuku oluşmaya başlanmıştır; c) anılan ilkeler acentaya ilişkin hü
kümleri üye ülkelerin ulusal hukuklarında adeta emredici bir konuma getirmiştir. Yönergenin önem 
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taşıyan düzenlemeleri, acentanın ücreti, korunması, fesih süreleri ve yabancı acentelere ilişkindir. 
Bu konular AB'ye üye ülkelerde reform konularını oluşturmuştur. Bazı AB ülkelerinde acentenin 
hakları arasında, özellikle ücret hakkında ilgi çekici genişlemeler olmuştur. Almanya'da 1989 deği
şikliğiyle, bazı şartlara bağlı olarak, acente sözleşmesinin sona ermesinden sonra yapılan sözleşme
ler dolayısıyla da ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 

II. Ticaret Şirketleri Kitabına Giren Konular 
1. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme 
55 AET'nin, birleşmelere ilişkin 78/855 ve bölünmeler hakkındaki 82/891 sayılı yönergeleri, 

AB ülkelerinde birleşmelerin, bölünmelerin ve tür değiştirmelerin ayrıntılı bir tarzda düzenlenme
sine yol açmıştır. AB üyesi ülkeler dışında, İsviçre de bu dinamikten etkilenmiştir. Bazı ülkeler, ye
niden yapılandırılmalarını ve tür değiştirmelerini, şirketleri aşan bir genişlikte ele almışlardır. Al
manya ve İsviçre, yapısal ve türsel değişiklik hükümlerinin kapsamına, ticarî işletmeyi, derneği, va
kıfları, bazı kamu tüzel kişilerini de sokmuştur. İsviçre ayrıca, malvarlığı devirlerini de, yeniden ya
pılandırma konsepti içinde değerlendirmiş ve buna ilişkin hükümlere Birleşme Kanununda yer ver
miştir. Üç yapısal değişiklik, şekillenme serbestisi, ortakların korunması, ortaklığın (üyeliğin) sü
rekliliği ve ortaklar ile intifa senedi sahipleri gibi diğer hak sahiplerinin korunması temelleri üzeri
ne inşa edilmiştir. Bölünmede kısmî küllî halefıyet yeni vurgulanan bir ilkedir; ayrılma akçesi, 
denkleştirme, alacaklıların korunması, birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye katılanların özel 
sorumlulukları ile iş ilişkilerinin geçmesi yeni bir anlayışla ele alınmıştır. 

2. Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği 
56 Sınıraşan, yani bir ülkenin bir şirketiyle ilgili birleşme, bölünme gibi bir yapısal değişikliğin 

o ülkenin sınırı dışında (ötesinde) başka bir ülkede gerçekleştiği; sınıraşan merkez değiştirmeleri, sı
nıraşan birleşmeler ve birleşmeler kapsamında sınıraşan etkili bölünmeler, yabancı ülkelerde esas fa
aliyetin yoğunlaşacağı şubeler açılması Avrupa'da şirketlerin hareketliliği şeklinde ifade edilmekte
dir (corporate mobility). Bu açıdan 35 nolu paragrafta anılan Avrupa Toplulukları Mahkemesi karar
lan öğretide farklı görüşlerin ileri sürülmesine sebep olmuştur. Hareketlilik (taşınabilirlik de denile
bilir) güncel ve canlı tartışmaların konusudur. Avrupa'nın isteği, işletmelerin "mobil" olmasıdır. Şir
ketler hukuku öğretisi taşınabilirliğe başka bir deyişle hareketliliğe odaklanmıştır. Ancak bu yolla iç-
pazar kurulabilir. İsviçre, (bir AB ülkesi olmadığı halde) 2004 yılında yürürlüğe giren birleşmeleri, 
bölünmeleri, tür değiştirmelerini ve malvarlığı devirlerini düzenleyen kısaca Birleşme Kanunu diye 
anılan kanununda, Milletlerarası Özel Hukuk Kanununa eklediği hükümlerle sınıraşan birleşmeleri 
düzenlemiştir. Aşağıda 93 nolu paragrafta anılan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Raporunda, şirketlerin 
sınıraşan hareketliliği ayrıntılı olarak ele alınmış, merkez değiştirme, kuruluş ve merkez teorileri bağ
lamında irdelenmiştir. Aynı rapor, sorunu sınıraşan birleşmeler yönünden de tartışmaktadır. 

Bu sorun Türkiye için güncel değildir. Ancak şirketler hukukunun gelişme yönlerinden biri ola
rak ilgi çekicidir ve Türkiye'nin yakın geleceğinde güncellik kazanması olasılığı sebebiyle araştır-
macılarca ele alınması gerekli olan bir konudur. Çok da uzun olmayan bir süre içinde merkez de
ğiştirmeleri ve sınıraşan birleşmeler ile "corporate mobility", AB ile müzakereler kapsamında Tür
kiye için güncellik kazanabilir. 

2. Anonim Şirketler 
a) Güvenli Kuruluş ve Sermayenin Korunması 

57 Güvenli kuruluş ile sermayenin korunması, anonim şirketin sınırlı sorumlu bir ticaret şirke
ti olmasından kaynaklanan ve birbirini tamamlayan iki taşıyıcı ilke veya bir taşıyıcı ilkenin iki yü-
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züdür. Bu ilkeler, veya ilke, sermayenin, şirketin hem işletme konusunun hizmetinde bulunmasını 
hem de tam tasarruf yetkisinin kapsamında olmasını ifade eder. "Hizmetinde olmak" sermayenin, 
kural olarak, şirketin mülkiyetinde olması, sermayenin gerçek değeri ile şirkete fiilen getirilmesi, 
korunması ve geri iade edilmemesi şeklinde tanımlanır. AET'nin 13/12/1976 tarihli ve 77/91 sayılı 
şirketlere ilişkin ikinci yönergesi de bu anlayışı vurgular. Anılan ilkeler, denetlemenin amaca uygun 
yapılabilmesi için, basit, şeffaflığı sağlayıcı ve açık kuruluş ve sermaye artırımı hükümlerini gerek
li kılar. 

Bu vesile ile, 77/91 sayılı, 2. şirketlere ilişkin yönergenin birkaç defa değiştiğine ve hep ser
mayenin korunması ilkesine bağlı kalındığına işaret etmek gerekir. AT'ın, iç pazarda engellerin kal
dırılması bağlamında hukukî hükümlerin basitleştirilmesi [Simpler Legislation for the internal Mar
ket (SLIM-Team)] çalışmaları yapılması için kurduğu SLıM-çalışma-takımı, sermaye sağlanması
nı kolaylaştırma bağlamında önerileri arasına, tehlike oluşturmayan belli hallerde, aynî sermayenin 
bilirkişilerce değerlendirilmesinden vazgeçilmesini de almıştır (93 nolu paragrafta anılan Yüksek 
Düzeyli Uzmanlar Raporu'na bakınız.). 

Bugün AB üyesi devletlerin bilanço hukuklarının güncel sorunu IFRS'in, münferit şirket bilanço
larına da uygulanıp uygulanmayacağıdır. Çünkü, AB Konseyi 2005 yılından itibaren sadece pay se
netleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ve sadece konsolide fınansal tabloların IFRS'e göre dü
zenlenmesi zorunluğunu getirmiş, konsolide olmayan fınansal tablolara uygulanacak standartlarda üye 
devletleri serbest bırakmıştır (68 nolu paragraf). IFRS'in temelinde yatan düşünce, bilançonun, sade
ce, bir işletmenin fınansal durumu ile bu hususta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verme iş
levini haiz olduğudur. Buna karşılık, Kara Avrupası anlayışında, bilançonun bu tür bilgilendirme ya
nında, en az bunun kadar önemli bir diğer görevi de, sermayenin iade edilip edilmediğini, sermayeye 
faiz verilip verilmediğini, yıllık kânn kanun ve esas sözleşmeye göre kullanılıp kullanılmadığını, da
ğıtılanın kâr olup olmadığını, sermayenin zararlarla yitirilip yitirilmediğini, kâr dağıtımının sermaye
den ve sermayenin güvencesi olan yedeklerden yapılıp yapılmadığını da ortaya koymasıdır. Yani Av
rupa anlayışında, sermayenin korunması ilkesi ile bilanço arasında sıkı bir bağlantı vardır. Şimdi AB 
üyesi devletler IFRS'i konsolide olmayan bilançolara da uygularlarsa, sermayenin korunması ilkesin
den özveride bulunup bulunmayacaklarının değerlendirmesini yapmaktadırlar. 

58 Son yıllarda, sermayenin korunması ilkesinin Kara Avrupası anonim şirketler hukukundaki 
itibarlı konumunu sorgulayan görüşlere sıkça rastlanmaktadır. Bu eğilim belirgindir. Görüşün tem
silcileri gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. Buna karşılık sınırlı sorumluluk sisteminin, söz konusu ilke 
olmadan ayakta kalamayacağı düşüncesi dile getirilmektedir. Büyük çoğunluk ilkenin hâla anonim 
şirketler hukuku açısından vazgeçilmez nitelikte olduğunu kabul etmektedir. IFRS'nin anılan ilke
ye duyarsız olduğu yorumu ise, bu standartlara ilişkin, yüzeyde kalan hatta haksız bir yargıdır. 

b) Tedrici Kuruluşun Kaldırılması 

59 Basit ve güvenli kuruluş anlayışı Avrupa'da tedrici kuruluşun kaldırılması sonucunu doğur
muştur. Çünkü, bu tür kuruluş hantal ve karışıktır. Nitekim Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Hollanda ve İsviçre başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde tedrici kuruluş artık 
mevcut değildir. Halka açık kuruluş, ani kuruluşun halka açılma ile tamamlanması düşüncesine da
yanan yeni yöntemlerle sağlanabilmektedir. 
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c) Asgarî Sermaye 

60 AET'nin şirketlere ilişkin 13/12/1976 tarihli 77/91 sayılı ikinci yönergesinden bu yana, AB 
üyesi ülkelerde asgarî sermaye vazgeçilmez nitelikte bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Ala
caklılara güvence sağlamak amacıyla birçok AB üyesi asgarî sermaye rakamını yükseltmiştir. As
garî sermaye olmadan sınırlı sorumluluk olmaz düşüncesi Avrupa'da hâlâ hakimdir. Bu, asgarî ser
mayenin kredi güvenliğini sağladığı, alacaklıların ortak güvenceyi oluşturduğu ve özellikle halka 
açık şirketlerde serüvencileri caydırdığı inancının ürünüdür. Ancak bu düşünce de 1990'lı yıllardan 
beri sarsılmaya başlamıştır. Asgarî sermayenin sınırlı sorumluluk ilkesine yararı ve sağladığı gü
vence sorgulanmaktadır. Bu görüşler 93 nolu paragraftaki Yüksek Düzeyli Uzmanlar Raporuna da 
yansımıştır. Asgarî sermaye kavramı, uzun yıllar sermayenin korunması ilkesi yönünden olmazsa 
olmaz görülmüş, kâr dağıtımının sermayeden veya sermayenin adeta tamamlayıcısı olarak öngörül
müş bulunan kanunî (zorunlu) yedek akçelerden yapılmasını engelleyen bir sınır olarak değerlendi
rilmiştir. Çünkü, geçmiş yıl zararları kapatılmadan kâr dağıtılamaz; kanunî yedek akçe, sermayenin 
belirli bir tutarını aşmadıkça ancak kanunla belirlenen yerlere harcanabilir: yoksa paysahiplerine 
aktarılamaz, sermayeye eklenemez. Bu iki yasak Avrupa ülkelerinin ortak ilkeleridir. Yüksek Dü
zeyli Uzmanlar Raporunda (93 nolu paragraf) asgarî sermayenin şirketin rekabet gücüne etkisi in
celenmiş, ilkenin bu açıdan ne yararı ne zararı olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak "rekabet gücü" 
ölçütünün elverişli olup olmadığı kendi başına bir sorundur. 

d) Asgarî İtibarî Değer Pay ile İtibarî Değersiz ve Gerçek Olmayan İtibarî Değersiz Paylar 
61 AT yönergeleri asgarî itibarî değere ilişkin herhangi bir hükmü içermemektedir. Bu çekin

genlikte Avrupa'da kendisini belli eden bir eğilimin rolü olabilir: Gerçekten Avrupa'da hem hukuk 
ve finans öğretisi hem sermaye piyasası uzmanları hem de uygulayıcılar ve ilgili çevreler itibarî de
ğerin yararlı olduğuna ilişkin görüşlere karşı çıkmaktadır (93 nolu paragrafta anılan rapor, IV 3 b). 
Eleştiriler şöyle özetlenebilir: (a) Piyasa, özellikle borsa değeri oluştuğu andan itibaren itibarî de
ğer, payın/pay senedinin değerini belirtme işlevini yitirmekte, karmaşaya yol açmaktadır, (b) Payın 
kaydîleştirilmesinin yaygınlaşmasıyla bu kavram anlamsız hâle gelmiştir, (c) İtibarî değerin, serma
yenin korunmasındaki, oy hakkının hesaplanıp belirlenmesindeki, sermayenin azaltılması ve borca 
batıklığa karşı alınacak önlemlerin uygulanmasındaki işlevleri abartılmamalıdır. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde itibarî değer bulunmadığı halde tüm bu sorunlar kolayca çözülmüştür. İtibarî değerli 
sistemden itibarî değersiz rejime geçişin de zor olmayacağı ayrıca ileri sürülür. 

AB'de ulusal paradan Avro'ya dönüşte karşılaşılan sıkıntılar itibarî değere şüphe ile bakanların 
sayısını çoğaltmıştır. 

62 Bugün Belçika, İngiltere, İtalya itibarî değersiz payları kabul etmişlerdir. 
63 İtibarî değerli paylardan tam olarak vazgeçemeyen ülkeler, bu paylar yanında, öğretide bir çe

şit "rötuş" veya "kozmetik" düzenleme olarak nitelenen yeni ve (tabir caizse) "arada kurum"a yer ver
mişlerdir: Bu "yan itibarî değersiz" veya "gerçek olmayan itibarî değersiz pay" şeklinde adlandırılan 
paydır. Almanlar 25/03/1998 tarihli "Stückaktiengesetz" ile sistemlerine soktukları bu paya "Stückak-
tien" demişlerdir. Aynı payları Fransızlar 02/07/1998 tarihli Kanunla Fr. TK 228-8 inci maddesine yer
leştirmişlerdir. Anılan maddede esas sözleşmede payın itibarî değerinin gösterilmesi zorunluğu kaldı
rılmıştır. Fransız hukukunda bu kurum Belçika hukukundaki kesir paya (action du quotite) benzetil
mektedir. Gerçek olmayan itibarî değersiz pay sisteminde, esas sözleşmede sermayenin kaç adet paya 
bölündüğünün yazılmasıyla yetinilmekte, fakat payın itibarî değeri belirtilmemektedir. Anonim şirket-
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ler reformu ile ilgili çalışmalar sırasında, İsviçre'de bu tür için "sessiz (kalan) pay senetleri" terimi kul
lanılmıştır. Çünkü pay senedi itibarî değer hakkında suskundur. Pay senedinde o senedin içerdiği pa
yın sermayeye oranı (1/1.000.000) gibi bir oranla gösterilmekte, ancak itibarî değer ifade edilmemek
tedir. Almanların ve Fransızların bu, fazla bir şey ifade etmeyen ara formüle, Avroya geçiş sıkıntısı se
bebiyle iltifat ettikleri öğretide ileri süralmüştür. Türk Ticaret Kanunu Komisyonunda da TL'den altı 
sıfır atılmasının çıkarabileceği güçlükler sebebiyle benzeri öneriler yapılmıştır. 

64 Avrupa'daki kısaca özetlenen karşıtlığa rağmen, itibarî değer yerini korumaktadır. Bunun en 
önemli sebebi, itibarî değer terk edilince sistemde önemli bir değişiklik yapmak ihtiyacının hemen 
ortaya çıkacağıdır. Avrupa, henüz büyük çaplı bir sistem değişikliğine hazır görülmemektedir. An
cak akımın hızlı ve ikna edici olduğu da şüphesizdir. 

e) Şirketin Kendi Paylarını (Pay Senetlerini) İktisabı 
65 AB üyesi ülkeler, bir anonim şirketin kendi pay senetlerini iktisap etmesi ve rehin olarak ka

bul etmesi yasağı klasik dogmatik düzeninden uzaklaşmış, "amerikan çizgisi"ne daha yakın bir konu
ma gelmiştir. Bunda, AET'nin, 13/12/1976 tarihli şirketlere ilişkin ikinci yönergesinin etkisi büyüktür. 
Yönergede yasak, kural olarak, korunmuştur demek gerçeği yansıtmaz. Çünkü, yasak korunmamış, bir 
şirketin kendi pay senetlerini iktisap edebileceği kabul olunmuş ancak iktisap şartlara ve sınırlara bağ
lanmıştır. Öngörülen istisnalarla, sistem başka bir eksene oturtulmuştur. Ana kural şudur: Bir anonim 
şirket, yönetim kurulunun, onsekiz ay içinde kullanması koşulu ile, genel kuruldan alacağı yetkiye da
yanarak, sermayesinin yüzde onuna kadar, kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. Bu yetkinin aralık
sız yenilenmesiyle, yasak sermayenin yüzde onuna kadar uygulanmaz duruma gelmiştir. Ayrıca, şir
kete piyasa yapıcısı rolü oynayabilmesi olanağı da tanınmıştır. Ancak, bu serbest rejim (yüzde on sı
nırı dışında) bir sınır daha içermektedir. O da iktisap edilecek pay senetlerinin ödeneceği kaynaktır. İk
tisap edilecek payların bedellerinin ödenmesine şirketin öz varlığı müsait olmalıdır; bedel sermayeden 
ödenmelidir; bedel dağıtılabilecek yedeklerden karşılanmalıdır. Diğer birkısım AB ülkeleri yönergede 
yer almayan diğer bazı sınırlandırmalara daha yer verirlerken, diğer birkısım ülkeler de yasağın sınır
larını daha da genişletmişlerdir. SLIM (çalışma) takımı (93 nolu paragraf) yönerge düzenini yeteri ka
dar liberal bulmamakta, yüzde on sınırını keyfi bir oran olarak görmekte, iktisap bedelinin dağıtılabi
lir yedeklerden karşılanması gereğini eleştirmekte ve serbestinin rehin yasağını da kapsamasını savun
maktadır. Halen AB Parlamentosunda tartışılmakta olan Piyasanın Kötüye Kullanılmasına Karşı Ön
lemler Yönergesi'nin sistemi daha da yumuşatacağı düşünülmektedir. 

f) Alacaklıları Koruyan Alternatif Sistem Arayışları 
66 Asgarî sermayenin, asgarî itibarî değerli pay ile mevcut sermayeyi koruma rejiminin işlev

leri yönünden sorgulanması, alacaklıların korunması ile ilgili olarak, alternatif bir sistemin aranma
sı gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu da kâr dağıtımlarının ödeyebilirlik denetimine bağlanmasıdır. 
Önerilen, fınansal nitelikte bir denetimdir: Net malvarlığı, likidite yani dönen varlıkların kısa vade
li alacaklarla karşılanabilirliği, şirketlere kanunen likidite marjları verilmesi gibi. Bu alternatif sis
tem yönetim kurulunun görev ve sorumluluk alanını genişletecektir (bakınız; 93 nolu paragrafta 
anılan rapor, IV 4 b). Sözü edilen önlemlerin sınırlı sorumluluk ilkesi yönünden irdelenmesi ano
nim şirketler hukukunun önümüzdeki yıllarda tartışma konulan olacaktır. 

g) Paysahibinin Korunması 
67 Asgarî sermaye ile asgarî itibarî değerin sadece alacaklıları değil paysahibini de korumadığı 

görüşü, paysahibi yönünden de koruyucu olan bir sistem arayışını başlatmıştır. Arayış, şeffaflık, ka-
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muyu aydınlatma, paysahipliği ve azlık hakları gibi klasik araçların dışına yönelmiştir. Öğreti yeni 
alanlara el atmıştır. Önerileri şöyle sıralayabiliriz: (a) Paysahibinin rüçhan hakkı daha etkili bir şekil
de korunmalı, yani esas sözleşme veya genel kurul kararı ile anılan hak daha güç sınırlandırılabilme-
li ve kaldırılabilmelidir. Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, gelecekte paysahibini bekle
yen en önemli tehlike, şirkete katılma payının sulandınlmasıdır. (b) Bunun için çıkarılacak yeni pay
ların değerinin dürüst (fair) olması kanunen sağlanmalıdır. Borsa şirketlerinde dürüst değer, ortala
ma borsa değeri, pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde ise bu değer, denetleme görmüş 
yılsonu finansal tablolarına göre belirlenen değerdir (bakınız; 93 nolu paragrafta anılan rapor). 

h) Kamuyu Aydınlatma/Şeffaflık 

68 Anonim şirketler öğretisinde, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık terimleri çoğu kez eşanlamlı 
olarak kullanılmaktadır. Kamuyu aydınlatma esasında yılsonu finansal tabloları bağlamında ortaya 
atılmış ve gelişmiş bir öğretidir. Daha sonra anonim şirketlerle ilgili her konuda uygulanır bir kap
sam kazanmıştır. Kamuyu aydınlatma bugün yerini oldukça büyük bir oranda daha anlaşılır bir kav
ram olan şeffaflığa bırakmıştır. Şeffaflığın yöneldiği hedef kitleler daha geniştir. Şeffaflık halka açık 
anonim şirketleri merkez alan bir anlayışın değil, bilgi toplumu yaklaşımının bir ürünüdür. Her iki 
terim de son elli yıldan beri anonim şirketler hukukunun gün geçtikçe ağırlığını artıran değerleridir. 
Günümüzde her ülke şirketler hukukunu bu değerler temelinde yenileştirmektedir. 

i) Kurumsal Yönetim İlkeleri 
69 En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm ülkeler kurumsal yönetim ilkelerine (bakınız: 88 

nolu paragraf) özel bir önem vermekte ve bu ilkelerden oluşan en iyi uygulama kodeksleri yayınla
maktadır. Bu konuda hem 088'e hem de Tasarı yönünden 136'ya bakınız. 

j) Organsal Yapının İyileştirilmesi 
70 Organsal yapının iyileştirilmesi, organların işlevlerini amaca uygun bir şekilde yerine getir

melerini sağlayacak kurum ve hükümlerin öngörülmesini gerekli kılar. Organların işlevlerini yerine 
getirebilmelerinin vazgeçilmez şartı ise, bir organın karar alabilmesidir. Yönetim kurulu gerektiğin
de toplanabilmeli, karar almalıdır. Genel kurulda güç boşluğu doğmamalıdır. Yani olabildiği kadar 
çok paysahibi veya temsilcisi genel kurullara katılabilmelidir. Kanunlar bunu yeni sistemlerle sağla
yabilmelidir. Bölge genel kurulları, temsilciler kurulu, mektupla oy gibi sistemler üzerinde artık ko
nuşulmamaktadır. Yönetim kurulları ve genel kurullar elektronik ortamda, yani on-line yapılabilme
li ve yönetim kurulu üyeleriyle paysahipleri on-line oy kullanabilmelidir. İkinci olarak genel kurul
ların kanunen en düşük nisapla toplanıp karar alabilmelerinin sağlanmasıdır. Organsal yapının iyileş
tirilmesinin bir diğer sorunu organlar arasındaki ilişkilerin işlevsel bölünmeye göre düzenlenmesidir. 

k) Genel Kurul 
71 Yukarıda da ifade edildiği gibi, genel kurulun birinci çetin sorunu güç boşluğudur. Sorun 

hem toplumsal hem de bir anlamda politiktir. Çünkü, paysahipleri genel kurula katılmayınca küçük 
ancak kararlı bir azlık şirkete kolayca egemen olabilmekte veya güç boşluğu kurumsal yatırımcı ve
ya pay senetlerinin tevdi edildiği bankalar başta olmak üzere başkalarınca doldurulmaktadır. Ekono
mik güç bazen politik gücü de etkilemektedir. Bu, özellikle hisse senetleri borsada işlem gören ano
nim şirketlerin çok sık olarak karşılaştıkları bir durumdur. Sorunu çözmek için AB üyesi devletler
de, bir taraftan bankalara tevdi edilen hisse senetlerine ilişkin oy hakları ile ilgili yeni kurallar öngö
rülmekte ve genel kurulda temsilci aracılığı ile oy verme kurumsallaştınlmakta, diğer taraftan da ge
nel kurulda on-line oy verme olanağı düzenlenmektedir. On-line oy verme Fransa'da 15/05/2001 ta
rihli kanunla kabul edilmiştir. Aynı olanak İskandinav ülkelerinde de vardır. Almanya ile İsviçre ise 
bu sisteme geçmek hazırlığı içindedirler. 93 nolu paragrafta anılan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Rapo
ru ise AB üyesi ülkelere on-line oy vermeyi düzenlemelerini tavsiye etmektedir (III, 3 b). 
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Genel kurulla ilgili yeni ve kurumsal yönetim ilkelerine de uygun düşen gelişme, yani genel 
kurulların on-line nakli ve on-line oy kullanmaya olanak tanınması Tasarının da kabul ettiği modern 
sistemlerden biridir (TK 1505 inci maddesi). 

1) Yönetim Kurulu 

72 Kurumsal yönetim ilkelerinin en çok etkilediği organ yönetim kuruludur. Bu organın yapı
sı, üyelerin görevleri, konumları ve sorumluluklarıyla ilgili önerilere her gün bir yenisi eklendiğin
den reform süreci süreklidir. Bugün 6762 sayılı Kanun ile Tasarının da kabul ettiği kurul sistemi 
(board system) yanında, Almanya'nın Vorstand/Aufsichtsrat ayrımına dayalı ikili (dualist) ve Fran
sızların kısaca PDG "President Directeur General" diye anılan genel müdürün şirket başkanı oldu
ğu sistem de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 'nin "board" sistemi içindeki yürütücü olan 
ve olmayan (executive/non executive) üye farklılığına duyulan ilgi ise her geçen gün artmaktadır. 
SPK bağımsız yönetim kurulu üyesi uygulamasını bu bağlamda başlatmıştır. Yönetim kurulunun 
yapısal yönden iyileştirilmesi ve daha mükemmel bir işleyiş düzenine kavuşturulması gerekliliğine, 
Türkiye dahil hiçbir AB üyesi devletin ilgisiz kalması mümkün değildir. 

m) Denetleme ve Denetçiler 

73 Finansal tabloların ve birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması, azaltılma
sı gibi işlemlerin denetimlerinin bağımsız denetleme kuruluşları tarafından, uzman denetçilerce, 
uluslararası standartlara göre yapılması uzun süreden beri AB ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. 
AET'nin denetçiler ile ilgili, sekizinci yönergesi 1984'den beri yürürlüktedir. Yirmi yıldan beri Av
rupa, denetlemeyi daha da mükemmelleştirmiştiı. 

Denetlemeyi ve denetçiyi tanımlayan unsur bağımsızlıktır. Bağımsızlık ilk yaklaşımda, denet
çinin denetlediği şirketten bağımsız, onun bakımından tarafsız olması anlamına gelir. Bu sebeple, 
denetçi ile şirket arasında konusu şirketin denetlenmesi olan bir iş ilişkisinin varlığı kabul edilemez. 
Burada "denetçi" terimi, denetlemeyi bizzat yapan kişiyi (denetleme elemanını) değil, kural olarak, 
denetleme şirketini ifade eder. Aynı denetçi veya denetleme kuruluşu şirketi uzun yıllar denetleme-
melidir. Uzun süren işveren-denetleyen ilişkisi bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırır. Alışkan
lık, "mensubîyet/aidiyet" yaratır. Dünya'da özellikle Enron olayından sonraki gelişme, denetleme 
kuruluşunun müşterisine denetleme dışında hukuk, yeniden yapılanma, değerleme vs. danışmanlığı 
yapmamasıdır. Belki vergi bir istisna oluşturabilir. Yankısı büyük 30/07/2002 tarihli Sarbanes-Ox-
ley Kanununun ana hedefi denetçinin bağımsızlığıdır, onun için denetleme ile danışma hizmeti ver
me birbirinden kesin olarak ayrılmalıdır. Avrupa Komisyonu, 16/05/2002 tarihli ve 2002/590/AT 
sayılı "AT'da Yılsonu Hesap Denetçilerinin Bağımsızlığına ilişkin tavsiye kararında, denetçilerin 
denetleme dışında sundukları hizmetlere, anahtar konumundaki denetleme kuruluşu ortaklarının de
ğişmelerine ve denetleme kuruluşunun eski ortaklarının, müşteriden iş kabul etmelerine ilişkin ku
rallara yer vermiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre kurulması gereken denetleme komitesinin 
önemli görevlerinden biri de bağımsız denetçinin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve müşteriye başka 
hizmet sunmaması gereğini gözetim altında tutmasıdır. 

AB'nin en çok üzerinde durduğu konuların başında denetleme ve denetçiler gelmektedir (ba
kınız: 220 nolu paragraf v.d.). Bu alandaki son gelişme denetçinin denetlenmesi ile, denetçinin müş
terisine başka hizmet vermesidir. 
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ıı) Sermayenin Sağlanmasının Kolaylaştırılması 
74 Anonim şirketin finansmanı, özellikle özkaynak benzeri fonlarla desteklenmesi, yani serma

yesinin güçlendirilmesi, tüm AŞ devletlerinde reform konuları listesinin başında yer alır. Sermaye 
ihtiyacının süratle ve kolayca sağlanması, kanun koyucuları, yeni sermaye türleri yaratmaya ve de
ğişik sermaye artırımı yöntemleri aramaya yöneltmiştir. Bulunan yeni yollar diğerleri yanında şöy
le sıralanabilir: (a) Kayıtlı sermaye halka açık anonim ortaklıklara özgü bir sistem olmaktan çıka
rılmaktadır, (b) şirketin kendi araçlarından sermaye artırımında "araçlar" artırılmaktadır (yedek ak
çeler yanında, yeniden değerleme fonlarından, taşınmaz ve iştirak satışı gelirlerinden yararlanılma
sı gibi), (c) şarta bağlı sermaye artırımı kabul edilmektedir, (d) aynî artırım teşvik edilmektedir. 

o) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Finansal Tablolar 
75 Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; 

ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi ve pay senet
lerini New-York, Londra, Frankfurt, Amsterdam ve Tokyo gibi büyük menkul değerler borsalarına 
kote ettirebilmesi için, tam şeffaflığa dayalı, uluslararası muhasebe standartlarına göre çıkarılmış fi
nansal tablolara, bunlara göre hazırlanan yıllık rapora ve denetleme raporuna ihtiyaç vardır. Ulusal 
muhasebe standartları yerini Uluslararası Muhasebe Standartlarına yani IAS'a bırakmıştır. IAS'nin 
de yerini, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC)'nin hazırladığı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) almıştır; ka
nun koyucular kanunlarını anılan standartlara uydurmaktadır. İsviçre'nin 1991 tarihli anonim şirket 
reformunun başarısının sınırlı olarak nitelendirilmesinin sebebi, finansal raporlamanın ulusal kural
lara özgülendirilmesinde İsv. BK'daki hesaplara ilişkin hükümlerin yetersizliğinde aranmalıdır. İster
se ulusal kurallar uluslararası standartlardan esinlenmiş olsunlar, uluslararası fınans çevreleri gerek
li şeffaflığın sağlandığını kabul etmemektedir. Artık bölgesel ekonomik ve siyasal birliklerin düzen
lemeleri de yetersiz kalmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği AB'dir. 12/07/2002 tarihli "Uluslararası 
Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin AT Tüzüğü"nün kabul edilmesinin sebebi budur. 
AB'de artık pay senetleri üye bir devletin hukukuna tâbi ve teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören 
anonim şirketler, 01/01/2005'de veya daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap (faaliyet) dönemleri 
için, konsolide yılsonu finansal tablolarını IFRS'ye göre düzenlemek zorundalar. Bu adım devir de
ğiştirici niteliktedir, fakat şaşırtıcı değildir. Tüzük, AB ülkelerini derinden ve kapsamlı bir şekilde et
kileyecektir. Gerçi, anılan AT tüzüğü konsolide olmayan, münferit şirket yılsonu finansal tablolarına 
uygulanacak hükümlerde üyelere bir seçenek bırakmıştır. Ancak ulusal düzenleme seçeneği tercih 
edilse bile, böyle bir düzenleme de IFRS'ye odaklanacaktır. Ayrıca, pay senetleri teşkilatlanmış piya
salarda işlem gören anonim şirketler, konsolide bilançoda hem IFRS'ye tâbi bulunuyor hem de özel 
hükümler dolayısıyla, başka bir hukukun muhasebe standartlarını, özellikle US-GAAP'yi uyguluyor-
larsa, bunlar da geçiş dönemi dışında IFRS'nin kapsamına gireceklerdir. AT'ın IFRS-tüzüğü doğru
dan etkilidir. Yani, iç hukuka dönüştürülmesine gerek olmadan uygulanır. 

p) Paysahipliği ve Azlık Hakları ile Paysahibinin Yeni Dava Hakları 
76 Paysahipliği ve azlık hakları Avrupa'da birkaç yönden gelişme göstermiştir. Birincisi mev

cut, bir anlamda bilinen paysahipliği ve azlık hakları, içerik, kapsam ve etkinlik yönünden gelişti
rilmiş, boşluklar doldurulmuştur. Bu konuda örnek olarak, aktif ve pasif bilgi alma hakları ile, sa
dece bir azlık hakkı olarak düzenlenmiş bulunan özel denetim hakkı ile inceleme hakları gösterilir. 
İkinci olarak, paysahibine tanınan yeni dava hakları üzerinde durulmalıdır. Avrupa'nın birçok ülke
sinde bir taraftan mevcut dava hakları daha iyi işler hâle getirilirken, mevcutlara yeni dava hakları 
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da eklenmiştir. Diğerleri yanında: (1) Genel kurul kararlarının butlanının tespiti; (2) birleşme, bö
lünme, tür değiştirme gibi önemli kararlara olumsuz oy veren paysahibinin ortaklıktan çıkma hak
kı (kanunî satma hakkı veya şirket yönünden satın alma zorunluğu); (3) şirketler topluluğu çerçe
vesinde şirketin uğradığı kaybın denkleştirmesi davaları; (4) haklı sebeplerle şirketin feshi gibi. 

77 AB ülkelerinde azlık haklan, paysahipliği haklarına paralel bir gelişme gösterirken, bunla
rın listesi de zenginleşmiştir. Listeye eklenen yeni azlık hakları, yılsonu hesapları denetçisi ve özel 
denetçi atanması, kurullara üye seçimidir. 

r) Squeeze Out 
78 Squeeze out paysahibinin şirketten çıkarılmasıdır. Oranı en az yüzde doksan ilâ doksanbeş-

lere varan bir çoğunluk, genel kurulda alacağı, şirketin iradesi kabul edilen bir kararla bazen kanun
da öngörülen bir sebeple, bazen herhangi bir sebebe dayanmaksızın, yüzde beş gibi küçük bir azlı
ğı şirketten çıkarabilir. Avrupa hukukları bu olanağı şirkete tanımaya başlamışlardır. Bu hak özel
likle, birleşme ve bölünme bağlamında düzenlenmektedir. 

s) İmtiyazlı Paylar/Altın Pay 
79 İmtiyazlı paylar konusunda Avrupa ülkelerindeki eğilim bu tür payların hem imtiyazın ko

nusu hem de sağladığı üstün haklar bakımından sınırlandırılmasıdır. Avrupa Toplulukları Mahke
mesi altın payı geçersiz sayan ayrıntılı kararlar vermiştir. 

t) Şirketler Topluluğu ve Piramidi 

80 96 ve 115 nolu paragraflara bakınız. 
3. Limited Şirketler 
81 Limited şirketler hukuku AB'ye üye devletlerde son elli yıl içinde geniş çapta reforma tâbi 

tutulmuştur. Reform daha çok AET yönergeleri bağlamında gerçekleştirilmiştir. AET'nin şirketler 
hukukuna ilişkin dördüncü, konsolide yılsonu finansal tabloları hakkındaki yedinci ve denetçileri
ne ilişkin sekizinci yönergelerinin hükümleri limited şirketler için de geçerli olduğundan, üye dev
letler ulusal hukuklarını anılan yönergeler ile uyumlaştırmışlardır. Ayrıca, her üye devlette ortaya 
çıkan gereksinimler ve her üye devletin limited şirketine vermek istediği şekil değişikliklerde rol 
oynamıştır. 

III. Kıymetli Evrak Kitabına Giren Konular 
82 No. 008'de de belirtildiği gibi AB üyesi devletler dahil, Avrupa'da kambiyo senetleri huku

kunda anılmaya değer bir değişiklik olmadığı gibi, herhangi bir reform konusu da ortaya çıkmamış
tır. Poliçe, bono ve çek hukukunu modernleştirmekten çok, bu senetleri Dünya çapında uygulana
bilir kurallara bağlamayı amaçlayan UNCITRAL tasarısı da başarıya ulaşamamıştır. Bunun sebebi 
bu alanda Kara Avrupası ile Anglo/Amerikan (Sakson) hukukları arasındaki, şimdilik uzlaşma ka
bul etmez, anlayış farklılığıdır. 

83 Buna karşılık kıymetli evrak ticareti, halka arz ile borsa hukuku ve özellikle şirketin kontro
lünün devralınması (take-over) tüm Avrupa'da yeni kurallara bağlanmıştır. 

IV. Taşıma Hukuku Kitabına Giren Konular 
84 Avrupa kara taşıması hukukunda reform, CMR ekseninde gerçekleşmektedir. CMR, Avru

pa bağlamında uluslararası nitelikte bir düzenleme olmasına rağmen, aynı zamanda bir uyumlaştır-
ma aracı, bir çeşit uyumlaştırma "yönerge"si rolünü de oynamıştır. Avrupa devletleri ulusal hukuk-
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larını CMR ile uyumlaştırırken onun ilkeleri bağlamında da reforma tâbi tutmuşlardır. Hava huku
kunda görülen sorumluluk sınırlarının kaldırılması eğilimi kara taşımacılığında, henüz, herhangi bir 
etki yapmamıştır. Zaten söz konusu eğilim Avrupa'ya özgü olmayıp daha geniş kapsamlı uluslara
rası toplantıların ve çalışmaların konusudur. 

Deniz taşıma hukuku gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini yeni kurallara bağlamaktadır. 
V. Deniz Ticareti Hukuku Kitabına Giren Konular 
85 Deniz hukukunun öne çıkan reform konuları, taşıyanın sorumluluğu, her türü ile navlun söz

leşmeleri, kurtarma, müşterek avarya, deniz alacakları, rehin hakları, deniz icrası ve gemilerden 
kaynaklanan deniz kirliliğidir. Deniz ticaretinin konvansiyon hukuku olma niteliği gittikçe ağırlık 
kazanmaktadır. Ulusal hukuklar, ulusal öğreti ve içtihatdaki gelişmelerden çok konvansiyonlardaki 
yeniliklerden etkilenerek modernleştirilmekte, reformlar da bu bağlamda gerçekleştirilmektedir. Al
manya'da deniz ticareti hukukunda gerçekleştirilen üç kapsamlı değişiklik ve 1966 tarihli Fransız 
reformu anılmaya değerdir. Bunun dışında Avrupa devletleri arasında da yaygınlığa sahip BIMCO 
formülerleri, deniz taşıma senedine ve elektronik ortamda hazırlanıp işlem gören konişmentoya iliş
kin CMI kuralları ve güncelleştirilen York-Antwerp düzenlemeleri Avrupa'yı da etkilemiştir. Gemi
lerden kaynaklanan deniz kirliliği de doğrudan etkiye sahip konvansiyonlar ile düzenlenmiştir. Ulu
sal düzenlemeler ise uygulama kanunlarıdır. 

VI. Sigorta Hukuku Kitabına Giren Konular 
86 No. 038'de açıklandığı gibi, sigorta hukukunda AT yönergeleri çerçevesinde uyumlaştırma sa

dece, sermayenin serbest dolaşımı ve serbest yerleşimi ilkesi bağlamında, yani sigorta gözetim hukuku 
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık sigorta sözleşmesine ilişkin çalışmalar başarıya ulaşama
mıştır. Ulusal hukuklarda reform, sigortalıyı şeffaflık ilkeleri ile korumak yönünde yapılmıştır. Bu se
beple, sigorta şirketinin bildirim, açıklama, dikkat çekme yükümlülüklerini artırmak yoluna gidilmiştir. 

VII. Sonuç 
87 Yukarıda 45 numaralı paragraftan beri yapılan açıklamalar Dünyada ve Avrupa'da genel ola

rak ticaret hukukunu veya ticaret hukukunun dallarından birini ilgilendiren konularda reformlar ya
pıldığını, kanunların eskisine nazaran sıkça değiştirildiğini, her ülkenin ticaret hukukunun kapsamı
na giren alanlarda büyük küçük değişiklikler yaptığını göstermektedir. Ayrıca ticaret hukukunu ilgi
lendiren alanlarda yeni öğretiler ortaya atılmış, kanunların değiştirilmesi veya kısmen ya da tamamen 
modernleştirilmesi bağlamında birçok rapor ve tasarı hazırlanmıştır. Bunların ticaret hukuku teorisi
ni ve dogmatiğini etkiledikleri muhakkaktır. Tasarının bu dünyanın dışında kalması düşünülemez. 

E) Dünya'da ve Özellikle Avrupa'da Ticaret Hukukunu Etkileyen Öğretiler ve Raporlar 
I. Kurumsal Yönetim 
88 Onbeş yıldan beri, özellikle pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, paysahip-

leri başta olmak üzere, tüm ilgililerin menfaatlerini ideal düzeyde korumaya yönelmiş yeni bir ku
rallar sistemi kendisini kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu kurallar organların doğru kararı doğru za
manda alabilme yeteneklerini artırmayı hedeflemekte, onun için şirketleri yeni bir ortaksal yapıya 
kavuşturucu önerilere ağırlık vermektedir. Anılan kuralların temelleri şeffaflık, iyi ve hesabı verile
bilir bir yönetim ve etkili bir iç ve dış denetimdir. Söz konusu ilkeler kurumsal yönetim ilkeleri ola
rak adlandırılmıştır. Uluslararası alanda "corporate governance" terimi ile anılan bu ilkeler, esasın
da hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için öngörülmüştür. Ancak diğer anonim şir-
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ketlere ve tüm işletmelere hatta yönetim ve denetimin olduğu her kuruma ve kuruluşa, nihayet Dev
lete de tavsiye edilecek bir kapsam ve yaygınlık kazanmıştır. Hukuk ve işletme politikalarını ve öğ
retilerini doğrudan etkileyen bu dinamik İngiltere'de 1992 yılında Cadbury Raporu ile harekete geç
miştir. Başlangıçta, 1990'lı yılların ekonomik durgunluğunun ve iz bırakan krizlerinin çökerttiği 
borsada, yani borsa ticaretinde yatırımcıyı tutmaya yönelik olan çaba, daha sonra, anonim şirketin 
işleyişini, yönetimini, denetimini, paysahiplerini ve diğer ilgilileri koruyucu sistemleri kuran geniş 
kapsamlı bir yapılandırmaya dönüşmüştür. 

89 Kurumsal yönetim dört taşıyıcı kolon üzerine oturur: Şeffaflık, âdillik, hesap verilebilirlik 
ve sorumluluk. Şeffaflık, şirketi "camdan cep" olarak görme anlayışını aşan bir kavram, yeni bir an
layış, şirketi bütün kurumları ile kavrayan bir yaklaşımdır. Bu fenomen artık bilgi toplumu ile ta
nımlanmaktadır. Şeffaflık, paysahiplerinin ve sermaye piyasasında rol sahibi tüm aktörlerin, tam 
bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını hedefler. Bu sebeple, maddî ve şekli kamuyu aydınlatmayı 
kapsar. Menfaat sahipleri, ilgililer, sermaye piyasası aktörleri, alacaklılar ve paysahipleri yönünden 
önemli olan tüm ilişkilerin, raporların, planların, projelerin açıklanmasını içerir. Şeffaflığın anonim 
şirketler hukukundaki yeni aracı, internet, elektronik ortamda aktarmalar ve açılması zorunlu bulu
nan web siteleridir. Her sermaye şirketinin bir web sitesi olması, bu sitenin şeffaflık sağlayıcı bir 
mekanizma olarak çalışması gerekir. Adîllik, bir anlamda geniş kapsamlı eşit işlem ilkesi ile örtü-
şür. Eşit işlem sadece paysahiplerine değil, daha geniş bir çevreye, açıkçası çalışanlara, alacaklıla
ra, müşterilere, yani şirketle menfaat ilgileri bulunanlara, hatta kamuya yönelmiştir. İlkedeki bu top
lumsal açılım gün geçtikçe daha öne çıkmaktadır. Adîlliğin yöneldiği bu yol yeni değildir. Adîllik, 
şeffaflık temelinde iyi yönetim ve denetimle, menfaatlerin ideal noktada uyuşturulması gerektiği 
şeklinde özetlenebilir. Söz konusu anlayış 1920'lerin "işletmenin kendisi için var olduğu" teorisini 
akla getirmektedir. Hesap verilebilirlik yönetimin, şeffaflığına, doğruluğuna, kararların açıklanabi-
lirliğine, kararların bir haklı sebebi, adîl temeli olduğuna ve profesyonel niteliğine gönderme yap
maktadır. Sorumluluk ise, görevden kaynaklanan yükümlülüklere tam bağlılık, bunları gereği gibi 
bilinçle, hesap verilebilirlik bağlamında yerine getirme anlamındadır. 

90 Kurumsal yönetim ilkelerinin tartışmaya açtığı öneriler şunlardır: (a) Yönetim organının, 
daha dar ifade ile yönetim kurulunun üyeleri kendi içinde iki kısma ayrılmalıdır. Birinci grupta, yü
rütme yani karar alıp yürütme yetkisini haiz yönetim kurulu üyeleri (executive üyeler), ikinci grup
ta ise, bu yetkileri haiz olmayıp, birinci gruba giren üyeleri gözetim ve denetim altında tutan (non-
executive) üyeler bulunmalıdır. Bu iki sınıf üyenin yetkileri, şirket bilgi ve belgelerine ulaşabilme 
haklan ve şirketi bağlayıcı karar alabilme konumları farklı olduğu için hukukî, cezaî ve malî sorum
lulukları da farklı olmalıdır, (b) Risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesi yanında, denetim ko
mitesi ve atamalar komitesi kurulmalı ve bu komiteler yürütme yetkisini haiz olmayan üyelere bağ
lı çalışmalıdır, (c) Yönetim kurulunun görevlerinin hesap verilebilirlik bağlamında ve şirketin aczi 
halinde güçlendirilmesi gerekir, (d) Paysahipliği haklarının, Özellikle yapısal değişikliklerde ve 
önemli kararlarda etkinlikleri artırılmalıdır, (e) Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve diğer malî hak
ları denetim altına alınmalıdır, (f) Finansal tablolar uzman, bağımsız ve tarafsız denetçilerce, ulus
lararası standartlara göre denetlenmelidir. Bu öneriler sadece ulusal kurumsal yönetim kodekslerin
de yer almamakta, kanunlara da etki yapmaktadır. 

91 Kurumsal yönetimin öne çıkan bir kavramı ise "paysahiplerinin değeri" diye adlandırılan, 
içeriği tartışmalı, bir anlamda belirsiz "maksimizasyon" anlayışıdır. Kurumsal yönetim öğretisinin 
bu kuralı uyarınca, payın değeri "maksimize" edilmelidir. Maksimizasyon payın bilanço ve borsa 
(piyasa) değerinde, verdiği kâr payında sağlanmalıdır. Bu kuram, 89 nolu paragrafta açıklanan top
lumsal eğilim ile çelişmektedir. 
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92 Kurumsal yönetim Dünya çapında ilgi görmüş, yaygınlık kazanmış, her ilgili uluslararası 
kuruluş ve ülke bu konuda davranış kodeksleri çıkarmış, yönetim kurullarını yıllık bildirimde bu
lunmakla yükümlendirmiştir. Ancak anılan ilkelerle ilgili son söz henüz söylenmemiştir. Bu ilkele
rin, davranış kuralları mı yoksa geleceği şekillendiren ilkeler mi oldukları açıklık kazanmamıştır. 

II. Şirketler Hukuku Alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubunun Avrupa'da Modern 
Şirketler Hukukuna İlişkin Çerçeve Şartlarına Dair Raporu ve Komisyonun Şirketlerin Mo
dernleşmesine İlişkin Yazısı 

93 Avrupa Komisyonu, Eylül 2001'de, Avrupa'nın önde gelen ticaret hukuku profesörlerinden 
oluşan bir grup (Grup) kurmuş ve Gruptan, şirketler hukukuna ilişkin, özellikle AB şirketlerinin reka
bet gücünün artırılması hedefini dikkate alan ve Avrupa şirketler hukukunun sadece geleceğini şekil
lendirmekle kalmayıp, onu aynı zamanda yönlendiren bir eylem planı hazırlamasını istemiştir. Çalış
maya başlayan Grup 4 Kasım 2002'de "Şirketler Hukuku Alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu
nun Avrupa'da Modem Şirketler Hukukuna İlişkin Çerçeve Şartlarına Dair Rapor ("Rapor")"u2 yayın
lamıştır. Rapor, sadece akademik bir çalışma olmayıp, aynı zamanda Avrupa'daki şirketler hukuku ile 
ilgili çevreler ve menfaat gruplarının çeşitli sorunlar hakkında görüş ve önerilerini de yansıtan yol gös
terici bir belgedir. Grup, Raporu hazırlarken, bir çeşit anket formu olan bir danışma belgesi düzenle
miş, bunu ilgili yerlere yollayıp görüş almadan önce, Avrupa Parlamentosunun Hukuk ve İç Pazar Ko
misyonunda tartışmaya sunmuştur. Danışma Belgesi'ne verilen cevaplar Roterdam Erasmus Üniversi
tesi Hukuk Fakültesinde, Şirketler Hukuku Enstitüsünde bir çalışma takımınca değerlendirilmiştir. 

94 Şirketler hukukunun gelecek on yılda AB çerçevesinde alması gereken yolu belirleyen ve ön
görülen aşamaları gösterip kısa, orta ve uzun vadeye ilişkin kesin öneriler ortaya koyan bu Rapor, Ta
sarıyı hazırlayan Komisyon tarafından da değerlendirilip dikkate alınmış, Tasarıya yeni giren birçok 
kurumun ve hükmün doğrudan esin kaynağını oluşturmuştur: Şeffaflığın en etkili şekilde sağlanması; 
kurumsal yönetim ilkelerinin genel kurula, yönetim kuruluna ve denetlemeye uygulanması, her ser
maye şirketinin bir web sitesi açmakla yükümlü olması, genel kurulların ses ve görüntü nakli suretiy
le yapılması, tüzükle düzenlemeye bağlı olarak kurullara on-line katılım ve on-line oy kullanımı, yö
netim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması, şahıs şirketleri ile limited şirketlere de bu 
teknolojinin uygulanması; kurumsal yatırımcılar eli ile oy kullanımının etkili bir konuma getirilmesi, 
işletmeler topluluğunun düzenlenmesi, bölünme, birleşme ve devralmalar yoluyla işletmelerin (şirket
lerin) yeniden yapılandırılması, sermayenin oluşturulması ve korunması, paysahiplerinin bilgilendiril
mesi, etkin ve yakın denetim ile iyi, bilinçli, şeffaf, adil, hesap verilebilir ve sorumlu yönetim gibi. 

95 Rapor, (a) genel konuları, (b) kurumsal yönetimi, (c) sermayenin oluşturulması ve korun
masını, (d) işletmeler topluluğunu ve pramitleri, (e) Avrupa Özel Şirketini, (f) kooperatifler ile di
ğer işletme biçimlerini ve (7) öncelikli önlemleri ele almıştır. 

III. Şirketler Topluluğuna İlişkin Avrupa Forumu 
96 AT'm şirketler topluluğuna ilişkin geri çekilmiş bulunan 9. yönergesinin ele alınıp yeni bir 

anlayışla düzenlenmesini sağlamak amacıyla "Avrupa İçin Şirketler Topluluğu Hukuku" projesi 

' Un cadre reglementaire moderne pour le droit europeen des societes-Rapport du groupe de haut niveau d'experts en droit des 
societes/ Bericht der hochrangigen Gruppe von Expertn auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts über moderne 
gesellschaftrechtliche Rahmenbedingunen in Europa/ Final Report ofthe High Level Group of Company Law Experts on a 
Modern Regulatory Framework far Company Law, 
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.html 
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üzerinde çalışmak üzere bir Avrupa Forumu (Forum Europaeum) oluşturulmuştur. Forumda bu ko
nunun uzmanı, üniversite profesörleri görev almışlardır. Yayınlanan rapor, şirketler topluluğu huku
kunun çeşitli sorunlarına ilişkin önerileri ve bunların gerekçelerini içermektedir. Öneriler, topluluk 
kavramı, şeffaflık, özel denetim, azlığın paylarını satın alma zorunluğu, paysahibinin şirketten çı
karılması ve şirketten çıkma hakkı, hakim şirketin krizdeki sorumlulukları ve güvenden doğan so
rumluluk sorunları hakkındadır. 

IV. Adalet ve Yasallık Anlayışında Değişim 
97 1950'li yıllardan itibaren geliştirilen yeni kuramlar, öğretiler ve yaklaşımlar hukukun ana 

değeri olan adaleti nesnelleştirmiştir. Ayrıca, hukuk kuralının işlevi ile yasallık anlayışına daha ger
çekçi bir anlam verilmiş, dogmanın gerçekle çelişmemesi gereği kanun koyucuya adeta dayatılmış
tır. Genel işlem şartlarını denetleyen kanunlar ile bu kanunlarda yer alan geçersizlik hükümleri ve 
şeffaflığın ticarî sır kavramını geri plana itmesi, bunun açık kanıtıdır. Nesnelleşen adaletin yeni ta
nımında, dürüstlük kuralı ve tehlike sorumluluğu ağırlık kazanmıştır. Bu yüzden klasik müteselsil 
sorumluluk özellikle yönetim organlarında gerçeğe uygun bir çerçeveye oturtulmaktadır. 

F) Türkiye'de Ticaret Hukuku Reformuna İlişkin Çalışmalar 
I. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün Seminerleri 
98 Bu Tasarının dolayısıyla yeni Türk Ticaret Kanununun şekillenmesinde, hatta bir anlamda 

ilk yapı taşlarının konulmasında, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından 1998 yı
lında düzenlenen, "Bolu Toplantısı"nın önemli katkısı olmuştur. Bu toplantıda görüşülen konular ve 
yapılan tartışmalar daha sonra bir kitap halinde yayınlanmıştır3. Toplantıya Yargıtay üyeleriyle An
kara ve İstanbul Hukuk Fakültelerinin öğretim üyeleri katılmıştır. Abant'da yapılan bu toplantı, 
6762 sayılı Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin bir kısmını değiştiren, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının hazırladığı, bazı tasarıları temel almasına rağmen, toplantı ticarî işletme ile anonim 
şirketler hukuklarında o yıllarda ortaya atılmış yeni kuramlar ile öğretilerin tartışıldığı, Avrupa'da-
ki gelişmelerin ve uygulanan reformların değerlendirildiği ilk forum olmuştur. Bolu toplantısında 
1998 yılına kadar AET tarafından hazırlanmış veya yürürlüğe konulmuş bulunan şirketler, sermaye 
piyasası, taşıma ve sigorta hukukuna ilişkin yönergeler ele alınmıştır. Bu yönergelerin bir çoğu üye 
devletlerin ulusal hukuklarına yansımıştı. Tartışmalarda, uygulama da irdelenmiştir. Bolu Toplantı
sında tam anlamı ile güncel ve modern ticaret hukukunun kısmen de olsa bilimsel envanteri çıkarıl
mış, gelişme yönleri belirlenmiş, gelecekteki Tasarının dolayısıyla yeni Türk Ticaret Kanununun 
teorik ve dogmatik temelleri düşünce ortamında şekillendirilmiştir. 

II. İstanbul Hukuk Fakültesi Ticaret ve Deniz Hukuku Anabilim Dallarının Türk Ticaret Ka
nununun 40 Yıllık Uygulamasını Değerlendirme Tebliğleri ve Bu Tebliğleri Konu Alan Seminer 

99 Tasarının dolayısıyla yeni Türk Ticaret Kanunu'nun şekillenmesinde, teorik ve dogmatik ya
pısının oluşmasında önem taşıyan bir diğer bilimsel çalışma, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Araştırma Gö
revlilerinin Değerlendirmeleri", (İstanbul 1997) adlı kitaptır. 6762 sayılı Kanunun kırkıncı yürürlük 
yılma erişmesi sebebiyle yayınlanan bu kitap anılan kanunun beş kitabına ilişkin kırk yıllık uygulama
nın, öğretinin ve yargı kararlarının değerlendirmelerini içeriyordu. Tebliğlerde kanunî boşluklara 

3 Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Taslaklar-Tartışmalar, Bolu Toplantısı (30/04/1988-01/05/1988). Yayına hazırlayan: M. Başgül, 
Ankara 1994. 
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işaret edilmiş, ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin öneriler yapılmış ve ayrıca öğretideki açılımlara 
ve önerilere yer verilmiştir. Kitaptaki tebliğler daha sonra Yargıtay üyelerinin, İstanbul'daki asliye ti
caret mahkemelerinin başkan ve üyelerinin, çeşitli üniversitelerin mensuplarının, avukatların, Serma
ye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları bir seminer
de tartışılmıştır. Tartışmalar daha sonra kitap halinde getirilmiştir4. Tebliğler ile seminer tartışmaları 
6762 sayılı Kanunun bütün kitaplarının geniş çapta değiştirilmesi zorunluğunu ortaya koymuştur. 

III. Deniz Hukuku Derneği'nin Çalışmaları 

100 Deniz Hukuku Derneği 1999 yılı başlarında 6762 sayılı Kanunun deniz ticaretine ilişkin 
hükümlerinin değiştirilmesi konusunda bir model oluşturmak üzere bir taslak5 hazırlatmıştır. Deniz 
Hukuku Derneğinin çalışması, Tasarının Beşinci Kitabının hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda ve 
tartışmalarda dikkate alınmıştır. 

G) Adalet Bakanlığı "Türk Ticaret Kanunu" Komisyonunun Kurulması ve Belirlediği 
Başlıca Hedefler 

101 1999 yılının Aralık ayında, Adalet Bakanlığı tarafından, Adalet Bakanlığı temsilcileri; 
Yargıtay üyeleri, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üni
versitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri, Türki
ye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Muhasebe Standart
ları Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Türkiye Odalar Birliği mensuplarından 
oluşan ve yeni Türk Ticaret Kanununun Tasarısını hazırlamakla görevlendirilen bir komisyon ku
rulmuştur (Komisyon). Komisyon 2000 yılının Nisan ayından itibaren beş yıl süreyle çalışmış ve 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısını (Tasarı) hazırlamıştır. 

Komisyon ilk toplantısında bazı hedefler belirlemiştir. Bunlardan birincisi, yeni Türk Ticaret 
Kanununun Türk işletmelerinin ticarî ve ekonomik yönden uluslararası rekabet piyasalarında güçlü 
aktörler olarak çalışmalarını sağlayacak kurum ve sistemlere sahip olmasının sağlanmasıdır. İkinci
si, AB Müktesebatının yeni Türk Ticaret Kanununun ticarî işletme, şirketler, sermaye piyasası, ta
şıma, deniz ticareti ve sigorta hukuku kitaplarına tam olarak yansıtılmasıdır. Üçüncüsü, yeni kanu
nun Türkiye'nin güncel, orta ve uzun vadeli gereksinimlerine cevap verecek, mekanizmaları ve hü
kümleri içermesidir. Dördüncüsü kanunun modern ticaret hukuku ile örtüşmesi, beşincisi mevcut 
bilimsel birikimin korunması, yargı kararlarıyla sağlanan hukukî gelişimin sürdürülmesidir. 

102 Komisyonun değerlendirmelerine göre, yeni Türk Ticaret Kanununda bundan başka, (a) 
Ticaret dünyasının tüm aktörlerinin gereksinimlerine, ilgili çevrelerin beklentilerine cevap verecek 
yeni kurallara yer verilmelidir, (b) Teknik gelişmeler yansıtılmalı, özellikle internetten her konuda, 
özellikle şeffaflığı sağlamak için yararlanılmalıdır, (c) IFRS ile özdeş Türk Muhasebe Standartları, 
kanunda genel ve mutlak uygulanma olanağına kavuşturulmalıdır, d) Halka açık olan ve olmayan 
şirketler arasındaki farklar en az düzeye indirilmelidir, (e) Tasarı ile SerPK arasındaki ikilik olabil
diğince ortadan kaldırılmalıdır, (f) Kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve ucu gelişmelere açık dü
zenlemeler yapılmalıdır, (g) Yeni finansman olanakları sağlanmalıdır, (h) Borsada işlem görecek 
menkul değerler listesi zenginleştirilmelidir, (i) Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi 

4 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu Semineri Tartışmaları, 05-06/12/1998. 
•* Rayegân Kender / Ergon Çetingil, Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ayrılan Dördüncü Kitabındaki Hükümlerin 
Değiştirilmesine Dair Tasarı Taslağı, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı (Nisan-2002). 
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yeni esaslara göre düzenlenmelidir, (j) Finansal tablolar hem şirketler hem de şirketler topluluğu yö
nünden çağdaş anlayışa uygun kurallara bağlanmalı, anonim ve limited şirketlerin etkin, bağımsız ve 
uluslararası standartlarla uyumlu denetimi sağlanmalıdır, (k) Taşımada CMR kuralları egemen kılın
malı, çeşitli taşıma türleri için özel hükümler getirilmeli ve taşıma işleri yüklenicisine ilişkin kısım 
yenileştirilmelidir. (1) Navlun sözleşmesinin eksik veya yetersiz kısımları modern anlayışa uydurul-
malıdır. (m) Deniz ticareti reforma tâbi tutulmalı, taşıyıcının sorumluluğuna, yolcu taşımaya, kurtar
ma ve yardıma, gemi alacağı hakkı ile çatmaya ilişkin kurallar yenileştirilmeli ve deniz icrası hak
kında hükümler getirilmelidir, (n) Sigorta sözleşmesine ilişkin normlar sigorta endüstrisini güçlendi
recek şekilde ele alınmalı, kara ve deniz rizikolarına karşı sigorta ayrımından doğan aykırılıklar or
tadan kaldırılmalı, sorumluluk sigortasına yer verilmeli ve mevcut birikim de korunmalıdır. 

H) Tasarının Kitaplarına Göre Getirilen Yenilikler ile Değişiklikler 
I. Ticarî İşletme Kitabı 
103 Tasarının içerdiği değişik ve yeni hükümlerin gerekçeleri "Madde Gerekçeleri" Bölümün

de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Aşağıdaki bölümün amacı önemli yenilik ve değişikliklerin 
görsel bir listesini vermektir. 

1. Ticarî İşletme 
104 Tasarının ticarî işletme kitabının merkezini oluşturan ticarî işletme, hukukumuza 1956 ta

rihli 6762 sayılı Kanun ile girdiğinde tüm Avrupa için yeni bir kavramdı. 1942 yılında kabul edilen 
İtalyan Medeni Kanunu'nun, 6762 sayılı Kanunun tasarısını hazırlayan Hirsch'e verdiği esin, aradan 
geçen elli yılda Avrupa ticaret hukuku öğretisini derinden etkilemiştir. Ticaret hukuku yerine ticarî 
işletme hukukunun ikame edilmesi önerileri bugün de günceldir ve ağırlık kazanmaktadır. Ticarî iş
letme/teşebbüs kavramı öğretide genel kabul görmek yanında, bir de rekabetin korunması, haksız 
rekabet ve işletme topluluğu hukuku gibi hukuklarda artan oranda kullanılmaya başlanmış, söz ko
nusu düzenlemeler işletme/teşebbüs bağlamında yapılmıştır. Bu sebeple ticarî işletme kavramı Ta
sarıda tanımlanarak ve somutlaştırılarak varlığını devam ettirmiştir. 

2. Faiz 
105 Faizin taraflar arasında serbestçe belirlenebilmesi ve özel kanunundaki kurallara genel geçer

lilik kazandırılması, Türk Ticaret Kanununa ise ticaret hukuku yönünden özel sayılabilecek hükümler 
konulması tercih edilmiştir. Faizde 6762 sayılı Kanunun koyduğu kurallar esasta korunmuştur. 

3. Ticaret Sicili 
106 Ticaret sicilinde, AT'ın şirketlere ilişkin birinci yönergesine ve eklerine uygun, gelişmele

rin ve gereksinimlerin gerekli kıldığı değişiklikler yapılmıştır. Bunların başında, tescil ve ilâna tâbi 
konuların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda kullanıcılara sunulabildiği bir bilgi ban
kasının TOBB nezdinde kurulması gelmektedir. Bu yenilik önce elektronik ortamda çalışan yerel, 
daha sonra da tek (merkezî) ticaret siciline geçişi kolaylaştıracaktır. İkincisi, son zamanlarda kanun
dan çıkarılan, ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumluluğu hakkındaki 
hükümlerin yeniden sisteme alınmasıdır. Üçüncüsü, görünüşe güven öğretisinin kanuna güçlü bir 
tarzda yansıması, hukukî işlemlerde sicilin olumlu işlevinin kesin çizgilerle tanımlanmasıdır. 

4. Ticaret Unvanı 
107 6762 sayılı Kanun, ticaret unvanının tecavüze uğraması halinde açılabilecek davalar, iste

nebilecek tazminat ve zamanaşımı konularında yetersizdi. Uygulama yönünden önemli olan bu ko
nular açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca getirilen yeni kurallarla Tasarının, fikrî mülkiyete ilişkin 
kanun hükmünde kararnamelere uyumu sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 3 9 -

5. Haksız Rekabet 

108 6762 sayılı Kanunun haksız rekabete ilişkin hükümleri geniş çapta değiştirilmiştir. İlk ön
ce, kanuna bir amaç bir de ilke hükmü konulmuş, yorumlanması güç tanım hükmü kanundan çıka
rılmıştır. Haksız rekabete ilişkin kuralların amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst (hukuka uy
gun) ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Yanıltıcı, incitici, kötüleyici beyanlar, aşın reklamlar, 
rekabeti bozucu satış yöntemleri, bir kimseyi başkasıyla yapmış olduğu sözleşmeyi ihlâle ve feshe 
yöneltici eylemler, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, iş şartlarına uymama, hukuka 
aykırı işlem şartları, dürüstlük kuralına aykırı davranış ve ticarî uygulamalar olarak kabul edilmiştir. 
6762 sayılı Kanunun haksız rekabete ilişkin kısmının yeniden kaleme alınmasında İsviçre'nin 
19/12/1986 tarihli Haksız Rekabete Karşı Federal Kanunundan yararlanılmıştır. Böylece, haksız re
kabet oluşturan eylemler listesi, bir taraftan müşterinin malın gerçek değeri konusunda yanıltılması, 
saldırgan satış teknikleriyle karar verme özgürlüğünün kısıtlanması, reklamlarla özellikle, karşılaş
tırmalı ve aşın reklamlarla aldatılması; diğer taraftan taksitli satışlarda ve tüketici kredilerinde dürüst 
davranılmaması gibi eylemlerle zenginleştirilmiştir. Genel işlem şartlarının kapsama alınması altı çi-
zilebilecek bir yeniliktir. Haksız rekabetten kaynaklanan sorumluluk ve ihtiyatî tedbirler fikrî mülki
yet hukuku düzenlemelerine uydurulmuştur. Tasarının içerdiği yenilik 2004 Alman Haksız Rekabet 
Kanunu ile de örtüşmektedir. Alman reformunun merkezini oluşturan rakip, tüketici, ve pazarda bu
lunan diğer ilgililer üçlüsü Tasarı ile de bozulmamış rekabet yaklaşımında koruma altına alınmıştır. 
Haksız rekabet alanında ayrıca çağdaş içtihatlar ve öğretiyle oluşan birikim, özenle korunmuştur. 

6. Acente 
109 6762 sayılı Kanunun acentenin haklarına ilişkin hükümlerinde bazı boşluklar vardı. Bu 

boşluklardan bir kısmı ücret hakkı ile ilgili olup, acentenin emeğinin karşılığını alamaması sonucu
nu doğuruyordu. Ancak, en önemli boşluk denkleştirme talebinin kanunda düzenlenmemiş olmasıy
dı. Eski kanunun, sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümleri de yeterli olmadıktan başka, açık
lıktan yoksun ve gereksinimlere cevap vermekten uzaktı. Tasarı, acentenin ücret, olağanüstü gider
ler ile faiz isteme haklarını ve sözleşmenin sona ermesini yeniden düzenlemiş, ayrıca denkleştirme 
talebiyle sözleşmenin sona ermesinden sonra geçerli olan rekabet yasağı anlaşmasına ilişkin bir 
hükme yer vermiştir. 

7. Ticarî Defterlerle İspat 
110 Artık pekçok ülkenin kanununda yer almayan ve ispat hukukunun ilkeleriyle de pek bağ

daşmayan ticarî defterlerle ispat usulüne son verilmiştir. Ticarî defterler, doğal olarak, mahkemenin 
takdirine bağlı delil olma niteliklerini korumaktadır. (131 nolu paragrafa da bakınız) 

8. Kaldırılan Hükümler 

111 6762 sayılı Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunan ticaret işleri tellallığı (m. 
100-115), eskimiş ve artık uygulanma olanağı kalmamış hükümlere yer vermişti. Aynı konunun 
BK'da da düzenlenmiş bulunduğu dikkate alınarak ve BK'daki bu hükümler uygulama yönünden 
yeterli görülerek, ticarî işler tellallığına ilişkin maddeler kanundan çıkarılmıştır. 

Hiçbir işlevi bulunmayan, öngörülme amacı da pek anlaşılmayan 6762 sayılı Kanunun 135 in
ci maddesine veya benzeri bir hükme Kanunda yer verilmemiştir. 
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II. Ticaret Şirketleri Kitabı 

1. Genel Hükümler 
a) Ultra Vires 

112 6762 sayılı Kanun, ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çer
çevesi içinde kalmak şartıyla, hak iktisap edebilecekleri ve borç yüklenebilecekleri ilkesel hükmü
nü içeriyordu. Bu hüküm uyarınca, işletme konusu dışında ticaret şirketleri hak ehliyetini haiz de
ğildi; işletme konusu dışında yapılan işlemler ultra vires olduğu için yok sayılıyordu. Türk hukuku
na 6762 sayılı Kanun ile giren, ticaret şirketleri hukukuna hakim olan bu temel kural, Türk ticaret 
ve medeni hukuk öğretilerinde eleştiriliyordu. Hatta bazıları ultra vires'i geçmiş yıllarda kalan mer
kezî planlama anlayışı ile bağlantılı görüyordu. AET 1968 tarihli ve 68/54 sayılı, şirketlere ilişkin 
birinci yönergesinde, AET'ye üye ülkelerin ultra vires kuralını kanunlarından çıkarmalarını öngörü
yordu. Yönerge, bu hükmü ile üçüncü kişileri korumayı amaçlıyordu. Temsile yetkili kişilerin, şir
ket adına yaptıkları işlemlerin şirketi bağlayacağına üçüncü kişilerin güvenmelerinin sağlanması, 
işlem ve pazar güvenliği için şarttı. Bir taraftan hep gündemde bulunan eleştiriler, diğer taraftan 
AET'nin yönergesi dikkate alınarak ultra vires hükmüne Tasarıda yer verilmemiştir. İlkenin kaldı
rılması sebebiyle, şirketin işletme konusu dışında yapacağı işlemlerin sonuçları, Tasarıda üçüncü ki
şinin iyiniyeti çerçevesinde düzenlenmiştir. 

b) Sermaye 

113 6762 sayılı Kanunun, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümleri arasında yer alan, serma
ye koyma borcu hakkındaki düzenlemelerde, modern açıklamalar ve teknik gelişmeler göz önünde 
tutularak ve 6762 sayılı Kanunun yarım yüzyılı geçen uygulamasından elde edilen deneyimler de 
değerlendirilerek bazı değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak, elektronik ortamların, alanların, adların 
ve işaretlerin ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmaları kabul edilmiştir. İkinci olarak, 6762 sa
yılı Kanun döneminde, şirkete sermaye olarak konulan taşınmazların, şirket adına tescillerinin 
ihmâl sebebiyle veya kasten yapılmayıp, eski malikleri üzerinde kalması aksaklığına oldukça sık 
rastlanmıştır. Bu durum çözümü güç birçok soruna neden olmuştur. Onun için taşınmazların ve sa
ir aynî hakların, tapu kütüğünde; markalar, patentler, tasarımlar gibi hakların da kendilerine özgü si
cillerde, şirket adına tescil edilmeleri için, buna ilişkin bildirimin bu sicil müdürlüklerine veya so
rumlularına ticaret sicili müdürlüğünce resen yapılması zorunluluğu hükme bağlanmıştır. Böylece 
sermayenin korunması ve güvenliği ilkesine uygun bu düzenleme ile uygulamada çok sık görülen 
aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Sermayenin korunması ilkesinin sınırlı sorumluluk ilkesi bağ
lamında işlev ve yararını sorgulayan ve olumsuz sonuçlara varan bazı araştırmalar, henüz değerlen
dirme ve irdeleme aşamasında bulundukları ve ilkenin yerini tutacak seçeneklerin önerilmemiş ol
ması nedeniyle dikkate alınmamış, ilkeye bağlı kalınmıştır. 

c) Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme 
114 Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde ve AT yöner

gelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Getirilen yeni hükümlerle sadece söz konusu yapısal değişik
liklerin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmeleri sağlanmakla kalınmamış, 
aynı zamanda, alacaklılar ve diğer hak ve menfaat sahipleri de korunmuştur. Ayrıca işçilerin devra
lan şirkete geçişleri, hakları ve sorumlulukları da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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d) Şirketler Topluluğu 

115 Bu bölümün bir diğer yeniliği "şirketler topluluğu" terimi altında bağlı işletmeler hukuku
nun düzenlenmesidir. Düzenleme ile, ana ve yavru ortaklıklar arasındaki ilişkiler, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara bağlanmıştır. Kısmen Alm. POK'dan esinle
nen, Forum European'ın bu konudaki görüşlerinden de yararlanan bu hükümlerle, yeni paysahipli-
ği, özellikle dava haklan getirilmiş ve yeni sorumluluk halleri öngörülmüştür. 

2. Kollektif ve Komandit Şirketler 
116 Kollektif ve komandit şirketler alanında, Avrupa'da özellikle kaynak İsviçre Borçlar Kanu

nunda herhangi bir önemli değişiklik yapılmamıştır. Zaten bu alanlarda değişiklik yapmayı gerekti
rebilecek herhangi bir teorik ve dogmatik gelişme olmamıştır; öğretide de dikkate değer bir açılım 
yoktur. Şahıs şirketleri bugüne kadar AET'nin ve AT'ın da ilgi alanı dışında kalmıştır. Her iki şirket 
türünün hitap ettiği kitlede de genişleme olmamış, aksine şahıs şirketi türüne ilgi azalmıştır. Bu an
layış KOBİ'ler yönünden de geçerlidir. Çünkü, KOBİ'lerin de sorumluluğu sınırlı olmayan bir şirke
ti tercih etmeleri için ikna edici bir sebep mevcut değildir. Bu nedenlerle kollektif ve komandit şir
ketlerde birikim esas itibarıyla korunmuş ve değişiklikler, yanlışların düzeltilmesine, boşlukların dol
durulmasına ve belirsiz noktaların açıklığa kavuşturulmasına özgülenmiştir. Her iki şirkette de, 6762 
sayılı Kanun, oy hakkı ve şirket kararları konusunda suskundur. Tasarı bu boşluğu da doldurmuş, şir
ket hesaplarının denetimi ve kârın belirlenmesi hususunda modern kurallar getirilmiş, denetim ye
minli malî müşavir ile serbest muhasebeci malî müşavirlere bırakılmıştır. Ayrıca Tasarıya şirketten 
ayrılan ortağın eski borçlardan sorumluluğuna ilişkin özel zamanaşımı hükümleri konulmuştur. 

Sınırlı sorumlu bir şahıs şirketi modeli olan, Almanya'da ünlü "Limited Şirket ve Ortağı Koman
dit Şirket" formülü ile ünlenen, İsviçre'de de güncel olan, Fransa'da hatta Amerika Birleşik Devlet-
leri'nde de tanınan bu şirkete ilişkin herhangi bir hükme Tasarıda yer verilmemiştir. Türkiye'de he
men hemen hiç bilinmeyen, kanunu dolanan bu yozlaşmış modeli düzenleyen ülke zaten yoktur. Ta
san sermayesi paylara bölünmüş şirkette, 6762 sayılı Kanunun düzeni aynen korunmuştur. 

3. Anonim Şirketler 
117 Anonim ortaklıklar bölümü yeniden kaleme alınmış, 6762 sayılı Kanunun pek az hükmü 

Tasarıya aktarılmıştır. Yenilikleri, sisteme ve kurumlara ilişkin olanlar ve münferit hükümlere öz
gülenenler şeklinde iki bölümde toplayabiliriz: Anonim şirketler alanında AET/AT'ın şirketlere iliş
kin yönergeleri ile uyum sağlanmıştır. Aşağıda sisteme ilişkin olanlarla kurumsal değişikliklere de
ğinilmiş, hükümlerle ilgili olanlar ise madde gerekçelerine bırakılmıştır. 

Tasarının anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerinde, tüm Dünya'da ve Avrupa'da, son zaman
larda yeni bir terime özellikle yer verilmiştir. Gerçekten bir çok varsayımda "halka açık anonim şir
ket" yerine "pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket" ibaresi tercih edilmiştir. Avrupa'da da 
artık "halk şirketi" yerini "pay senetleri borsada işlem gören şirkef'e bazen de kısaca "borsa şirke
t ine bırakmıştır. Kurumsal yönetim kuralları ve konsolide fınansal tablolarda IFRS, pay senetleri 
borsada işlem gören şirketlere uygulanmakta ve bağlı nama yazılı paylarda ve daha birçok konuda 
pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için özel düzenlemeler getirilmekte, bu hallerde 
"halka açık anonim şirket" teriminin kullanılmasından kaçınılmaktadır. Öğretiye ve ilgili çevrelere, 
haklı olarak, pay senetleri borsada işlem görmeyen bir anonim şirketin, isterse paysahipleri belli bir 
sayının üstünde olsun, halka açık olmadığı düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Bu yönden 
SerPK'nın konusu olan "halka açık anonim şirket" kavramının sorgulanması gereği ortaya çıkmış-
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tır. Pay senetleri borsada işlem görmeyen, ancak pay senetleri halka arzedilmiş bulunan veya arze-
dilmiş sayılan bir şirketin halka açık şirket denilen bir ara sınıf olarak korunmasında hukuk politi
kası yönünden bir yarar olup olmadığı incelenmesi gereken ancak Tasarının görev alanı dışında ka
lan bir sorundur. 

Bir anlamda, anonim şirketler reformu denilebilecek yenileştirmeyi, sadece AB şirketler huku
ku ile uyumlaştırma amacıyla açıklamak doğru olmaz. Bu reformun temelinde, çağdaş gelişmele
rin, teorilerin, eleştirel öğretinin, içtihat birikiminin, sorunlara çok yönlü yaklaşımların ve anonim 
şirketlerin, özellikle pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerin kendi dinamiklerinin de 
etkisi vardır. 

118 Yukarıda söz konusu edilen anonim şirketin niçin halka açık olduğu cevaplanması güç bir 
sorudur. Ayrıca, pay senetleri borsada işlem görmeyen, ancak halka arzedilmiş olan veya nitelendir
mede, borsada işleme konu olmasa bile, paysahibi sayısını esas alan bir yöntem modern anlayışla 
pek bağdaşmamaktadır. Bu yönden SerPK'nın eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi, artık yapay bir 
konumda bulunan halka açık anonim şirket sınıfının ya kaldırılması ya da başka bir sınıf halinde dü
zenlenmesi doğru olur. Tasarı, bu eskimiş kavram yerine, bazı istisnalar dışında, pay senetleri bor
sada işlem gören anonim şirketi esas almıştır. 

a) Kuruluşun Yeniden Düzenlenmesi ve Tedrici Kuruluşun Kaldırılması 

119 6762 sayılı Kanunun, anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin sistemi, çeşitli sebeplerle ta
mamen bozulmuş, maddelerin büyük çoğunluğu, bazı kanun değişiklikleri nedeniyle devre dışında 
kalmıştı. 6762 sayılı Kanun döneminde tedrici kuruluş hakkındaki hükümler, bu tür kuruluşa baş
vurulmadığı için, hemen hiç uygulanmıyordu. 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sadece 
kuruluşun bir aşamasını oluşturan mahkeme onayı kaldırılmadı, aynı zamanda, (galiba yanlışlıkla) 
"kurulmamış sayılma" hükmü de ilga edildi. Bu değişiklik dolayısiyle 311 inci madde başta olmak 
üzere, 6762 sayılı Kanunun bazı hükümlerinde boşluklar oluşmuştu. Ayrıca, sözü edilen Kanun 
Hükmünde Kararname ile, buna dayalı tebliğler 285 inci maddenin de anlaşılmasını güçleştirmişti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerinde geçerli olan iznini sınır
layıp 6762 sayılı Kanunu istisnalı normatif sisteme oturtan 4884 sayılı Kanun da olumlu tavrına 
rağmen bütünlüğü bozdu. Nihayet, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hak
kında Kanun kuruluşun yeniden kaleme alınması zorunluğunu katmerli bir ihtiyaç haline getirdi. 

Tasarı, istisnalı normatif düzeni korumuş, kuruluşta kurucu işlem sistemini açıkça düzenlemiş, 
bu aşamada, halka açılmayı işleyebilir bir rejime bağlamış, şeffaflığı ve etkin denetimi gerçekleş
tirmiş, fesih davasını tekrar öngörmüştür. 

b) Tek Kişilik Anonim Şirket 

120 AET'nin 89/667 sayılı, şirketlere ilişkin 12. Yönergesinin tanıdığı olanaktan yararlanıla
rak, tek paysahibi bulunan anonim şirketin kurulmasına ve çalışmasına olanak tanınmıştır. Böylece 
AB üyesi devletlerin hukukları ile tam uyum sağlanmıştır. Yönerge, üye devletlere tek ortaklı limi-
ted şirket veya sorumluluğu sınırlandırılmış ticarî işletme kurmak seçeneklerini sunmakta, tek pay-
sahipli anonim şirketi de üyelerin tercihine bırakmaktadır. Tasarı, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İs
panya, İsveç örneklerini izleyerek tek ortaklı limited şirket yanında, anonim şirkete de yer vermiştir. 
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c) Temel İlkeler 

121 Tasarı iki temel ilkeyi açıkça hükme bağlamıştır. Bunlardan birincisi evrensel nitelikteki, 
paysahiplerinin eşit işleme tâbi tutulması ilkesidir. İkincisi ise, paysahiplerinin şirkete borçlanma
larının yasaklanmasıdır. Birincisinin paysahiplerine özgülenmiş olmasının, kurumsal yönetim ilke
leri ile örtüşmediği (89 nolu paragraf) düşünülebilir. Ancak, Tasarının 358 inci maddesi, yönetim 
kurulunun paysahipleri dışındaki ilgililere de eşit işlem yapmasına engel değildir. Ayrıca eşit işlem 
ilkesinin ilgililer bağlamında, kendi içinde mi uygulanacağı, yoksa çeşitli çevreler arasında mı ge
çerli olması gerektiği sorunu kurumsal yönetim ilkelerince henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. 

d) Asgarî Sermaye, Asgarî İtibarî Değer 
122 Asgarî sermaye gibi, payın itibarî değerinin bulunması sistemi de aynen korunmuştur. İti

barî değersiz pay veya gerçek olmayan itibarî değersiz (hesabı) pay sistemine geçmenin, önemli bir 
birikimin terkedilmesi sakıncası yanında, köklü bir sistem değişikliğini gerektirdiği de görülmüş, 
buna bu aşamada ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmıştır (Bakınız. 060). 

e) Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmesi 
123 Şirketin kendi hisse senetlerini iktisap edebilmesi, 6762 sayılı Kanun 329 uncu maddesini 

çok aşan ve AET'nin şirketlere ilişkin 2. yönergesiyle uyum içinde bulunan bir düzenlemeye bağ
lanmıştır. Yeni düzenleme eskisi ile karşılaştırılmayacak kadar esnek, liberal ve market-maker'lığa 
da olanak sağlayan bir yapıdadır. 

f) Yönetim Kurulu 

124 Tasarı, yönetim kurulunu, hem yapısal hem de işlevsel yönden kurumsal yönetim kuralla
rını da gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemiş; bunu yaparken profesyonel yönetimi ve tam şeffaf
lığı özenle dikkate almıştır. Ayrıca, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu toplan
tılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla son hükümlerde, toplantıların elektronik ortamda 
yapılabilmesi olanağını getirmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin özen yükümleri nesnel, adil ve uy
gulanabilir kurallara bağlanmıştır. 

125 Tasarı, esas sözleşmede hüküm bulunması şartı ile, bir örgütlenme yönetmeliğine göre, yö
netimin kısmen veya tamamen devrini öngörerek, bir anlamda Amerikan kurul sistemine uygun ha
le gelmiş ve 6762 sayılı Kanunda zaten mevcut bulunan sistemi geliştirmiştir. Yeni sistem, yürütme 
yetkisini haiz olan ve olmayan (executive/non-eAecutive) yönetim kurulu üyesi ayrımının uygulan
masına müsaittir. Bu düzenleme, Alman yönetim kurulu/gözetim kurulu ve Fransız genel müdürün 
şirket başkanı olduğu (President Directeur General) sisteme de olanak vermektedir. 

g) Sırada Sona Gitme, İflasın Ertelenmesi 
126 Yönetim kurulunu, borca batıklık halinde şirketin iflâsına karar verebilmesi için, mahke

meye başvurmak zorunluğundan kurtaran bir çare, İsv. BK'dan alınarak Tasarıya konulmuştur. Bu 
çare, şirketi batık durumdan çıkaracak kadar, şirket alacaklısının, alacaklarının diğer bütün alacak
ların kanunen tabi oldukları sıraların altına gitmesini kabul etmeleridir. Bu suretle en arka sıraya gi
den alacaklar, silinmedikleri için, arkaya gitmeyi kabul eden alacaklıların bu beyanı şirketin bilan
çosunu değiştirmez. Borca batıklık durumu varlığını sürdürüp şirket iflâs ederse, diğer alacaklılar 
iflâs paylaşımında alacaklarını tam olarak almadan, sırada arkaya giden alacaklıya bir ödeme yapıl
maz, yani bu alacaklı garameye katılmaz. İsviçre'de yararlı sonuçlar veren bu yeni araç sıradışı öl
çüde öğreti faaliyetine de yol açmıştır. 
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h) Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetimi 

127 Tasarı ile, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, risklerin erken teşhisi ve yönetimi 
komitesinin kurulması, payları borsada işlem gören şirketlerde zorunlu hâle getirilmiştir. Bu komi
te gerçekte "denetim komitesi" veya "iç denetim komitesi"nden farklıdır. Ancak her iki komite ay
nı komitede de birleştirilebilir. Türkiye gerçeği bakımından iç denetim komitesi yanında risklerin 
erken teşhisi ve yönetimi komitesi özel bir önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye'de bir çok şirket, fa
izlerdeki sık dalgalanmalar, devlet bonoları ve tahvilleriyle yapılan işlemler, yatırımların kredilerle 
finanse edilip, özvarlık/yabancı para rasyosuna dikkat edilmemesi, döviz üzerine spekülasyon ya
pılması ve özellikle dövizde açık pozisyon ve benzeri sebeplerle doğrudan ve ciddi risk altındadır. 
Sanayileşmiş ve istikrarlı ülkelerde pek rastlanılmayan bu tür riskler Türk işletmeleri yönünden, 
darboğaza girme ve hatta iflâs tehlikesini kolaylıkla beraberinde getirebilmektedir. Kurumsal yöne
tim ilkeleri arasında bulunmayan bu komiteyi, yukarıda açıklanan sebeplerle Tasarı gerekli görmüş
tür. Diğer yandan riskin yönetimi uygulama ve öğreti tarafından bilinen, ancak kanunda henüz ye
rini bulmamış bir kavram ve uzmanlığı gerektiren bir konudur. 

i) Genel Kurul 
128 Tasarının genel kurula ilişkin hükümlerinde sisteme yönelik önemli bir değişiklik yapılma

mış, bu organ, paysahipliği haklarının kullanıldığı, yılsonu fınansal tablolarının ve yıllık raporun in
celenip hakkında karar verildiği yönetim organının seçildiği, kârın kullanılış şeklinin belirlendiği ve 
esas sözleşme üzerinde değişikliklerin yapıldığı organ niteliklerini korumuştur. 

j) Denetleme 
129 Tasarıda denetçiler anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmış; her ölçekteki şirketlerin 

denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına veya küçük anonim şirketlerde en az iki serbest yeminli 
müşavire veya yeminli serbest muhasebeciye bırakılmıştır. Denetlemenin konusu, şirketin ve şirket
ler topluluğunun yılsonu fınansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de dahil olmak üzere, tüm 
muhasebenin denetimidir. Söz konusu olan, kanuna, Türkiye muhasebe standartlarına ve esas söz
leşme hükümlerine uygunluk denetimidir. Raporun denetimi ise, şirketin veya şirketler topluluğu
nun genel durumunun paysahiplerine doğru olarak sunulup sunulmadığının denetimidir. Denetim, 
şirketin varlığını ve geleceğini tehdit eden yakın tehlikeleri teşhis sistemlerinin şirkette bulunup bu
lunmadıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kapsar. Denetçinin bağımsızlığı konu
sunda çok titiz olan kanun, denetçi ile denetlenecek olan şirket arasında her türlü ilişkiyi denetçili
ğe ve etiğe aykırı görmektedir. Denetlemenin, mesleğin gereklerine ve etiğine uygun olarak ve ge
lecekteki risklerin tespitini de kapsayacak şekilde yapılması gerekir. 

130 Tasarıda denetçinin yanısıra, işlem denetçileri de düzenlenmiştir. İşlem denetçileri, kurul
ma, sermaye artırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı gibi iş
lemleri denetleyen uzmanlardır. İşlem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler aranır. Denetçi
lerin sorumlulukları ve sır saklama sorumlulukları yeni esaslara bağlanmıştır. 

k) Yılsonu Finansal Tabloları 
131 Denetim gibi radikal bir şekilde değişi-- lige uğrayan ikinci kurum, fınansal raporlamadır. 

Kavram hem muhasebeyi hem de yılsonu fınansal tablolarını aşıp, ara fınansal tabloları da kapsa
yan bir genişliktedir. Artık işletmelerin muhasebelerine IFRS ile bir anlamda özdeş Türkiye Muha
sebe Standartları uygulanacaktır. Standartlar sürekli değişim süreci içindedir ve uygulama birliğini 
sağlamak amacıyla kavramsal çerçeve Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi [IFRIC] 
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tarafından belirlenmekte ve yorumlanmaktadır. Tüm sanayileşmiş ülkelerle birlikte aynı fınansal ra
porlama standartlarını uygulamak ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak Türk işletmelerine ulusla
rarası ve yabancı piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk piyasasına uluslararası nitelik kazan
dıracaktır. Bu konuda Tasarı sistemini taşıyan kolonlar, etkenlik, bütünlük ve değişkenliktir. Stan
dartlar eskiden "Uluslararası Muhasebe Standartları" diye adlandırılmıştı. Bu standartlara artık 
"Uluslararası Finansal Raporlama Standartları" denilmektedir. Yeni terimde vurgu "raporlama" ke-
limesindedir. Anılan kelime, standartların bilgi verme, aydınlatma, şeffaf olma yönlerinden "aktif, 
yani etken olmalarını, edilgen konumda bulunmamalarını, ifade etmektedir. "Bütünlük" ile söz ko
nusu standartların, kural olarak, tüm işletmelere ve şirketlere uygulanacağına gönderme yapılmış
tır. Ancak, Tasarıda bunun bir geçici istisnası vardır: Üç yıl süre ile ticarî işletmelere, şahıs şirket
lerine ve küçük sermaye şirketlerine, IFRS'lerin basitleştirilmiş şekilleri uygulanacaktır. Basit 
IFRS'ler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanacaktır. Bu uygulama hem IFRIC 
hem de Dünya Bankası yaklaşımına uygundur. Standartlar durağan değil devamlı gelişme halindedir. 

1) Paysahibinin Güçlenen Konumu 

132 Modern şirketler hukukuna uygun olarak paysahibinin konumu Tasarıda güçlendirilmiştir. 
Güçlenme aşağıdaki araç, yöntem ve sistemlerle sağlanmıştır. 

(1) Paysahipliği haklarının listesi zenginleştirilmiştir. Tasan, 6762 sayılı Kanunun paysahibine 
tanıdığı tüm malvarlığına, yönetime, denetlemeye ve incelemeye ilişkin hakları vermekte, ayrıca bu 
listeyi yeni haklarla zenginleştirmektedir. Bunlar inter alia, 

- şirketten çıkma hakkı: (a) birleşmede (Tasarının 141 inci maddesi). 
(b) hakimiyetin kötüye kullanılmasında [Tasarının 200 üncü maddesinin ikinci fıkrası]. 
- Özel denetim isteme hakkı (Tasarının 438 inci maddesi). 
- Şarta bağlı sermaye artırımında önerilme hakkı [Tasarının 466 ncı maddesinin birinci fıkrası]. 
- Eşit işlemi isteme hakkı (Tasarının 357 nci maddesi). 

(2) Paysahibine yeni dava hakları tanınmıştır; inter alia, 
- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ortaklık payının ve haklarının veya ayrılma karşılığı

nın uygun olmaması halinde denkleştirme talebi davası (Tasarının. 192 nci maddesi). 
- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin ipuali davası (Tasarının 193 üncü maddesi). 
- Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede sorumluluk davası (Tasarının 194 üncü maddesi). 
- Hakimiyetin kötüye kullanılması halinde yönetim kuruluna sorumluluk davası (Tasarının 202 

nci maddesinin ikinci fıkrası) ve alacaklıların davasına müdahale (Tasarının 202 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası). 

- Tam hakimiyette uyulmaması gereken talimatlara uyan paysahibine sorumluluk davası (Tasa
rının 204 üncü maddesi). 

- Denetçi atanması davası (Tasarının 399 uncu maddesinin altıncı fıkrası). 
- Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğünün tespiti davası (Tasarının 447 nci maddesi). 
- Kanuni şartlara uygun tasfiye memuru seçimi talebini içeren dava (Tasarının 537 nci maddesi). 
(3) Bazı hakların kullanılması 6762 sayılı Kanuna nazaran daha etkili ve kolay hale gelmiştir, 

inter alia, 
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- Kurumsal temsilci sistemi (Tasarının 428 ve 429 uncu maddeleri). 
- Temsilcinin genel kuruldan önce talimat alma zorunluluğu (Tasarının 428 ve 429 uncu mad

deleri). 
- Bilgi alma hakkı (Tasarının 200 ve 437 nci maddeleri). 
- İnceleme hakkı (Tasarının 437 nci maddesi). 
(4) Şeffaflığı sağlayan araçlar artmıştır. 
- web sitesi (Tasarının 1524 ve 1527 inci maddeleri). 
(5) Oyda imtiyaz sınırlandırılmıştır (Tasarının 479 uncu maddesi). 
(6) Bağlam sistemi keyfîlikten ve ucu açık düzenlemelerden kurtarılmıştır (Tasarının 493 ve 

495 inci maddeleri). 
(7) Bildirim yükümleri öngörülmüştür. Inter alia, 
Bir paysahibinin şirkette belirli pay yüzdelerine ulaşması (Tasarının 198 inci maddesinin birin

ci fıkrası); hakimiyet sözleşmesi kurulması (Tasarının 198 inci maddesinin ikinci fıkrası); birleşme 
sözleşmesinin imzalanmasından sonra, birleşmeye katılan ortaklıkların malvarlıklarında değişiklik 
olması (Tasarının 150 nci maddesi) gibi hallerde bildirim yükümü öngörülmüştür. 

(8) Yönetim kurulunun önemli bazı konularda beyanda bulunması veya rapor vermesi yükümü 
getirilmiştir. Inter alia, 

- Bağlı ortaklık yönetim kurulunun toplulukla ilişkiler raporu (Tasarının 199 uncu maddesinin 
birinci ve üçüncü fıkraları). 

- Hakim ortaklık paysahibinin topluluk ilişkileri raporu (Tasarının 199 uncu maddesinin dör
düncü fıkrası). 

- Kurumsal yönetim ilkeleri değerleme açıklaması (Tasarının 375 inci maddesinin birinci fık
rasının (f) bendi, 1529 uncu maddesi). 

- Kuruluş (Tasarının 349 uncu maddesi) ve sermaye artırımı beyannamesi. 
m) Azlık Hakları 
133 Tasarıda azlık hakları ile ilgili olarak üç yönden iyileştirme yapılmıştır: (a) Azlık hakları

nın etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyen, gündeme bağlılık ilkesine haklılık temeli güçlü is
tisnalar getirilmiştir (364,463 ve 438 ilâ 440 inci maddeler), (b) Azlık hakları sisteminin merkezin
de özel denetçi atanması yer alır. Çünkü onun raporu, sorumluluk davasına giden yolu açabilecek; 
gereğinde bilanço müzakereleri ertelenebilecektir. Özel denetçi mekanizması işlemezse, azlık hak
larından beklenen yarar elde edilemez. 6762 sayılı Kanunda sistem doğru işlemiyordu. Çünkü, bir 
taraftan gündemde madde bulunmasının gerekip gerekmediği tartışmalara yol açıyor, diğer taraftan 
özel denetçiyi genel kurul yani çoğunluk seçiyordu. Tasarı, bu aksaklıkları gidermiş, denetçinin 
mahkeme tarafından seçilmesi sağlanmış ve özel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde denetçi yeniden 
kaleme alınmıştır (438 ilâ 440 inci maddeler). Bunun gibi genel kurulun toplantıya çağrılmasında 
yönetim kurulunu bağlayıcı süreler konulmuştur (Tasarının 412 nci maddesi) (c) Aynen paysahipli-
ği haklarında olduğu gibi azlık hakları listesine yenileri eklenmiştir. Diğerleri yanında, 

- Azlığa şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır (Tasarının 531 inci maddesi). 
- Finansal tabloları inceleyen denetçinin, haklı sebeplerin varlığı ve tarafsızlığı ihlâl etmesi ha

linde azlık tarafından görevden alınması ve yerine yenisinin atanması davası açılabilmesine olanak 
sağlanmıştır (Tasarının 389 uncu maddesinin dördüncü fıkrası). 
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- Kapalı anonim şirketlerde pay senetlerinin basılmasını talep hakkı azlığa verilmiştir (Tasarı
nın 486 ncı maddesi). 

n) Paysahibinin Şirketten Çıkarılması (Squeeze Out) 
134 AT'ın 2004 tarihli şirketin kontrolünü sağlayan payların alınmasına, yani "takeover bids"e 

ilişkin yönergede, Forum European ile yukarıda 93 numaralı paragraftaki Yüksek Düzeyli Uzman
lar Raporunda ve birçok AB üyesi ülkenin kanunlarında anılan, şirketin paylarının en az yüzde dok
san ilâ doksanbeşine sahip hakim paysahibine, yüzde beş ilâ on arasında paya sahip azlığın, yani az
lığı oluşturan paysahiplerinin paylarını satın alarak onları şirketten çıkarmak (squeeze out) hakkı ta
nınmıştır. Tasarı, büyük çoğunluğa bu hakkı iki halde tanımıştır: a) Bölünmede (Tasarının 141 inci 
maddesinin ikinci fıkrası) b) Tam hakimiyet halinde (Tasarının 208 inci maddesi). 

Tasarıda paysahibini şirketten çıkarma oranı yüzde on olarak belirlenmiştir. Başka bir deyişle 
hâkim veya başka bir paysahibi şirket barışını sağlamak amacıyla yüzde ona kadar azlığın payları
nı alabilme hakkını haizdir. Bu hak dolayısıyla azlık da kanunda öngörülen değerde paylarını sat
mak zorunluluğu altındadır. Çünkü hâkim paysahibinin bu istemi mahkeme kararına bağlanabilir. 
Yüzde on uluslararası şirketler hukukunda kabul edilebilir bir orandır. Diğer yandan birleşme bağ
lamında şirketten çıkarma devreden şirketin oy hakkını haiz ortaklarınınn yüzde doksanının onayıy
la alınabildiğine göre (Tasarının 151 inci maddesinin altıncı fıkrası) 208 inci maddedeki düzenleme 
151 inci maddenin altıncı fıkrası hükmüyle uyum içindedir. 

o) Oy Hakkında Temsil: Paysahipleri Demokrasisi 
135 Tasarı anonim şirketler hukukunda 35 yıldan beri kullanılan, derin bilimsel araştırmalara 

konu olan, bir çok özgün önerinin yapılmasına neden oluşturan, paysahibinin değerini ve oyun et
kisini artırmayı, genel kurullara ilgiyi artırıp, katılma isteksizliğinden doğan "güç boşluğu"nu orta
dan kaldırmayı amaçlayan "paysahipleri demokrasisi" öğretisinden izler taşımaktadır. İlk sorun 
paysahibinin genel kurulda temsilidir. 6762 sayılı Kanunda, oy hakkında temsil tamamıyla Borçlar 
Kanununun temsil hükümleri çerçevesinde çözülmüştü. Senede bağlanmamış paylar ile nama ve 
gerçek nama yazılı senetlerde, paysahibinin verdiği temsil belgesine dayalı doğrudan temsil, hami
line yazılı senetlerde ise zilyetlik temelinde dolaylı temsil söz konusuydu. "Hamiline yazılı bir pay 
senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse şirkete karşı rey hakkını kullanmaya yetkilidir" ku
ralı ise bir inanç işlemi yanında esasında örtülü bir şekilde, bankalara tevdi edilen hamiline hisse se
netlerine ilişkin oy hakkına (Depotstimmrecht der Banken) yönelik bir temsil kuralıydı. Ancak Tür
kiye'de Avrupa'nın aksine bu tür tevdiler yaygın olmadığından kural, bankaların sanayiye egemen 
olmaları sakıncası yönünden ele alınmamış ve tartışılmamıştı. Ancak gelişme, "tevdi" olgusunu dik
kate almayı gerektirecek yöndedir. 6762 sayılı Kanun, oy hakkının temsilci aracılığıyla kullanılma
sı halinde oy sahibinin talimatları hakkında herhangi bir hükme yer vermemişti. Soruna Borçlar Ka
nunu anlayışıyla yaklaşmanın doğal sonucu olarak, genel kurullarda büyük güç boşluğu oluşmak
taydı. Güç boşluğunun büyüklüğü halka arz edilen pay senedi oranıyla doğru orantılıdır. Bu, gele
cekte Türkiye'de güç boşluğunun önemli bir sorun olacağına işaret etmektedir. 

Gerçekten hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde halk paysahibi genel kurul
lara en düşük düzeyde katılmakta, genel kurul bazen on-oniki paysahibi ile toplanmaktadır. Top
lumsal etkileri olan ve halka açık şirketlerin işlevlerini görmelerini engelleyen güç boşluğu sorunu
nu Tasarı, (a) on-line oy kullanımıyla, (b) zorunlu web sitesine de işlev yükleyen talimata ilişkin hü
kümlerle ve (c) özellikle bağımsız temsilcilerle çözmeyi amaçlamaktadır. Yönetimin işaret ettiği or
gan temsilcisi karşısında yer alacak örgütlü bağımsız temsilcilerin, yönetim ve muhalefet düzenini 
oluşturarak paysahipleri demokrasisine yardımcı olacakları düşünülmektedir. 
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Bu kurallara uyulmadan alman temsil yetkisiyle genel kurula katılanlara yetkisiz katılmaya 
ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Tasarı hükümlerinin hedeflediği sistem SPK'nın tebliğleriyle yerleşecektir. SPK'nın "yönetim 
kurulu üyeliğine aday önerme komitesi"ni bazı şartlarda şart koşabileceği kabul edilmelidir. İkinci 
olarak, oy hakkında imtiyazın sınırlandırılması (132 numaralı paragraf) da, paysahipleri demokra
sisinin gelişmesinde olumlu rol oynayacaktır. Tasarının yer verdiği araçlardan etkisizleştirmekte, 
hatta anlamsızlaştırmaktadır. Üçüncü bir araç, eşit işlem ilkesidir (121 ve 132 numaralı paragraflar). 
Tasanda paysahibinin konumunu güçlendiren bir çok yenilik vardır (132 numaralı paragraf). 

ö) Kurumsal Yönetimi İlgilendiren Düzenlemeler 
136 Tasarı kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörmüş 

diğer taraftan da, çeşitli konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapmıştır. 
Birinci grupta; SPK'ya tanınan, kurumsal yönetim ilkelerini derecelendirme kural ve sonuçları

nı belirleme yetkisi (Tasarının 1529 uncu maddesi); yönetim kumlunun şirketi bu açıdan değerlendi
ren açıklaması (Tasarı 375 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi); tehlikelerin erken teşhisi ko
mitesi (Tasarı m. 378); aynı konuda denetçiye verilen ikaz görevi (Tasarı m. 398.2,4); yönetimin, yö
netim kurulu tarafından bir teşkilat yönetmeliği ile devri (Tasarı m. 367); murahhaslar (Tasarı m. 
370); bağımsız ve ulusal standartlara göre yapılması gereken denetim (Tasarı m. 397 vd.) anılabilir. 

İkinci grupta bazı somut düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. Bunları, inter alia şöyle sıra
layabiliriz. (1) Kuruluş ve temel ilkelerde: Kurucu menfaatleri (Tasarı m. 348), kurucular beyanı (Ta
sarı m. 349), kuruluş denetçisi raporu (Tasan m. 351), eşit işlem ilkesi (Tasarı m. 357), paysahiple-
rinin şirkete borçlanmalarının yasaklanması (Tasarı m. 358). (2) Yönetim kurulu düzeyinde: Profes
yonel yönetimi sağlamak amacıyla, yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmaları zorunluğunun kal-
dınlması (Tasarı m. 359); azlığa yönetim kurulunda temsil hakkı (Tasarı m. 360); yönetim kurulu 
üyelerinin görevleri sırasında şirkete kusurlarıyla verecekleri zararın sigorta ettirilmesi (Tasarı m. 
361); borca batıklıkta nesnellik ve önlemler (Tasarı m. 376 ve 377). (3) Denetleme konusunda: Ba
ğımsızlık, tarafsızlık, uluslararası standartta denetim, denetçinin müşterisine denetimden başka hiz
met verememesi, danışmanlık yapamaması; aynı müşteriye aynı denetçi takımı ile denetim hizmeti 
sunulmaması, yönetim kurulunun yıllık raporunun denetim kapsamında olması, riskin teşhisi ve iç 
denetim düzeninin standartlara uyup uymadığının denetimi. (4) Genel kurul düzeyinde: Devredile
mez yetkilerin belirlenmesi (Tasarı m. 408); genel kurul iç yönetmeliği (Tasarı m. 419); organ tem
silcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci (Tasarı m. 428 vd.); oyda imtiyazın sınırlandırılması (Ta
sarı m. 479). (5) Farklılaştırılmış teselsül [bu tür teselsül bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluklarının farklılaştınlmasında önemli rol oynayabilir. Hüküm bu yönde öğreti ve 
yargı karan gelişimine uygundur.] (madde 557). (6) Şeffaflık: web sitesi (Tasarı m. 1502) 

p) Bağlı Nama Yazılı Paylar 

137 6762 sayılı Kanunun bağlı nama yazılı pay senetleriyle ilgili düzenlemesi, sınırsız bağlam 
anlayışına dayanıyordu. Sınırsızlık, şirkete geniş ve biraz da keyfî red olanakları sağlıyor, bu da bir 
taraftan, bölünme kuramına egemenlik tanıyor, diğer taraftan da red edilen pay sahibini ve devre-
deni,"malik fakat şirkete karşı paysahibi değil/şirkete karşı paysahibi fakat malik değil" anormal ko
numuna yerleştiriyordu. 1991'de İsv. BK'ya alınan, beklenilmeyen ölçüde başarılı olan sistemi be
nimseyen Tasarı düzeninin esası, (a) bağlam sebeplerinin sınırlandırılması yoluyla şirketin red hak-
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kına kısıtlama getirilmesi, (b) red sebebi borsaya kote olmayan nama yazılı paylarda haklı sebep ta
nınır iken, red hakkının borsaya kote edilmiş nama yazılı paylarda daha da kısıtlanması ve iktisap 
edenin paysahibi olarak tanınacağı yüzdesel sınırın aşılması gibi nesnel bir sebebe bağlanması ve 
(c) esas sözleşmenin değiştirilmesi yolu ile bağlam getirilmesinin ağırlaştırılmış nisaplara tâbi tu
tulmasıdır (m. 421, 3 b.3). Borsaya kote olmayan paylarda haklı sebebin sınırlandırılmış olması ye
ni anlayışın özelliğidir. 

138 Bölünme kuramını sistemden çıkarmak amacıyla borsaya kote edilmemiş nama yazılı his
se senetlerinde, şirket onay vermediği sürece hisse senetlerinin mülkiyetinin (istisnalar dışında) 
devredende kalması kuralı getirilmiştir. Yine aynı amaçla, yani bölünmeye olanak tanımamak için, 
borsaya kote nama yazılı hisse senetlerinde, borsada iktisap halinde hakların devir ile devralana 
geçtiği kabul edilerek borsaya dost bir çözüme gidilmiştir. 

r) Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 

139 Tasarının bir yeniliği de şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu suretle değiştirme ve alım hak
larına dayalı, artırımın gerçekleşme düzeyinin ve zamanının üçüncü kişinin davranışına bağlı oldu
ğu, şarta bağlı sermaye artırımı kurumunun getirilmesiyle, hem yeni menkul değerler yaratılmış, 
hem şirketin finansmanında etkili yeni bir araca yer verilmiş, hem de işçilerin şirkete ortak olmala
rı için bir olanak yaratılmıştır . 

s) İşçilerin Şirkete Katılımı 

140 Tasarıda işçilerin şirkete katılmalarını sağlayan iki araçtan biri şarta bağlı sermayedir. Ger
çekten işçilere alım hakları tanınabilir. İkinci olanak ise rüçhan hakkının sınırlandırılmasına ilişkin 
maddede yer almaktadır. Tasarıda yeni çıkartılacak payların işçilere sunulması rüçhan haklarının sı
nırlandırılması için haklı sebep olarak kabul edilmiştir (TK m. 461). 

ş) Tazminat Talebinin İleri Sürülmesi 

141 6762 sayılı Kanunun dolayısıyla zararın paysahipleri ve şirket alacaklıları tarafından ileri 
sürülmesine ilişkin hükümleri gerekli açıklıktan yoksun ve karışıktır. Bu Kanunun 309 uncu mad
desinin birinci fıkrası, paysahipleri ile alacaklılara şirketle aynı sırada ve eşit dava hakkı tanımış
ken, ikinci fıkranın bu hakkın ancak şirketin iflâsında ve iflâs idaresinden sonra kullanılabileceğini 
öngörmesi tartışmalara sebep olmuştur. Tasarı bu karışıklığı, dava hakkını şirkete ve ikmali halin
de paysahibine tanıyarak, iflâsta da önce iflâs idaresine tanıyarak ortadan kaldırmıştır. 

t) Sorumlulukta Teselsül 

142 İsv. BK m. 759'u aynen alarak Tasarı, kurul sorumluluğunda önemli bir yenilik yapmıştır. 
6762 sayılı Kanun anonim ortaklığa hâkim olan müteselsil sorumluluktan sorumluların zararın tü
münden müteselsilen sorumlu olmalarını anlıyor, rûcu ile de ilgilenmiyordu. Hâkim İsviçre öğreti
si bu anlayışın adalete ve müteselsil sorumluluk kavramına aykırı olduğu görüşündeydi. İsv. BK m. 
758'in gerekçesinde, klasik mutlak müteselsil kurul sorumluluğu anlayışı altında, münferit üyenin 
ödeme olanaksızlığının ceremesini davalıların tümünün, nedensellik bağı bulunmamasına rağmen 
çekmesi düşüncesinin yattığı; oysa, anonim şirkete egemen olan şeffaflık ilkesi ve yeni özel dene
tim sistemi karşısında bu anlayışın haklılığını yitirdiği belirtilmiştir. Artık tespiti kolay olan kusu
run derecesine de hukukî sonuç bağlanmalıdır. Bu sebeple Tasarı (m.557) farklılaştırılmış teselsül 
ilkesini kabul etmiştir. 
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u) Cezaî Sorumluluk 
143 Cezaî sorumluluk hükmü de Tasarının bir yeniliğidir. 
4. Limited Şirketler 
a) Kuruluş 

144 Tasanda limited şirket hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikte, halen İsviç
re'de tartışılmakta olan İsv. BK'nun limited şirketlere ilişkin hükümlerinin revizyonuna ilişkin tasa
rı da dikkate alınmıştır. Değişikliği yönlendiren düşünce, ileriki yıllarda, çeşitli sebeplerle, özellik
le asgarî sermayenin yüksekliği sebebiyle girişimcilerin anonim şirket yerine limited şirket kurma
ya daha fazla yönelecek olmaları dolayısıyla bu şirketi biraz daha sermaye şirketine yaklaştırılma-
sıdır. Bu ana amaç nedeniyle Tasarı kaynak İsviçre modelinden bir çok noktada ayrılmıştır. Limited 
şirketin de en az anonim şirket kadar ticaret ve sanayi hayatında işlev sahibi olması ve özellikle son 
yıllarda yabancı yatırımların bu türü tercih etmeleri de limited şirkete ilişkin hükümlerin geniş çap
ta değiştirilmesinde rol oynamıştır. 

b) Kuruluş 

145 Limited şirketin kuruluşuna ilişkin hükümlerde büyük değişiklik yapılmamıştır. Belirtil
mesi gereken ilk yenilik şirket sözleşmesinin (a) zorunlu içerik, (b) bağlayıcı olması için şirket söz
leşmesinde yer alması gereken kayıtlar olmak üzere iki kısma ayrılmış olmasıdır. Sistem, şirket söz
leşmelerinin bilinçle hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bilinçle hazırlanan bir şirket söz
leşmesi de ihtilafları azaltacaktır. İkinci yenilik ise tek ortaklı limited şirkettir. Tek ortağa düşen li
mited şirketlere ilişkin tescil de bir yeniliktir. Üçüncü yenilik ise esas sermaye payının taksitle öden
mesinin kaldırılmış olmasıdır. Peşin ödeme birçok hükmü gereksiz hâle getirmiştir. 

c) Esas Sermaye Payı 

146 Tasarının önemli yeniliği esas sermaye payında gerçekleşmiştir. İlk olarak "ortağın serma
yesi" (6762 sayılı Kanun m. 507.3) ile "sermaye payı" (6762 sayılı Kanun m. 518.1) terimlerinin ya
rattığı (kaynak İsv. BK'dan gelen) karmaşaya son verilmiştir. Böylece öğretide kullanılan "temel ser
maye payı" ve "sermaye payı" terimlerine de artık gerek kalmamıştır. İkinci olarak hiçbir yararı ol
mayan, aksine güçlüklere yol açan "bir ortak, bir pay" ilkesi terk edilmiş, bir ortağın birden çok pa
yı olabileceği kabul edilmiştir. Üçüncüsü esas sermaye payının nama yazılı senede bağlanmasıdır. 

d) Payın Geçmesi 

147 6762 sayılı Kanunda ağır şekil şartlarına ve yorum güçlüklerine sebep olan maddî kural
ları olan bağlanmış payın geçmesine ilişkin hükümler sadeleştirilmiştir. "Payın geçmesi" payın dev
rini, mirasla kazanılmasını ve cebri icra yoluyla edinmeyi içeren çatı kavramı ifade ettiğinden, te
rimlerde özel bir özen gösterilmiştir. 

e) Özel Onaylı Devir ile Payın İhalesi Sisteminin Kaldırılması 

148 Tasan hemen hemen hiç uygulanmayan 6762 sayılı Kanunun 523 ve 524 üncü maddelerin
de düzenlenmiş bulunan özel onaylı devir ile payın ihalesine yer vermemiştir. Çünkü, söz konusu hü
kümler, oluşturdukları sistemin elverişsizliği ve anlaşılmazlığı dolayısıyla hemen hemen hiç uygu
lanmıyordu. Aynı durum kaynak hukuk uygulaması yönünden de geçerli olduğu için, İsviçre'de ha
len parlamentoda bulunan limited şirketlerin reformu tasansında bu hükümler kaldırılmıştır. 
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f) Çıkma ve Çıkarılma 
149 Çıkma, özellikle çıkarılma, Tasarıda şirketin varlığını sürdürebilmesi ilkesi bağlamında 

düzenlenmiştir. Yeni yaklaşım kendisini özellikle ayrılma akçesinde göstermektedir. Akçenin mu-
acceliyeti şirket düşünülerek hükme bağlanmıştır. Ayrıca, hesaplamada işlem denetçisine görev ve
rilmiştir. Bu da hesaplamanın keyfiliğini engelleyecek bir önlem olması yanında hiçbir esasa dayan
mayan öznel hesaplamalarla şirketin zarara uğratılması tehlikesini ortadan kaldırmaktadır. Çıkar
maya katılmak ise, gereksiz tekrarlan önlemek amacına yöneliktir. 

g) Organsal Yapının Düzeltilmesi 
150 Tasarıda genel kurul ile yönetim arasındaki işlev ayrılığı belirginleştirilmiş ve özden yö

netim ilkesi yerine, seçilmiş yönetim düzeni kabul olunmuştur. Özden yönetim ilkesi yönetim hak
kını tüm ortaklara kanunen verdiği için gereğinde kendiliğinden işler hâle gelmekte ve ortakları 
beklemedikleri güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

h) Sermaye Yerini Tutan Ödünçler 
151 Almanya'dan alınıp Tasarıya konulan bu kurum, şirketin kredi yeteneğini artıracak, iflâsla

rı azaltabilecek ve alacaklılara güven verecektir. 
ı) Ek Ödeme Yükümlülükleri ile Yan Yükümlülükler 
152 Avrupa ülkelerinde limited şirketin doğal araçları kabul edilen ek ödeme yükümlülükleri 

ile yan edim yükümlülükleri Tasarıyla Türk hukukuna getirilmiştir. 
i) Yılsonu Finansal Tabloları 
153 Tasarının altı çizilmesi gereken yeniliği finansal tablolarda, anonim şirkete ait hükümlerin 

limited şirkete de aynen uygulanmasıdır. Böylece IFRS limited şirkette de uygulanacaktır. 
j) Denetim 
154 Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler limited şirketlere de uygulanacaktır. 
5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 
155 Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
III. Kıymetli Evrak Kitabı 
156 Bazı çeviri yanlışlıkları düzeltilmiş, çelişkiler ortadan kaldırılmıştır. 
IV. Taşıma İşleri Kitabı 
157 Tasarıda taşıma senedi dolayısıyla kıymetli evrak hükümleri içinde yer alan taşıma ayrı bir 

kitap haline getirilmiştir. 
158 Taşımaya ilişkin hükümlerin büyük çoğunluğu 1926 yılında kabul edilen Türk Ticaret Ka

nunundan geliyordu. Bunlara da birçok ülkenin bugün yürürlükten kalkmış hükümleri kaynaklık et
mişti. Söz konusu hükümler hem Türkiye'yi uluslararası piyasaların dışında tutuyor hem taşıma sek
törünün gereksinimlerine cevap veremiyor hem de yorum güçlükleri doğuruyordu. Bu sebeple esas 
itibarıyla sınır aşan taşımalar hakkında öngörülmüş olmakla beraber hem iç hem de dış kara taşıma
cılığında, uluslararası uygulamada geniş kabul gören CMR kısaltmasıyla anılan Karayollarında Eş
ya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme hükümlerinin Tasarıya yansıtılması bir gereklilik 
olarak ortaya çıkıyordu. Çünkü CMR sınır içi taşımacılığa ilişkin maddî hukuk ve kanunlar ihtilafı 
kuralları da içermektedir. Bu düşünce Komisyona da hâkim olmuştur. Gerçi Türkiye 1977 yılında 
CMR'yi kabul etmişti, ancak 6762 sayılı Kanundaki hükümlerin bu uluslararası sözleşme ile, çoğu 
kez, çelişmesi sorunlar çıkarıyordu. Bu nedenle, çelişkinin ortadan kaldırılabilmesi için Tasarıda ta
şımanın CMR hükümlerine uygun bir tarzda kaleme alınması yoluna gidilmiştir. 
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159 CMR yanında, taşınma eşyasının taşınması, değişik tür araçlarla taşıma, yolcu taşıma ve 
özellikle taşıma işleri yüklenicisi ve taşıma, özellikle Alm. TK'dan yararlanılarak düzenlenmiştir. 

V. Deniz Ticareti Kitabı 

160 Tasarının deniz ticareti hukukuna ilişkin kitabında reform niteliğinde, geniş çaplı değişiklik
ler yapılmıştır. Bu reform bağlamında bir taraftan mevcut kurumlar ve hükümler yenileştirilmiş, bir 
taraftan da Tasarıya modern kurumlar ile hükümler eklenmiş ve eskimiş hükümler ayıklanıp, işlevi 
kalmamış kurumlar Tasarıya alınmamıştır. Deniz hukuku reformunun esaslarını şöyle özetleyebiliriz: 

1. Uluslararası Sözleşmelerle Uyum Sağlanması 
161 Tasarının deniz ticareti hukukuna ilişkin Kitabının, uluslararası sözleşmelerle uyumunun 

sağlanması, reformun ilk hedeflerinden biridir. Bu amaçla, 1968-1979 tarihli Visby-Londra Kural
ları, sınırlı sorumluluğu düzenleyen 1976 Londra Sözleşmesi, 1989 tarihli kurtarmaya ilişkin Lon
dra Sözleşmesi, rehinler hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi, petrol kirliliği konusundaki 1992 ta
rihli Londra Sözleşmeleri, gemilerin haczine ilişkin 1999 Cenevre Sözleşmesi, 2002 tarihli yolcu 
taşımasına ilişkin Atina Sözleşmesi Tasarıya yansıtılmıştır. 

162 Türkiye, deniz ticaretine ilişkin birçok sözleşmeye taraftır (konişmentolara ilişkin 1924 
Brüksel, devlet gemilerinin muafiyeti ve rehinler hakkında 1926 Brüksel, çatma ve kurtarmaya iliş
kin 1910 Brüksel Sözleşmeleri gibi). Bu Sözleşmelerin birçok hükmü, ayrıca 6762 sayılı Kanunda 
da yer almaktadır. Ancak söz konusu Sözleşmelerle uyum Alm. TK.'nın Dördüncü Kitabından ilgi
li hükümlerin iktibası yolu ile sağlanmıştı. Almanya'dan alınan hükümlerle bu sözleşmelerde yer 
alan hükümler arasında ise uyumsuzluklar bulunmaktaydı. Özellikle, eşya taşımaya, rehinlere ve 
çatmaya ilişkin uluslararası düzen ile ulusal düzen arasında farklılıklar, hatta çelişkiler mevcuttu. 
Bunun sebebi, uluslararası sözleşmelerin kurallarını iç hukukuna taşırken (koyduğu geniş kapsam
lı çekinceler sebebiyle) Alman kanun koyucusunun çok özgür hareket etmiş olmasıydı. Sözleşme 
ile 6762 sayılı Kanun arasında farklılıklar bulunması, uygulamayı sürekli rahatsız etmiştir. Bu 
uyumsuzluklar, zamanaşımı süreleri gibi önemli konularda bile ortaya çıkmaktadır. Tasarıda bu tür
den uyumsuzluk ve çelişkiler giderilmiştir. 

2. Hükümlerin Sistematize Edilmesi 

163 6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabı, çok sayıda Alman kanunundan alınmış hükümler
den oluşan bir derleme niteliğindeydi. Alm. TK.'nın Dördüncü Kitabı ile birlikte, gemilerde aynî 
haklara ilişkin iki kanun ve bir tüzük, eşya taşımaları hakkındaki bir kanun ve iki tüzük ve 1950 ta
rihli York-Antwerp kuralları, 6762 sayılı Kanunun esasını oluşturmuştu. 1861 tarihli Alman Umu
mi Ticaret Kanunnamesinden aynen alınan bu hükümlerin düzenlenme tarzı sistematik değildi. Ta
sarıda Beşinci Kitabın tümü bilimsel bir sistematiğe bağlanmıştır. 

3. Eskimiş Hükümlerin Ayıklanması 
164 6762 sayılı Kanuna 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinden alınmış bulu

nan çok sayıda hüküm, günümüz deniz ticaretine yabancıdır. Kaptanla kurulan hizmet sözleşmesi
ne, kaptanla gemide bulunanların ilişkilerine, bunlar arasında kaptanın disiplin yetkisine, gemi 
adamlarının bilgi verme ve emirlere uymalarına, yurt dışında suç işlenmesine ve özellikle deniz 
ödüncüne ve 1940'larm INCOTERMS katalogundan alınmış deniz aşırı satışlara ilişkin hükümler 
gibi. Bunlar ve işlevini tamamlamış birçok hüküm Tasarıya alınmamıştır. 
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4. Bölümler İtibarıyla Önemli Yenilikler 
a) Gemi 
aa) Genel Hükümler 
165 Tasarının 931 ilâ 937 nci maddelerinde yer alan genel hükümler, 6762 sayılı Kanunun 816 

ilâ 822 nci maddelerinden güncelleştirilerek aktarılmıştır. Sistematikteki yeri nedeniyle 6762 sayılı 
Kanunun 891 inci maddesi bu bölüme aktarılmıştır. 6762 sayılı Kanundaki "gemi" tanımının eksik
likleri ve hataları dikkate alınarak yeni bir tanım verilmiştir. Böylece, Beşinci Kitabın uygulama ala
nı, ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmiştir. "Denize elverişlilik" ve "yola elverişlilik" terimleri 6762 
sayılı Kanunun 817 nci maddesinde, "yüke elverişlilik" terimi ise 1019 uncu maddenin birinci fıkra
sında tanımlanmıştı. Bu tanımlar, Tasarının 932 nci maddesinde biraraya toplanmıştır. Nihayet, uy
gulamada uzun süredir çok sayıda tartışma ve tereddüde sebep olan, gemilerin hukuksal niteliği ile 
ilgili Tasarının 936 ve 937 nci maddeleri kabul edilerek, bu konuya nihaî olarak açıklık getirilmiştir. 

bb) Geminin Hüviyeti 
166 6762 sayılı Kanunun 823 ilâ 838 inci maddelerinde dağınık biçimde yer alan hükümler, bi

limsel bir sistematiğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Bayrak çekme hakkı ile ilgili hüküm
lerin uygulamada yol açtığı sorunları gidermek üzere kabul edilen 20/04/ 2004 tarihli ve 5136 sayı
lı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile yapılan değişik
likler, esas itibarıyla muhafaza edilmiş, ancak Tasarının sistematiğine ve içeriğine uygun hale geti
rilmiştir. Bayrak çekme hakkının kullanılması ile ilgili ceza hükümleri, 5237 sayılı Türk Ceza Ka
nununda kabul olunan ilkeler ve hükümlerle uyumlaştırılmıştır. 

cc) Gemi Sicili 
167 6762 sayılı Kanunun 839 ilâ 865 inci maddeleri, bilimsel bir sistematiğe uygun olarak ye

niden düzenlenmiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek üzere çeşitli ekleme ve değişik
likler yapılmıştır. 20/04/2004 tarihli ve 5136 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Kanunun 851 inci madde
sinde yapılan değişiklik incelenmiş ve Tasarının 965 inci maddesi "Cebri İcra Hakkında Özel Hü
kümler"! düzenleyen Tasarının 1350 ve devamındaki hükümlerle uyumlu hâle getirilmiştir. 

dd) Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 
168 6762 sayılı Kanunun 866 ilâ 945 inci maddelerinde yer verilen hükümler, sistematize edi

lip yeniden düzenlenmiş ve böylece, örneğin intifa hakkı ile ilgili olarak farklı yerlerde bulunan hü
kümler (6762 sayılı Kanunun 878 inci ve 945 inci maddeleri) Tasarının 1059 ve 1060 inci madde
lerinde biraraya getirilmiştir. Gemi mülkiyeti ile ilgili hükümlerde, mülkiyetin iktisabına ve kaybı
na ilişkin olarak 6762 sayılı Kanunda açık bırakılmış olan haller 4721 sayılı Kanunun sistemine uy
gun yeni hükümlerle düzenlenmiştir. Gemi mülkiyetinin temlik yoluyla iktisabına ilişkin 6762 sa
yılı Kanunun 867 ilâ 871 inci maddelerinin, 1794 tarihli Prusya Umumî Kanunnamesinden gelmek
te olduğu dikkate alınarak, bu hükümlerin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu düzenleme 
yapılırken, gemi mülkiyetinin intikali için tarafların anlaşmasını yeterli sayan kural (6762 sayılı Ka
nunun 868 inci maddesi) terk edilmiş ve milletlerarası deniz ticareti uygulaması doğrultusunda mül
kiyetin intikali için zilyetliğin nakli aranmıştır (Tasarının 1001 inci maddesi). Ayrıca, mülkiyetin 
devren iktisap edildiği bütün hallerde uygulanacak kurallar ile gemi satım sözleşmesiyle ilgili bu
lunan kurallar (6762 sayılı Kanunun 870 ve 871 inci maddeleri) tefrik edilmiştir; satım hukukunu 
ilgilendiren kurallar aynî haklarla ilgili bulunmadığından Tasarıya alınmamıştır. Bu hususta Borç
lar Kanununun taşınır satımına ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Tasarının 1003 ilâ 1005 inci mad-
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delerinde, gemi mülkiyetinin ziyama ilişkin yeni hükümler kabul edilmiştir. 1003 üncü madde uya
rınca geminin ziyaı, mülkiyetin de ziyama yol açacaktır; ancak "gemi" niteliğinin kaybolduğu hal
lerde dahi hukuken dikkate alınması gereken "enkaz" bulunabilir. Enkazın kaldırılması ve enkazın 
sebep olabileceği çevre kirliliğinin önlenmesi, gemi mülkiyeti ziyaa uğrasa bile, devam edecektir. 
Bu temel kural 1003 üncü maddenin ikinci cümlesinde tasrih olunmuştur. 

Tasarının 1012 ilâ 1058 inci maddelerinde gemi ve yapı rehnine ilişkin hükümler, keza bilim
sel bir sistematik içinde düzenlenmiştir. Böylece 6762 sayılı Kanunun 875 ilâ 944 üncü maddele
rinde bulunan hükümler, 4721 sayılı Kanunun sistemine uygun bir halde sıralanmıştır. Ayrıca, me
haz Alman kanunlarından iktibas edilmiş olan hükümlerde tercüme yanlışları giderilmiş, gerekli 
yerlerde de 4721 sayılı Kanunun hükümleriyle ahenk tesis edilmiştir. 

170 Nihayet Tasarının 1059 ve 1060 inci maddelerinde, gemi üzerinde intifa hakkı ile ilgili ku
rallar biraraya toplanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinde yer alan ve sebepleri Alman 
eşya hukukuna dayanan sınırlama terk edilmiş, bunun yerine İsviçre-Türk eşya hukuku sistemine 
uygun biçimde, gemiler üzerinde intifa hakkının tesis edilmesi tümüyle serbest bırakılmıştır. 

171 6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının "Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar"a ilişkin Dör
düncü Kısmında yer alan 890 inci madde, Tasarıda yeni düzenlenmiş olan Gemi Kira Sözleşmeleri 
ile ilgili Bölüme alınmış, aynı Kısımda yer alan 892 nci madde, gemilerin ihtiyati haczi Tasarının 
1352 ilâ 1376 nci maddelerinde yeniden düzenlendiği için, Tasarıya alınmamıştır. 

b) Donatan ve Donatma İştiraki 
172 Tasarının 1061 ilâ 1087 nci maddelerinde, esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 946 ilâ 970 

inci maddelerinde düzenlenen hususlar ele alınmıştır. Donatan hakkında verilen tanım Tasarının 931 
inci maddesinde tercih edilen terminoloji doğrultusunda değiştirilmiştir. Donatanın, gemi adamları
nın kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin Tasarının 1062 nci maddesinin birinci fıkrasına, me
haz Alm. TK.'nm 485 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik doğrultusunda, "kılavuz" 
da eklenmiştir. Bu ekleme yapılırken Tasarının 1291 inci maddesinde çatma hükümleri bakımından 
yapılmış olan ayrım dikkate alınmış ve maddenin uygulama alanına "mecburi müşavir, ihtiyari mü
şavir ve ihtiyari sevk kılavuzlarının kusuru" alınmış, buna karşılık "mecburi sevk kılavuzunun ku-
suru"ndan donatanın sorumlu olmayacağı ilkesi kabul edilmiştir. 

173 Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin 6762 sayılı Kanunun 948 inci mad
desi, 19/11/1976 tarihinde Londra'da kabul edilen "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlan
ması Hakkında Milletlerarası Sözleşme"nin Türkiye bakımından yürürlüğe girmesiyle birlikte zım
nen mülga olmuştur. Bu sebeple Tasarının 1062 nci maddesinde, bu konuya ilişkin milletlerarası 
sözleşmeleri saklı tutan bir genel hükmün kabulü ile yetinilmiş, Tasarının 1328 ilâ 1349 uncu mad
delerinde ise ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

174 6762 sayılı Kanunun donatma iştiraki hakkındaki hükümleri sistematize edilmiş, sadeleş
tirilmiş ve Tasarının Birinci Kitabında yer alan hükümlerle uyumlu hâle getirilmiştir. Buna karşılık 
6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesi, günümüz deniz ticaretinde "yapı ortaklığı"nın kalmamış ol
ması nedeniyle, Tasarıya alınmamıştır. 

c) Kaptan 
175 Tasarının, kaptana ilişkin 1088 ilâ 1118 i.ıci maddeleri, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 

972 ilâ 1004 üncü maddelerinden alınmıştır. Burada da, mehaz Alm. TK.'da 1972 ve 1986 yıllarında 
yapılan değişiklikler maddelere işlenmiş ve hükümler sistematize edilmiştir. Türkiye'nin tarafı oldu-
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ğu 19/11/1976 tarihinde Londra'da kabul edilen "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması 
Hakkında Milletlerarası Sözleşme", kaptana da sorumluluğu sınırlandırma hakkı bahşettiğinden, Ta
sarının 1089 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına bu Sözleşmeyi saklı tutan bir hüküm eklenmiştir. 

176 6762 sayılı Kanunun 1005 ilâ 1015 inci maddeleri, bu hususlar 20/04/1967 tarihli ve 854 
sayılı Deniz İş Kanunu ile düzenlendiğinden; ayrıca aynı Kanunun Son Hükümlerinde yer alan 
"Kaptanla gemide bulunan kimselerin münasebetlerine ait" 1467 ilâ 1472 nci maddeleri ise insan 
haklarına ve iş hukukuna ilişkin Türkiye'nin tarafı olduğu milletlerarası sözleşmelere aykırı düştük
lerinden, Tasarıya alınmamıştır. 

d) Deniz Ticareti Sözleşmeleri 

177 Tasarının Beşinci Kitabının Dördüncü Kısmı deniz ticareti sözleşmelerine ayrılmıştır. 
Böylece, başlıklar itibarıyla 6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının dördüncü faslının geleneği 
sürdürülmüş, ancak içerik olarak önemli değişiklikler yapılıp yenilikler getirilmiştir. 6762 sayılı Ka
nunun 1133 ilâ 1158 inci maddelerinde düzenlenmiş olan denizaşırı satış mukaveleleri Tasarıya 
alınmamıştır. Bu hükümler satım hukukuna aittir, üstelik de uygulamada bu sözleşmeler, sürekli ye
nilenen kurallarla düzenlenmektedir. 6762 sayılı Kanunun 1159 ilâ 1178 inci maddelerinde düzen
lenmiş olan Deniz Ödüncü Mukavelesi de Tasarıya alınmamıştır; bu sözleşmelerin çağdaş deniz ti
caretinde uygulaması kalmamıştır. Buna karşılık iki sözleşmeye ilişkin yeni hükümler kabul edil
miştir: Tasarının 1119 ilâ 1130 uncu maddelerinde gemi kira sözleşmeleri, 1131 ilâ 1137 nci mad
delerinde de zaman çarteri sözleşmesi hakkında kurallar düzenlenmiştir. 

aa) Gemi Kira Sözleşmeleri 
178 6762 sayılı Kanunda gemi kirasına ilişkin yer alan tek hüküm, Borçlar Kanununun taşın

maz kiralarına müteallik hükümlerine atıf yapan 890 inci maddedir. Bu atıf hükmü, Türkiye'de yay
gın uygulama alanı olan gemi kira sözleşmeleri hakkında yeterli değildi, üstelik sorunlara yol aç
maktaydı. Bu nedenle 890 inci maddenin yerine, gemi kira sözleşmesine ilişkin somut hükümlere 
yer vermek gerekmiştir. Bu hükümler hazırlanırken, 1966 yılında kabul edilen Fransız Kanunu, 
31/12/1966 tarihli Gemi Kirası ve Denizde Taşıma Sözleşmesi Hakkında Fransız Kanun Hükmün
de Kararnamesi, 01/04/1991 tarihli Hollanda Deniz Ticareti Kanunu, 24/06/1994 tarihli Norveç De
niz Ticareti Kanunu ve uygulamada yaygın olarak kullanılan matbu İngilizce sözleşmelerin hüküm
leri dikkate alınmıştır. Bu bölümde yer alan hükümler, yedek hukuk kuralı niteliğindedir; taraflar 
sözleşmelerinde farklı düzenlemeler kararlaştırmakta serbesttir. Bu Bölümde hüküm bulunmayan 
hallerde ise Tasarının 1130 uncu maddesi uyarınca Borçlar Kanununun adî kira sözleşmesine iliş
kin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır; bu kural, 936 nci maddede kabul edilen temel il
kenin bir uygulamasıdır. 

bb) Zaman Çarteri Sözleşmesi 
179 Uygulamada çok sık kullanılan zaman çarteri sözleşmesine ilişkin olarak 6762 sayılı Ka

nunda ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, zaman çarteri sözleşmesi hak
kında da bazı temel hükümlerin Tasarının 1131 ilâ 1137 nci maddelerine alınması gerekmiştir. Bu 
hükümler hazırlanırken de, yine 1966 tarihli Fransız Kanunu, 31/12/1966 tarihli Gemi Kirası ve De
nizde Taşıma Sözleşmesi Hakkında Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesi, 01/04/1991 tarihli 
Hollanda Deniz Ticareti Kanunu, 24/06/1994 tarihli Norveç Deniz Ticareti Kanunu ve uygulamada 
yaygın olarak kullanılan matbu İngilizce sözleşmelerin hükümleri dikkate alınmıştır. Zaman çarte-
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ri sözleşmesinin hukukî niteliği tartışmalı olduğundan, Tasarıdaki hükümlerin mümkün olduğunca 
bu tartışmaya müdahale etmeyen, somut ihtiyaçları karşılayan genel geçerli kurallar içermesine 
özen gösterilmiştir. 

cc) Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi 

180 Tasarının 1138 ilâ 1245 inci maddeleri, 6762 sayılı Kanunun 1016 ilâ 1118 inci maddele
rinde düzenlenmiş olan hususları hükme bağlamaktadır. Bu (üçüncü) bölümde yer alan hükümler 
yedi ayırım halinde düzenlenmiştir: Birinci ayırım (1138 ilâ 1141 inci maddeler) genel hükümler, 
ikinci ayırım (1142 ilâ 1177 nci maddeler) yükleme ve boşaltma, üçüncü ayırım (1178 ilâ 1207 nci 
maddeler) taşıyanın sorumluluğu ve haklan, dördüncü ayırım (1208 inci madde) taşıtanın ve yük-
letenin sorumluluğu, beşinci ayırım (1209 ilâ 1227 nci maddeler) yolculuğun başlamasına veya de
vamına engel olan sebepler yüzünden sözleşmenin sona ermesi, altıncı ayırım (1228 ilâ 1242 nci 
maddeler) denizde taşıma senetleri ve nihayet yedinci ayırım (1243 ilâ 1245 inci maddeler) emre
dici hükümler konularını düzenlemektedir. 

181 Tasarının 1138 ilâ 1141 inci maddelerinde yer alan genel hükümler, esas itibarıyla, 6762 
sayılı Kanunun 1016 ilâ 1019 uncu maddelerinden alınmıştır. 

182 Tasarının 1142 ilâ 1177 nci maddelerinde, 6762 sayılı Kanunun 1020 ilâ 1060 inci madde
lerine göre yapılan önemli değişiklikler ve yenilikler şöyle özetlenebilir: (1) Konişmentolu Taşıma
lara İlişkin Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında 1924 Brüksel Sözleşmesinden iktibas edilmiş olan 
hükümler (Tasarının 1145 ilâ 1149 uncu maddeleri), bu Sözleşmeyle tam uyumlu hale getirilmiş, 
ayrıca 1978 Hamburg Kurallarının güverte yüküne ilişkin düzenlemesiyle tamamlanmıştır (Tasarı
nın 1151 inci maddesi); (2) Yükleme ve boşaltma yeri ile süreleri hakkındaki hükümler (Tasarının 
1142 nci, 1152 ilâ 1157 nci, 1166 nci, 1168 ilâ 1173 üncü maddeleri) yeniden düzenlenmiş, millet
lerarası deniz ticaretinin çağdaş uygulamasıyla uyum sağlanmış, aynı zamanda da İsviçre-Türk 
borçlar hukukunun temel ilkeleri Tasarıya yansıtılmış, Türk hukukunda ilk defa "hızlandırma pri
mi" ve birden çok yükletenin veya taşıtanın bulunması halleri düzenlenmiştir (1157 nci ve 1173 ün
cü maddeler ile 1161 ilâ 1162 nci maddeler); (3) Yükleme ve boşaltma limanında sözleşmenin hiç 
veya gereği gibi ifa edilmemesi halleri İsviçre-Türk borçlar hukuku ilkelerine göre yeniden düzen
lenmiş (Tasarının 1158 ilâ 1160 inci ve 1174 üncü maddesi), bu çerçevede 6762 sayılı Kanunun 
1040 ilâ 1045 inci maddelerinde düzenlenmiş olan "pişmanlık navlunu"na ilişkin düzenleme tü
müyle terk edilerek yerine bu hükmü karşılayabilecek, borçlar hukuku ilkelerine uygun ve zararın 
ispatına ilişkin yeni bir hüküm kabul edilmiştir (Tasarının 1158 inci maddesi). 

183 Tasarının, taşıyanın sorumluluğuna ilişkin 1178 ilâ 1192 nci maddelerinde çok sayıda ye
ni düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye'nin tarafı olduğu 1924 Brük
sel Sözleşmesi ile bu Sözleşmeyi tadil eden 1968 Visby Kuralları ve 1979 Londra Protokolü esas 
alınmıştır. Bu sözleşmelerin tümünde hüküm bulunmayan hallerde, 1978 Hamburg Kurallarının hü
kümleriyle Tasarının tamamlanması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla, taşıyanın "teknik kusur ve yan
gın" sorumsuzluk sebepleri Tasarıda muhafaza edilmiş (1180 inci madde), öte yandan da gecikme 
zararından doğan sorumluluk, fiili taşıyanın sorumluluğu, koli veya ünite başına Özel Çekme Hak
kı ile sınırlı sorumluluk, hak düşürücü sürenin anlaşmayla uzatılması, sorumluluk sınırlarının hak
sız fiil taleplerine de uygulanması gibi, Türk uygulamasında da tartışmalara yol açmış olan birçok 
sorun, milletlerarası düzenlemelerle uygun çözümlere kavuşturulmuştur. 

184 Taşıyanın haklarını düzenleyen Tasarının 1193 ilâ 1207 nci maddelerinin, 6762 sayılı Ka
nunun 1069 ilâ 1081 inci maddelerine göre getirdiği en önemli yenilikler, navlunun borçlusunun ve 
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muacceliyetinin tayin edilmiş olması (1197 nci ve 1200 üncü maddeler) ile taşıyanın bütün alacak
larının temini için 4721 sayılı Kanunun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkının tanın
mış olmasıdır (1201 inci madde). Böylece, 6762 sayılı Kanunun 1069, 1070 ve 1077 nci maddele
rine mehaz Alman hukukundan gelmiş olan şahsi ve aynî güvenceler (teslimden kaçınma hakkı, re
hin hakkı) terk edilerek, Türk özel hukukunun bütün alanlarında geçerli olan genel kural ile uyum
lu olarak hapis hakkının uygulanması kabul edilmiştir. Tasarının aynî güvencelere ilişkin diğer bü
tün hükümlerinde de aynı değişiklikler yapılmıştır (891, 923, 1254, 1275 ve 1315 inci maddeler). 

185 1924 Brüksel Sözleşmesinde yer aldığı halde, 6762 sayılı Kanuna geçmeyen bir hüküm, 
taşıtanın ve yükletenin sorumluluğuna ilişkin düzenlemedir. Bu hükmün Tasarıya alınması gerek
miştir. Bu amaçla sevk edilen 1208 inci madde navlun sözleşmesi hakkındaki üçüncü bölümün dör
düncü ayırımında tek hüküm olarak bulunmaktadır. 

186 6762 sayılı Kanunun 1082 ilâ 1096 nci maddeleri, Tasarının 1209 ilâ 1227 nci maddele
rinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler yapılırken, eskimiş hükümler tasfiye edilmiş ve 
borçlar hukukunun genel ilkeleriyle uyum sağlanmasına özen gösterilmiştir. Bu ayrımda çözüme 
kavuşturulan temel bir mesele, sözleşmeyi fesih hakkının doğduğu hallerde, bu haktan kimin yarar
lanabileceği sorusudur. Taşıtan navlun sözleşmesinin âkidi, konişmento hamili ise yük üzerinde ta
sarruf hakkını haiz kişi sıfatıyla fesih hakkını dermeyan etmek isteyebilecektir. Tasarının 1223 ün
cü maddesinde bu hak, tasarruf yetkisini haiz olan kişiye tanınmıştır. 

187 Tasarının 1228 ilâ 1242 nci maddeleri, Denizde Taşıma Senetlerini düzenlemektedir. Uy
gulamada bu senetlerin en önemlisi, hâlâ, konişmentodur. Bu nedenle, konişmento hakkında kap
samlı bir düzenlemeye yer verilmiştir (1228 ilâ 1241 inci maddeler). Bu hükümler düzenlenirken, 
1924 Brüksel Sözleşmesi, 1968 Visby Kuralları ve 1979 Londra Protokolü esas alınmış, tamamla
yıcı olarak da 1978 Hamburg Kurallarından istifade olunmuştur. Bu ayrımda kabul edilen en önem
li yenilikler şöyle sıralanabilir: (1) Konişmentonun çeşitli mekanik ve elektronik araçlarla düzen
lenmesi yolu açılmıştır (ilgisi sebebiyle 1504 üncü maddenin ikinci fıkrası); (2) Uygulamada "in-
corporation clause" olarak isimlendirilen ve navlun sözleşmesinin hükümlerinin konişmento hami
line karşı dermeyanını mümkün kılmaya matuf kayıtların geçerliliği 1237 nci maddede çözüme ka
vuşturulmuştur; buna göre, bu tür kayıtların hüküm ifade edebilmesi için konişmento hamiline çar-
ter partinin bir suretinin ibrazı şart olup ayrıca çarter partideki kayıtların konişmento hamili bakı
mından da uygulanmaya müsait olması gerekmektedir; (3) Konişmentodan taşıyanın kim olduğu
nun anlaşılamadığı hallerde, donatanın taşıyan sayılacağına dair 6762 sayılı Kanunun 1099 uncu 
maddesinin kuralı muhafaza edilmiş, ayrıca taşıyanın kimliğinin yanlış veya geç bildirilmesinden 
doğacak zararlar için yeni bir sorumluluk hükmü eklenmiştir (1238 inci madde); (4) Deniz ticare
tinde büyük sorunlara sebep olan "temiz konişmento karşılığı garanti mektubu" uygulaması hakkın
da Hamburg Kurallarından alınmış olan yeni bir hüküm sevk edilmiştir (1241 inci madde); (5) Ko
nişmento dışında düzenlenmesi mümkün olan başka denizde taşıma senetleri için keza Hamburg 
Kurallarından iktibas edilen yeni bir düzenlemeye yer verilmiştir (1242 nci madde). 

188 Tasarının 1243 ilâ 1245 inci maddelerinde emredici hükümler 6762 sayılı Kanunun 1116 
ilâ 1118 inci maddelerine paralel olarak tanzim edilmiş, ancak Tasarıdaki değişiklik ve yeniliklerin 
gerektirdiği düzeltmeler yapılmıştır. 

dd) Zamanaşımı 
189 6762 sayılı Kanunda, deniz ticaretine ilişkin zamanaşımı süreleri 1259 ilâ 1262 nci mad

delerde topluca ele alınmıştır. Bu düzenleme uygulamada sıkıntılara ve şikayetlere sebep olmuştur. 
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Dolayısıyla Tasanda, zamanaşımına ilişkin her bir hükme, ait olduğu hukukî ilişki ile birarada yer 
verilmesi ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilke doğrultusunda sevk edilen Tasarının 1246 ncı maddesi, ge
mi kira sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi ve navlun sözleşmesinden doğan bütün alacaklara şâmil 
olduğundan, Deniz Ticareti Sözleşmeleri hakkındaki Dördüncü Kısım içinde tek maddelik ayrı (Dör
düncü) Bölüm içinde yer almıştır. Bu madde uyarınca 1119 ilâ 1245 inci maddelerde düzenlenen söz
leşmelerden ve hukukî ilişkilerden doğan bütün alacaklar, bir yıllık zamanaşımı süresine tâbi tutul
muştur. Bu sürenin başlangıcı, Borçlar Kanununun genel kuralı doğrultusunda belirlenmiştir. 

ee) Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 
190 6762 sayılı Kanunun yolcu taşıma mukavelesine ilişkin 1119 ilâ 1132 nci maddelerinin ne

redeyse tümü, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden (1897 tarihli Alm.TK. vasıta
sıyla) iktibas edilmişti. Bu hükümler, yolcu taşımacılığının güncel ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzaktı. Yolcu taşıma sözleşmesi hakkında çok sayıda milletlerarası sözleşme akdedilmiştir. Türkiye 
henüz bu sözleşmelerden birine taraf olmamıştır. Deniz yoluyla yolcu taşımacılığının ülkemizde bü
yük gelişme göstermesi dikkate alınarak, bu alanda milletlerarası düzenlemelere uygun çağdaş hü
kümlerin kabul edilmesi gerekmiştir. Bu amaçla 01/11/2002 tarihinde Londra'da kabul edilen "Yol
cuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Atina Sözleşmesi"nin hükümleri esas 
alınmıştır. Bu Sözleşmenin temelinde, 1974 yılında Atina'da aynı başlıkla kabul edilen Sözleşme 
yatmaktadır. Anılan Sözleşme çeşitli değişikliklere uğradıktan sonra, 01/11/2002 tarihli Londra 
Protokolü ile esaslı bir revizyona tâbi tutulmuştur. Bu revizyonun işlendiği metni anlatmak üzere, 
Sözleşmenin resmi başlığı "2002 Atina Sözleşmesi" olarak değiştirilmiştir. Bu temel gerekçe çer
çevesinde, Tasarının 1247 ilâ 1250 nci ve 1256 ilâ 1271 inci maddelerine anılan Sözleşmenin hü
kümleri işlenmiştir. Bu hükümlerle getirilen yeni sistemde taşıyanın sorumluluğu, zararın sebebine 
ve kusurun bulunup bulunmaması ihtimallerine göre kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturulmuş, zo
runlu sorumluluk sigortası getirilmiş, fiili taşıyanın ve taşıyanın adamlarının sorumluluğu ayrı hü
kümlerle düzenlenmiş ve yolcunun yanındaki eşya bakımından da ayrıntılı sorumluluk hükümleri 
kabul edilmiştir. Tasarının 1249 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 1250 nci maddesinin üçüncü fıkra
sı ve 1251 ilâ 1254 üncü maddeleri Tasarının sistemine uygun hale getirilerek 6762 sayılı Kanun
dan alınmıştır. Tasarının 1254 üncü maddesinde, ilgili diğer hükümlerde yapıldığı gibi, taşıyanın 
alacakları için 4721 sayılı Kanunun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkı tanınmıştır. 
Zamanaşımını düzenleyen 1270 inci maddenin ilk dört fıkrasında, 2002 Atina Sözleşmesinin hü
kümlerine uygun olarak taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümlere, son fıkrada da yolcu taşıma 
sözleşmesinden doğan diğer bütün alacaklara ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. 

e) Deniz Kazaları 
191 6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının Beşinci Faslında "deniz kazaları" düzenlenmiş

tir; bu fasıl kendi içinde müşterek avarya, çatma ve kurtarmayı düzenleyen üç kışıma ayrılmıştır. 
Tasarının Beşinci Kitabının Beşinci Kısmında bu sistematik muhafaza edilmiş, ancak her bir bölüm
de çok sayıda değişiklik yapılmış ve yeni hükümler kabul edilmiştir. 

aa) Müşterek Avarya 
192 Müşterek avarya, mehaz Alm.TK.'nm 700 ilâ 733 üncü paragraflarında düzenlenmişti. Mil

letlerarası alanda, müşterek avarya hakkında bir sözleşme bulunmamakla birlikte, Milletlerarası Hu
kuk Derneği tarafından kabul edilen ve düzenli aralıklarla yenilenen York-Antverp Kuralları genel 
geçerli kurallar halini almıştır. 6762 sayılı Kanuna ilişkin hükümet tasarısı hazırlanırken, mehaz Al-
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man Kanununun hükümleriyle York-Antverp Kurallarının 1924 yılında kabul edilmiş düzenlemesi 
esas alınmıştı. Hükümet tasarısını gözden geçiren Adliye Encümeni, 1950 yılında kabul edilen (o 
gün için yeni) York-Antverp Kurallarını dikkate alarak çok sayıda değişiklik yapmıştır. 6762 sayılı 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra York-Antverp Kuralları birçok kez tadil edilmiş ve milletlerarası 
deniz ticaretinin gelişen ihtiyaçlarına uydurulmuştur. Oysa 6762 sayılı Kanunun hükümlerinde aynı 
yönde değişiklikler yapılamadığı için, kanun ile uygulama arasında kopukluk meydana gelmiştir. Bu 
kopukluğun yeniden yaşanmaması için, York-Antverp Kurallarının en güncel metninin Tasarıya iş
lenmesinden kaçınılmıştır. Bunun yerine, Tasarının 1273 üncü maddesinde York-Antverp Kuralları
nın, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak bir ihtisas ko
mitesi tarafından tercüme edilip Resmi Gazetede ilan edilmesi usulü kabul edilmiştir. York-Antverp 
Kurallarında bir değişiklik yapılır yapılmaz, aynı usul resen veya herhangi bir kişinin müracaatı üze
rine işletilecektir. Böylece, müşterek avaryaya ilişkin maddi hukuk sorunları, daima güncel tutulacak 
olan York-Antverp Kuralları tarafından hükme bağlanmış olacaktır. Buna karşılık, anılan Kuralların 
açık bıraktığı hususlar Tasarıda düzenlenmiştir. Garame payı borçlularına ilişkin yeni bir hükmün ya-
nısıra, garameye girecek eşya üzerinde hapis hakkının tanınmış olması temel yeniliklerdir. Ayrıca, 
Alman Nizasız Kaza Kanunundan iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun dispeçe ilişkin 1207 ilâ 
1213 üncü maddeleri, mehaz Kanun ile karşılaştırıldıktan sonra yanlışlık ve eksiklikleri giderilmek 
suretiyle Tasarının 1278 ilâ 1284 üncü maddelerinde yeniden düzenlenmiştir. 

bb) Çatma 
193 Gemilerin denizde çarpışmasına ilişkin olarak 23/09/1910 tarihinde Brüksel'de "Denizde Çat

malara İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Sözleşme" kabul edilmiştir. 
09/05/1937 tarihli ve 3226 sayılı Kanun uyarınca bu Sözleşmeye taraf olunmuştur; katılma belgeleri
nin tevdiinde yaşanan gecikme nedeniyle Sözleşme, Türkiye hakkında 16/09/1955 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Anılan Sözleşmenin hükümleri mehaz Alm.TK. vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 1216 ilâ 
1221 inci hükümlerine iktibas edilmiş, ayrıca 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden ge
len bazı hükümlerle tamamlanmıştı. Tasan hazırlanırken, milletlerarası sözleşmeler ile millî hukuk ara
sında tam bir uyum sağlanması doğrultusundaki temel ilke esas alınmıştır. Bu ilke uyarınca, 1910 Söz
leşmesinden yanlış veya eksik alınan düzenlemeler, Tasarının 1286 ilâ 1297 nci hükümlerinde tamam
lanmıştır (1286 ncı madde, 1287 nci maddenin ikinci fıkrası, 1289 uncu maddenin birinci fıkrasının 
ikinci ve üçüncü cümleleri, 1290 mcı madde, 1293 ilâ 1296 ncı maddeler). Ayrıca, çatma hükümleriy
le taşıyanın teknik kusurdan doğan sorumsuzluğu (Tasarının 1180 inci maddesi) arasındaki ilişki, 1910 
Sözleşmesinin ve mehaz Alman hukukunun hükümlerine uygun olarak açıklığa kavuşturulmuş, teknik 
kusur definden çatma hallerinde de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır (Tasarının 1289 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasının birinci cümlesi). Bu definin yabancı bir yargı çevresinde dolanılması halinde orta
ya çıkabilecek rücu sorunlarını çözmek üzere aynı maddede yeni bir hüküm daha kabul edilmiştir. Öte 
yandan, 6762 sayılı Kanunun 1219 uncu maddesinde sözü edilen kılavuzun hukuki niteliği, Yargıtay'ın 
16/03/1955 tarihli İçtihadı Birleştirme Karan ile belirlendiğinden, Tasarının 1291 inci maddesi bu doğ
rultuda yeniden düzenlenmiştir. Uygulamada, bir çatma meydana geldiğinde tarafların yaptırdıkları de
lil tespitleri çok sayıda tereddüde sebep olmaktaydı; bu sorunlan gidermek üzere, delil tespitlerinin usu
lü ve hazırlanacak rapor hakkında Tasannın 1292 nci maddesi sevk edilmiştir. 

cc) Kurtarma 
194 Denizde kurtarma ve yardım da yine 23/09/1910 tarihinde Brüksel'de kabul edilmiş olan 

bir Milletlerarası Sözleşme ile düzenlenmişti. Türkiye bu Sözleşmeye taraf olmuş, ayrıca da Söz-
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leşmenin hükümlerini mehaz Alm. TK. vasıtasıyla 6762 sayılı Kanunun 1222 ilâ 1234 üncü mad
delerine işlenmiş, tamamlayıcı olarak da 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden ge
len hükümleri kabul etmiştir. Bu düzenlemeler, 20. yüzyılın başlarındaki denizcilik ihtiyaçlarını 
karşılamaktaydı. Ancak, günümüzün yoğun deniz trafiği, gittikçe artan petrol ve tehlikeli yük taşı
macılığı, büyüyen ve idaresi güçleşen gemiler, denizde kurtarma alanında yepyeni ihtiyaç ve zaru
retlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Türkiye'de son yıllarda üst üste yaşanmış olan vahim deniz 
kazaları, bütün bu ihtiyaçların Türk karasuları açısından ne denli varit olduğunu ortaya koymuştur. 
Milletlerarası alanda, bu yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere cevap verebilmek üzere, 28/04/1989 tari
hinde Londra'da "Denizde Kurtarma Hakkında Milletlerarası Sözleşme" kabul edilmiştir. Bu Söz
leşme, çok kısa süre içinde geniş bir katılım bularak yürürlüğe girmiş olup, bütün denizci ülkeler
de başarıyla uygulanmaktadır. Mehaz Alman hukukunda da Sözleşmenin hükümleri 16/03/2001 ta
rihinde Ticaret Kanununa işlenmiştir. Bu tespitler çerçevesinde, Tasarının 1298 ilâ 1319 uncu mad
deleri, 1989 Sözleşmesinin hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tamamlayıcı hususlarda Tasarının sis
temine uygun hükümler kabul edilmiştir. Böylece kabul edilen sistemin getirdiği önemli yenilikler 
şöyle sıralanabilir: (1) 1910 Sözleşmesinden gelmekte olan "kurtarma" ve "yardım" arasındaki ay
rım kaldırılmış ve bu nitelikteki her türlü fiil veya hareket "kurtarma faaliyeti" terimi içinde toplan
mıştır; (2) Kurtarmaya konu teşkil edebilecek su araçları ve eşya geniş bir şekilde tanımlanmış, böy
lece kurtarma hükümlerinin uygulama alanı yaygınlaştırılmıştır; (3) Kurtarma işinin bir devlet ku
ruluşu tarafından yapılması halinde "gönüllülük" unsurunun bulunup bulunmadığı tartışması sona 
erdirilmiş ve kurtarma yükümlülüğünün mevzuat gereği bulunduğu hallerde dahi kurtarma hüküm
lerinin uygulanacağı kabul edilmiştir; (4) Kaptanın kurtarma sözleşmesi yapma yetkisi ve kapsamı 
düzenlenmiştir; (5) Kurtarma sözleşmesiyle değiştirilemeyecek emredici kurallar kabul edilmiştir; 
(6) Tarafların yükümlülükleri düzenlenmiş ve bu çerçevede özellikle çevrenin korunmasına ilişkin 
kurallar getirilmiştir; (7) Kurtarma ücretinin belirlenmesinde esas alınacak çağdaş kıstaslar öngö
rülmüş, borçlular ve güvenceler yeniden düzenlenmiştir; (8) Kurtarma ücretinin paylaştırılması hu
susunda mahkemeleri fazlasıyla meşgul etmiş olan sorunları ortadan kaldıracak açık hükümler ge
tirilmiştir; (9) Kurtarma faaliyetinin çevre kirliliğini önlemeye veya sınırlamaya da yönelik olduğu 
hallerde, kurtarana bir özel tazminat ödenmesini öngören kapsamlı bir düzenleme kabul edilmiştir; 
(10) Zamanaşımı yeniden düzenlenmiştir. 

f) Gemi Alacakları 
195 6762 sayılı Kanunun 1235 ilâ 1257 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunan "gemi alacak

lıları" Tasarının 1320 ilâ 1327 nci maddelerinde "gemi alacakları" başlığı altında tümüyle yeniden 
hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme yapılırken, 06/05/1993 tarihinde Cenevre'de kabul edilmiş olan 
"Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşme" esas alınmıştır. Ni
tekim bu Sözleşme, Tasarının 1352 ilâ 1376 nci maddelerinde düzenlenen gemilerin ihtiyatî haczin
de esas alınmış olan 12/03/1999 tarihli "Gemilerin İhtiyatî Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme" 
ile uyum içinde bulunup, mezkur Sözleşmeler birbirini tamamlamaktadır. 1993 Sözleşmesi uyarın
ca yeniden kurulan sistemde, son yıllarda yargıyı çok meşgul etmiş olan sorunlar çözüme kavuştu
rulmuştur. Tasarının 1377 nci maddesiyle tamamlanan 1320 nci maddesi, alacak ile bu alacağı te
min eden rehin hakkı arasında kesin çizgilerle ayrım yapmaktadır. Buna göre, aslolan alacağın ken
disidir; eğer alacak doğmuşsa, o alacağı güvenceye kavuşturmak üzere kanundan ötürü bir rehin 
hakkı doğmaktadır. Böyle bir rehin hakkının doğumuna yol açan alacaklar, Tasanda "gemi alacak
ları" adını almıştır. Bu alacaklar, 1320 nci maddenin birinci fıkrasının ilk beş bendinde, 1993 Söz
leşmesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sıralanmıştır. Ayrıca, Sözleşmenin 6 
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ncı maddesi ile tanınmış olan yetkiye istinaden, müşterek avarya garame payı alacakları da, gemi 
alacaklarının listesine eklenmiştir. Gemi alacaklarını temin eden rehin hakkının hukuki özellikleri, 
Tasarının 1321 ilâ 1325 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre rehin hakkı, gemi ve eklenti
si üzerinde doğar; geminin yerine geçen tazminat alacakları üzerinde devam eder. Buna karşılık re
hin hakkı navluna ve gemi için ödenecek sigorta tazminatına şamil değildir. Gemi alacaklarının ön
celiği 1993 Sözleşmesinin 5 ve 6 ncı maddeleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusun
da düzenlenmiştir. Buna göre, kamu kurumlarının enkaz kaldırma alacakları, gemi alacaklılarının 
rehin hakkına takaddüm eder; müşterek avarya garame payı alacakları ise, akdî rehinlerden dahi 
sonra gelir. Bu sıralama, Tasarının 1389 ilâ 1397 nci maddelerinde düzenlenen sıra cetveline de yan
sıtılmıştır. Gemi alacaklılarının kendi aralarındaki sırada kurtarma alacaklılarına öncelik tanınmış
tır. Gemi alacağının intikali halinde, rehin hakkının da intikal edeceği açık bir hükümle bildirilmiş
tir. 6762 sayılı Kanundan farklı olarak, gemi alacaklarını temin eden rehin hakları, kısa hak düşü
rücü sürelere tâbi tutulmuştur; Tasarıda bu açıdan bütünlük sağlamak üzere, aynı sürelerin gemi ala
cakları hakkında işleyecek zamanaşımı süresi olarak da kabulü gerekmiştir. Diğer yandan, 6762 sa
yılı Kanunun 1258 inci maddesinde yer verilen "yük alacaklısı hakkı"na ilişkin düzenleme Tasarı
ya alınmamıştır. Mehaz Alm.TK.'da bulunmayan bu terim, Alman öğretisinde de tartışmalara yol 
açmıştır. Tasanda, Alman hukukundan iktibas edilmiş olan bütün alıkoyma ve rehin haklarının ye
rine 4721 sayılı Kanunun 950 nci maddesi anlamında hapis hakkı tanınmış olduğu için, 6762 sayı
lı Kanunun 1258 inci maddesine tekabül eden bir düzenlemeye ihtiyaç kalmamıştır. 

g) Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 
196 Türkiye, 19/11/1976 tarihinde Londra'da kabul edilen "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuli

yetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme"ye taraf olmuştur. Bu nedenle, donatanın so
rumluluğunu gemi ve navlun ile sınırlayan 6762 sayılı Kanunun 948 inci maddesi zımnen ilga edil
miştir. Ardından Türkiye, 27/11/1992 tarihinde Londra'da kabul edilen "Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme" ve "Petrol Kirliliği Zararının Tazmi
ni İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme"ye taraf olmuştur. Tasarı
da, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümlerin sevk edilmesi ge
rekmiştir. Ancak, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler doğrudan uygulanacak olan kurallardır; yani, 
20/05/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi anlamında "yabancılık unsuru" barındırmayan, tümüyle millî nitelikteki uyuşmaz
lıklarda dahi, anılan Sözleşmeler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gibi mahkemeler tarafından uy
gulanmak zorundadır. Dolayısıyla, aynı hükümleri Tasarıda tekrar etmek isabetsiz bulunmuştur. 
Onun yerine, Sözleşmelerin Tasarı hükümleriyle birarada uygulanabilmesini temin edecek tamam
layıcı kuralların kabulü ile yetinilmiştir. Bu kurallar hazırlanırken, Sözleşmelere taraf olan çok sa
yıda ülkedeki düzenlemeler karşılaştırılarak, milletlerarası uygulama ile uyum sağlanmasına özen 
gösterilmiştir. Tasarının bu hükümleri hazırlanırken, 1976 Sözleşmesini tadil eden 1996 tarihinde 
kabul edilmiş olan Protokolün hükümleri de dikkate alınarak Tasarıya yansıtılmıştır. 

Öte yandan, gemilerin sebep olduğu zarara ilişkin iki yeni milletlerarası sözleşme daha kabul 
edilmiştir. Bunlardan birincisi tehlikeli maddelerden doğan sorumluluk hakkında 09/05/1996 tarih
li "International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea", ikincisi ise yakıt kirliliğinden doğan so
rumluluk hakkında 23/03/2001 tarihli "International Convention on Civil Liability for Bunker Oil 
Pollution Damage"dir. Türkiye'nin bu sözleşmelere taraf olmasına ilişkin değerlendirmeler sürmek
tedir. Sonuçta bu Sözleşmelerin kabul edilmesi halinde, Tasarının bu Kısmına yeni düzenlemelerin 
eklenmesi gerekecektir. 
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h) Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler 

197 Deniz ticareti hukukunun en çok tartışmalara sebep olan alanlarından birisi de denizde 
cebrî icra konusudur. Almanya'dan ve milletlerarası sözleşmelerden iktibas edilen maddi hukuk ku
ralları ile İsviçre'den iktibas edilen usul ve icra hukuku kurallarının birarada uygulanması, sayısız 
soruna sebep olmuştur. Bu sorunların, hiç olmazsa bir kısmının üstesinden gelebilmek için, Tasarı
nın Beşinci Kitabına "deniz hukukunda cebrî icra hakkında özel hükümler"e ilişkin Sekizinci Kıs
mın eklenmesi gerekmiştir. Bu Kısım kendi içinde dörde ayrılmaktadır: 1350 nci maddede uygula
nacak hukuk, 1351 inci maddede tamamlayıcı hükümler, 1352 ilâ 1397 nci maddelerde gemilerin 
cebrî icrasına ilişkin özel hükümler, 1398 ilâ 1400 üncü maddelerde de yükün cebrî icrasına ilişkin 
özel hükümler yer almaktadır. Bu Kısmın hazırlanmasında şu temel ilkelerden hareket edilmiştir: 
(1) Bu fasılda, deniz hukukunda cebrî icraya ilişkin nihaî bir düzenleme yapmaya olanak bulunma
dığından, deniz hukukunun gerektirdiği özel hükümler burada yer almıştır, tamamlayıcı hususlarda 
09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun hükümleri uygulanacaktır; (2) 2004 sayı
lı Kanundan iktibas edilen kuralların bu Kısımda aynı üslupla tekrar edilmesi mümkün olduğunca 
tercih edilmiştir, çünkü 2004 sayılı Kanun sık aralıklarla değişmektedir ve Tasarıdan 2004 sayılı 
Kanunun somut maddelerine yapılacak atıfların kısa süre içinde geçerliliğini kaybedeceğinden en
dişe edilmiştir; yine de, maddelerin anlatımını uzatmamak için, bazı yerlerde 2004 sayılı Kanunun 
maddelerine doğrudan atıf yapmak gerekmiştir. 

aa) Uygulanacak Hukuk ve Tamamlayıcı Hükümler 
198 Gemilerin cebrî icrasının hangi devletin hukukuna tâbi olacağı meselesi, önce yargıyı ar

dından yasama organını meşgul etmiştir. 20/04/2004 tarihli ve 5136 sayılı Kanun, gerekçesinde de 
temas edildiği gibi, esasında uygulanacak hukukun dikkate alınmaması nedeniyle 6762 sayılı Ka
nunda değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. Tasarıda, 5136 sayılı Kanunun başlattığı reform ta
mamlanmış ve o Kanunun somut iki hüküm ile sınırlı kalan değişiklik çabası, Tasarının tümüne ge
nel hükümlerle teşmil edilmiştir. Buna göre, 1350 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
cebrî icranın hangi hukuka tâbi olacağını açıklığa kavuşturmaktadır. Temel kural olarak, cebrî icra, 
geminin cebrî icra işlemleri için bulunduğu ülkenin hukukuna (lex fori) tâbidir. Ancak, uygulama
da Türk bayraklı gemilerin yurt dışında ve yabancı sicile kayıtlı gemilerin Türkiye'de satışında, si
cillere kayıtlı alacaklıların yeterince korunmadığı tespit olunmuştur. Bu nedenle, gemi alacaklarının 
yeniden düzenlenmesinde esas alınan 06/05/1993 tarihli "Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotek
ler Hakkında Milletlerarası Sözleşme"nin 11 inci maddesi doğrultusunda, geminin cebrî icra yoluy
la satışında sicile kayıtlı hak sahiplerine bildirim yapılması zorunlu sayılmıştır; bu zorunluluğa 
uyulmaması halinde, sicile kayıtlı haklar ve alacaklar saklı tutulmuştur (Türk bayraklı gemiler ba
kımından Tasarının 1350 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri; yabancı ge
miler bakımından Tasarının 1384 üncü maddesi). 

199 Tasarının 1351 inci maddesi, 936 nci madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasına uygun 
olarak iki hususta tereddütleri gidermektedir. Bu Kısımda özel olarak düzenlenmeyen bütün haller
de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu doğrudan uygulama alanı bulacaktır. Bu nedenle, örneğin Tasa
rının 1376 nci maddesinde ihtiyati haczi tamamlayan merasim bakımından 2004 sayılı Kanunun 
264 üncü maddesinde öngörülen sürelerin değiştirilmesiyle yetinilmiştir; açılacak dava veya yapı
lacak takiple ilgili olarak kalan bütün hususlarda anılan 264 üncü maddeye ve 2004 sayılı Kanunun 
diğer hükümlerine müracaat edilecektir. Öte yandan, 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer 
alan "sicile kayıtlı Türk gemilerini taşınmaz sayan" kural terk edilmiştir; dolayısıyla Tasannın 937 
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nci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, Türk ve yabancı bütün gemiler ve diğer suda taşıma 
araçları, herhangi bir sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın, 2004 sayılı Kanun bakımından 
taşınır hükümlerine tâbidir; bu kuralın istisnaları Tasarının bu Kısmında açıkça bildirilenler ile sınır
lıdır (örneğin, Tasarının 1383 üncü maddesinde, paraya çevirme aşamasında Türk ve yabancı bütün 
sicile kayıtlı gemilerin taşınmazların paraya çevrilmesi hükümlerine tâbi olduğu öngörülmüştür). 

bb) Gemilerin İhtiyati Haczi 

200 Gemilerin ihtiyatî haczi, Tasarının 1352 ilâ 1376 nci maddelerinde, 12/03/1999 tarihinde 
Cenevre'de kabul edilen "Gemilerin İhtiyatî Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme" doğrultusun
da tümüyle yeniden düzenlenmiştir. Yapılmış olan değişiklikler ve getirilen yenilikler şöyle özetle
nebilir: (1) Gemilerin ihtiyatî haczini her türlü rehinsiz alacak için mümkün sayan 2004 sayılı Ka
nunun 257 nci maddesinin kuralı değiştirilmiş ve ihtiyatî haciz yalnızca "deniz alacakları" için ser
best bırakılmıştır; (2) Deniz alacakları, Tasarının 1352 nci maddesinde kapalı bir liste halinde sayıl
mıştır; her bir bentte bildirilen alacakların yorumu mümkün ise de, bu listenin olanaklar ölçüsünde 
genişletilmeden uygulanması gereklidir; (3) Deniz alacaklarının temini için yalnızca ihtiyatî haciz 
yolu açık bırakılmıştır, dolayısıyla başka yargı yollarının önü kapatılmış, ihtiyatî haciz kararı alın
dıktan sonra 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinde öngörülen usule göre işlemlerin devam et
mesi ilkesi benimsenmiştir; (4) Deniz alacağı niteliğinde bulunmayan alacaklar için geminin ihti
yatî haczi yolu kapatılmıştır; (5) Bir alacağın Tasarının 1352 nci maddesinde sayılan deniz alacak
larından olması, ihtiyatî haciz kararı verilmesi için yeterli sebep sayılmıştır; (6) İhtiyatî haciz kara
rının verilmesi ve sonrasındaki bütün usulî aşamalar için yetkili mahkemeler belirlenmiştir (1354 
ilâ 1361 inci maddeler); (7) Alacaklının ve borçlunun gösterecekleri güvenceler, deniz ticaretinin 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiştir (1363 üncü ve 1370 ilâ 1374 üncü madde
ler); (8) İhtiyatî haciz kararının infazına ilişkin ayrıntılı ve tümüyle gemilere özgü hükümler sevk 
edilmiştir (1364 ilâ 1368 inci maddeler); (9) İstihkak iddiaları ve yeniden haciz konulan 1999 Söz
leşmesinden aynen alınan hükümlerle düzenlenmiştir (1369 ve 1375 inci maddeler). 

cc) Rehinli Alacakların Takibi 
201 Tasarının 1377 ilâ 1381 inci maddelerinde, uygulamada tereddütlere ve sorunlara yol açan, 

gemiler üzerindeki rehin haklarının takibiyle ilgili temel loırallar sevk edilmiştir. 1377 nci maddey
le, kanunî ve akdî bütün rehinlerin fer'iliği vurgulanmış ve bu hakların alacaktan bağımsız olarak 
yargılama ve icra konusu yapılamayacağı açıkça bildirilmiştir. Dolayısıyla, uygulamada karşılaşıl
mış olan, tek başına rehin hakkının "tanınmasına veya tesisine" ilişkin kararlar artık her türlü ka
nunî dayanaktan yoksun kalmaktadır. Rehinli alacakların paraya çevrilmesinde işletilecek takip yo
lu da tereddütler uyandırmıştır. Tasarının 1380 ve 1381 inci maddelerinde bu mesele çözüme kavuş
turulmuş ve tescil edilmeyen rehinler bakımından taşınır rehninin, tescil edilen rehinler bakımından 
ise ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılacağı bildirilmiştir. 

dd) Cebrî Satış 
202 Tasarının cebrî satışa ilişkin 1382 ilâ 1397 nci maddelerinde, uygulamada sorunlara sebep 

olan şu konular sırasıyla hükme bağlanmıştır: (1) İcraî haciz işlemlerinin usulü, ihtiyatî hacze iliş
kin hükümlere tâbi tutulmuştur; (2) Bayrağı ve sicili dikkate alınmaksızın bütün sicile kayıtlı gemi
lerin taşınmaz hükümlerine göre, sicile kayıtlı olmayan bütün gemilerin de taşınır hükümlerine gö
re paraya çevrileceği öngörülmüştür; (3) Yabancı gemilerin satışında hangi emredici kurallara uyu
lacağı açıklığa kavuşturulmuştur; (4) Artırmanın ne suretle ilan edileceği, 2004 sayılı Kanunda 
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12/02/2004 tarihli ve 5092 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik doğrultusunda hükme bağlanmıştır; 
(5) Tatbikatta önemli ihtiyaçlara cevap verecek olan vaktinden evvel ve pazarlık suretiyle satış şart
ları açıkça düzenlenmiştir; (6) Cebrî icra ihalesinin hukukî sonuçlarına ilişkin olarak süren tered
dütleri giderecek kurallar kabul edilmiştir; (7) Gemiler üzerinde doğan çok sayıda kanunî ve akdî 
rehin, imtiyaz, kamusal öncelik ve şahsî talep hakları nedeniyle, 2004 sayılı Kanunun sıra cetveli
ne ilişkin 206 ncı maddesi yeterli gelmemekteydi. Bu nedenle, gemilerin cebrî icrasında uygulan
mak üzere Tasarının 1389 ilâ 1397 nci maddelerinde sıra cetveli hükümleri kabul edilmiştir; ilkele
ri belirleyen maddeden sonra alacaklar sekiz sıra halinde düzenlenmiştir. 

ee) Yük Hakkında Hapis Hakkının Paraya Çevrilmesi 
203 6762 sayılı Kanunda yük üzerinde doğan alacakların temini için alıkoyma ve rehin haklan 

öngörülmüştü. Tasarıda, İsviçre-Türk eşya hukukuna uygun olarak, bu güvenceler, 4721 sayılı Ka
nunun 950 ilâ 953 üncü maddelerinde düzenlenen hapis hakkı içinde biraraya getirilmiştir. Bu neden
le, hapis hakkının paraya çevrilmesinde İsviçre-Türk icra hukukunun öngördüğü usulü kabul etmek 
gerekmiştir. Bu amaçla Tasarının 1376 ilâ 1378 inci maddeleri sevk edilmiştir. Bu kurallar uyannca, 
alacaklı, zilyedi olduğu ve üzerinde hapis hakkı doğmuş olan eşyanın defterini yaptıracaktır; ardın
dan da hapis hakkının paraya çevrilmesi amacıyla takip yapacaktır. Hapis hakkının alacaktan bağım
sız olarak ileri sürülemeyeceği 1398 inci maddenin üçüncü fıkrasında yeniden vurgulanmıştır. 

VI. Sigorta Hukuku Kitabı 
1. Genel Olarak 
204 Sigorta hukuku kitabı köklü değişikliğe uğramıştır. Bunun sebebi 6762 sayılı Kanundaki 

sigortaya ilişkin hükümlerin 1926-1929 tarihli eski Ticaret Kanunundan gelmiş olmaları, bunların 
da uluslararası uygulama ve öğretinin arkasında kalmış bulunmalarıdır. Nitekim 6762 sayılı Kanu
nun gerekçesinde, Kanundaki hükümlerin yetersiz olduğu kabul edilerek "çok yakında bir sigorta 
kodu yapılacağı, bu sebeple sigorta hakkındaki mevcut düzenlemenin sadece bazı rötuşlara tâbi tu
tulmasıyla yetinildiği" belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu hükümlerin pek çoğunun emredici hüküm
lerle düzenlenmiş bulunmaları, sigorta alanında ağırlığı olan sözleşme hukukunun gelişmesini en
gellemiş, bu da Türkiye'de sigorta endüstrisini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, 6762 sayılı Ka
nundaki hayat sigortasına ilişkin hükümler sigortanın yatırım aracı olmak niteliğini dikkate almadı
ğından hayat sigortalarının ekonomiye fon yaratması, kişilere ek toplumsal güvenceler sağlanması 
cephesi adeta işlemez konumda kalmıştır. Sorunların genel işlem şartları ile aşılması girişimleri ise 
pek başarılı olmamıştır. 6762 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin, esas 
itibarıyla, dört kaynağı vardır. Bunlar arasında AET/AT'ın yönergeleri bulunmamaktadır. Çünkü, 
AET ile AT'ın sigorta sözleşmesi hukukuna ilişkin herhangi bir düzenlemesi yoktur. Yönergeler, 
sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı hakkında olup esasında sigorta gözetim ve denetleme 
hukuku ile ilgilidir. Sigorta sözleşmesine dair bir yönerge tasarısı Komisyon tarafından geri alın
mıştır. Tasarıya, AET'den yansıyan iki hüküm vardır. Bunlardan birincisi bir tüketici olarak sigor
talıyı aydınlatma açıklaması, ikincisi ise tontinler kurulmasına olanak tanıyan hükmüdür. 6762 sa
yılı Kanunun sigorta hukuku kitabının yenilenmesinde dikkate alınan ana kaynak çeşitli tarihlerde 
değişikliğe uğramış bulunan Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanunudur. Bu Kanun, köklü değişiklik
lerle modern bir kanun niteliğini kazandığı, ticaret hukukumuza özellikle taşıma ve deniz hukuku
muza esin veren ve kaynaklık etmiş bulunan bir devletin hukuku olduğu için tercih edilmiştir. İkin
cisi bazı ülkelerin, özellikle Almanya ve İngiltere'nin uyguladıkları genel işlem şartlarıdır. Özellik
le İngiliz genel işlem şartlarının dünyadaki etkisi büyüktür. Günümüzde sigorta ile ilgili düzenle-
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meler, liderliğini İngiltere'nin yaptığı Anglo-Sakson uygulamaları ile Almanya gibi Anglo-Sakson 
Hukukuna göre biraz daha tutucu olan yaklaşımdan etkilenmektedir. Tasarı, sözleşme hukukunun 
gelişime açık olması temel düşüncesi bağlamında, İngiliz hukukunun liberal yaklaşımı ile Alman 
Sigorta Sözleşmesi Kanununun menfaatler dengesini gözeten bazı düzenlemelerini benimsemiştir. 
Üçüncü kaynak ise Türk öğretisinde yapılan eleştirilerdir. Dördüncü kaynak ise sigorta murakabe 
mevzuatında yer alan bazı maddî hukuk kurallarıdır. 

205 Sigorta bölümünde üç temel hedef belirlenmiştir. Birinci hedef ülkemiz ihtiyaçlarına uy
gun, modern bir kanun hazırlamak, ikinci hedef 6762 sayılı Kanunun uygulamada sorun yaratma
mış ve sigortacılar tarafından benimsenmiş hüküm ve ilkelerini korumak; üçüncü ise, uygulamanın 
sorun ve gereksinimlerine cevap verebilecek ve zorlukları görülen sorunları giderebilecek nitelikte 
hükümler öngörmektir. 

2. Sistematik 
206 Uygulamada sorunlara yol açan bir diğer unsur ise 6762 sayılı Kanunun sistematiğidir. Ön

celikle, tüm sigortalar için ortak hüküm niteliğinde olması gereken genel hükümler Kanunda dar 
kapsamlı ele alınmıştır. Buna karşılık primlerin ödenme yeri, şekli gibi genel nitelikli bazı konular 
ise sadece mal sigortaları açısından, üçüncü kişi lehine yapılmış sigortalarda, tazminat ile prim ta
kası gibi yine genel nitelik taşıması gereken bazı hükümler ise sadece deniz rizikolarına karşı sigor
talarda düzenlenmiştir. Tasarının sigorta hükümleri açık, anlaşılır ve görsel nitelikte bir sistematiğe 
bağlanmıştır. 

3. Sigorta Terimleri Sorunu 
207 6762 sayılı Kanunda kanun koyucunun kullandığı terminoloji uygulamada tartışmalara yol 

açmıştır. Özellikle Kanunda "sigorta ettiren", "sigortalı" ve "lehdar" terimlerinin kullanımında ge
reken özen gösterilmemiştir. Ancak, sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarın farklı kimseler olması du
rumunda sigorta sözleşmesinden her birisi için doğabilecek hak, borç ve yükümlülükler farklı ola
cağından bu ifadelerin birbirleri yerine kullanılmış olması Kanunda bir kavram kargaşası yaşanma
sına neden olmuştur. Tasanda, terim karmaşasını ortadan kaldırıcı özen gösterilmiştir. 

4. Genel Hükümler 
208 6762 sayılı Kanun sigorta sözleşmesini düzenleyen, tüm sigorta türlerine uygulanabilecek 

"umumi hükümler"e yer vermişti, ancak bu hükümler hem sadece altı maddeye özgülenmiş olup ye
tersizdi, hem de genel hükümler arasında bulunması gereken birçok hüküm "mal sigortaları" fas
lında yer almıştı. Tasarı genel hükümlere elli madde ayırmış ve sigorta sözleşmesini, tüm türleri 
kapsayacak şekilde, temel kavramları sıralayarak, sözleşmenin kurulmasından başlayarak hüküm
lerini belirleyerek ve tarafların borçlarını ayrıntılı bir şekilde göstererek düzenlemiştir. Temel kav
ramlar arasında sigorta sözleşmesi, karşılıklı sigorta, reasürans tanımlanmış, geçerli olmayan sigor
ta Borçlar Kanununun 19 uncu maddesine koşut olarak hükme bağlanmıştır. Borçlar Kanununun 19 
uncu maddesine rağmen böyle bir düzenlemenin öngörülmesinin sebebi, Borçlar Kanunu hükmü
nün bazı noktalarda yetersiz kalabileceği endişesi ve özel bir hükmün ihtiyaca daha iyi cevap vere
bileceği düşüncesidir. Sigorta sözleşmesinin hükümleri ise, temsil, menfaat yokluğu, kapsam, süre, 
sigorta dönemi, fesih ve cayma ile tebliğ ve ihbarlar ile tarafların aczi, takibin semeresiz kalması ve 
sigortacının iflâsı gibi olağanüstü durumları kapsamaktadır. Tarafların borçları da sigortacı ve sigor
ta ettiren yönünden ayrı ayrı ele alınmıştır. Kötüye kullanmalara yol açabileceği için geçmişe etki
li sigortaya yer verilmemiştir. 
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a) Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması 

209 Sigortacıya ve acentesine, sigorta poliçesinin kurulmasından önce, yapılacak sözleşmeye, 
önemli hükümlere, sigortalının haklarına, süre vermeden feshe ilişkin tüm bilgileri sigortalıya ver
meleri ve ilişki bakımından önemli olabilecek gelişmelerden onu haberdar etmeleri görevi verilerek 
şeffaflığa uygun ve modern sigorta hukukunun bir parçası olan özel bir hükme yer verilmiştir. 

b) Poliçe ve Anlaşmadan Farklılıklar 

210 Poliçe verme yükümü 6762 sayılı Kanuna benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak poli
çenin veya zeyilnamenin içeriğinin teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerinden farklı olması 
halinde uygulanacak kural verilmemiştir. Poliçenin içerdiği kayıtlara yer verilmediği gibi poliçeye 
kıymetli evrak niteliği de tanınmamış, eksik nama yazılı poliçe düzenlemenin mümkün olup olma
dığı öğreti ile yargı kararlarına bırakılmıştır. 

5. Özel Sigorta Türlerinin Ayrıca Düzenlenmemesi 

211 Sigorta, dinamik niteliği sebebiyle değişen ihtiyaçların gerisinde kalmaması gereken bir 
hukuk olduğundan maddeler ele alınırken sigortanın bu özelliği üzerinde durulmaya özen gösteril
miştir. Tasanda, her sigorta türüne uygun genel, nitelikte hükümler öngörülmeye çalışıldığından 
6762 sayılı Kanundan farklı olarak yangın, tarım veya hırsızlık gibi özel sigorta türleri özel olarak 
düzenlenmemiştir. 

212 6762 sayılı Kanunda sigortaya ilişkin hükümlerin pek çoğunun kanunen emredici sayılma
ları, sigortacılığın gereksinimlerine uygun çözümleri ve özellikle sözleşme hukukunun gelişmesini 
bir taraftan önlemiş, diğer taraftan da emredici hükme aykırı uygulamaya sebep olmuştur. Oysa söz
leşme hukuku, niteliği gereği sektörü geliştirmenin etkili aracıdır. Uluslararası uygulamada klasik 
sigorta anlayışı dışına çıkılmaya başlanılmış, hatta hayat sigortacılığı yatırım aracı şekline bürün
müştür. Özellikle, hayat sigortaları ekonomiye fon yaratması, ülke tasarruf kapasitesini artırması ve 
kişilere ek sosyal güvenceler sağlaması nedeniyle önemli bir fmansal kaynak haline gelmiştir. Bu 
noktada karşılaşılan sorunlar uygulamada sigorta genel şartları veya sigortacılıkla ilgili diğer mev
zuatlarla giderilmeye çalışılmışsa da, doğal olarak, bunlar yeterli olamamıştır. Tasarı emredici hü
kümlere ancak korunmaya değer bir menfaat varsa yer vermiştir. 

6. Risk Analizi ve Aktüeryal Hesaplar 
213 Sigortacılığın hukukî olduğu gibi teknik boyutu da vardır. Sigortacılık her aşamada gerçek 

bir risk analizi ve aktüeryal hesaplamaların yapılmasını zorunlu kılan bir sektör olduğundan özel
likle, aktüeryanın sigortacılıktaki önemi tartışılmaz bir gerçekliktir. Tasarı, bu gerekliliğe uygun dü
zenlemelere yer vermiştir. 

7. Kara ve Deniz Sigortalarının Farklılığına Son Verilmesi 
214 Kaynakları değişik olan deniz ve kara sigortalarında, farklı sistemlerin bir araya getirilmiş 

olması 6762 sayılı Kanunda anlaşılması güç bazı farklılıkların doğmasına neden olmuştur. Çoğu kez 
6762 sayılı Kanunda aynı nitelikteki hükümler deniz rizikolarına karşı sigortalarla mal sigortaların
da farklı düzenlemeler getirmiş, aynı nitelikte hükümlerin birinde emredici diğerinde yedek hukuk 
kurallarına bağlanmıştır. Diğer taraftan, deniz rizikolarına karşı sigortalar uluslararası kurallar çer
çevesinde yürütüldüğünden Kanunun konuya ilişkin hükümlerinin bir kısmı günümüzde ölü hüküm 
haline gelmiştir. Bu sebeple deniz sigortalarına ilişkin hükümler Kanundan çıkarılmıştır. 
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8. Sorumluluk Sigortaları 

215 Geleneksel toplumdan sanayi toplumuna geçiş süreci içinde, bazı meslek sahiplerinin baş
kalarına verebilecekleri zararların türleri artmakta, kapsamları genişlemekte, zararlar giderek ona-
nlmaz hâle gelmektedir. Gelişen teknolojinin yararlarından, beraberinde getirebileceği zararlar ne
deniyle, vazgeçmek mümkün olamayacağından, sorumluluk sigortaları giderek önem kazanmaya 
başlamış ve hatta bazı sigortalar zorunlu kılınmıştır. Oysa, 6762 sayılı Kanunda sorumluluk sigor
taları düzenlenmemiş, bu sigortalara sadece mal sigortalarında rizikonun gerçekleştiğini beyan yü
kümlülüğünü düzenleyen maddede dolaylı olarak değinilmiştir. Sorumluluk sigortalarına ilişkin dü
zenlemelerin hemen hemen yok denecek düzeyde olması bu sigortalara uygulanacak hükümlerin 
belirlenmesinde uygulamada ve öğretide tereddütler yaşanmasına neden olmuştur. Mal sigortaları
na ilişkin hükümlerle Kanundaki eksiklik giderilmeye çalışılmışsa da sorumluluk sigortalarının 
kendine özgü nitelikleri, özelikle bu tür sigortalarda belli bir sigorta değeri ve bedelinden bahsedi
lmemesi bir takım yorum zorluklarına yol açmıştır. Doğal olarak sorumluluk sigortalarına ilişkin 
düzenlemelerdeki eksiklik bu sigortaların gelişmesini engelleyen unsurlardan biri olmuştur. Bu 
olumsuz etkenlerin ve ağır sonuçların değerlendirilmesi sorumluluk sigortalarının Tasarıda ayrıntı
lı bir şekilde düzenlenmesine sebep olmuştur. 

9. Can Sigortaları 
216 Can sigortalan, 6762 sayılı Kanunda hayat ve ferdi kaza sigortaları olmak üzere iki alt baş

lık altında düzenlenmiş, hastalık sigortalarına ise, ferdi kazayı düzenleyen maddede dolaylı olarak 
değinilmiştir. Ancak, bu düzenlemeler yeterli değildir. Örneğin, hayat sigortaları açısından, beyan 
yükümlülüğünde olduğu gibi, bazı konular hiç düzenlenmemiş, rizikonun gerçekleştiğini bildirim 
yükümlülüğünde olduğu gibi bazı konularda ise tamamen farklı ilkeler üzerine kurulu olan mal si
gortalarına atıf yapılmıştır. Bu durum, hayat sigortalarına ve dolayısıyla ferdi kaza sigortalarına, 
6762 sayılı Kanunun mal sigortalarına ilişkin hükümlerinin mi yoksa denizcilik rizikoları hakkın
daki hükümlerinin mi uygulanması gerektiği tartışmasına yol açmıştır. 6762 sayılı Kanunda yer al
mayan bir çok konu sigorta genel şartları ile ile düzenlenip ihtiyaçlara cevap vermeye çalışılmıştır. 
Oysa, ekonomik gelişme ve talepler çerçevesinde hayat sigortalarında son yirmi yılda köklü deği
şiklikler olmuştur. Yatırım unsuru içeren hayat sigortaları sektöre girmiş ve giderek ağırlık kazan
maya başlamıştır. Öyle ki, bu tür sözleşmelerde yatırım amacı sigorta amacının önüne geçmeye bi
le başlamıştır. Günümüzde sigorta şirketleri, yatırım fonları, vergi avantajı sağlayan birikimli sigor
talar gibi fınansal ağırlıklı sözleşmeler yaratarak sigortanın geleneksel risk taşıyıcı karekterine ye
nilikler getirmişlerdir. Diğer taraftan, dünya uygulamalarında sağlık ve hastalık sigortası ayrımına 
gidilirken, yukarıda da belirtildiği üzere 6762 sayılı Kanunda hastalık sigortalan hakkında herhan
gi bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu sebeple can sigortaları, reforma tâbi tutulmuştur. 

VII. Son Hükümler 
1. Ölçeklerine Göre İşletmeler ve Sermaye Şirketleri 
217 Gerek uluslararası düzeyde gerek AT'da, Türkiye'de "KOBİ" kısaltması ile anılan "küçük ve 

orta ölçekte" işletmeler çeşitli alanlarda özel düzenlemelerin konusunu oluşturmaktadır. Uluslarara
sı Finansal Raporlama Standartları Kurulu (IRSB) KOBİ'ler için, fınansal raporlama standartlarının 
hazırlığı içindedir. Yakın gelecekte söz konusu standartlann uygulamaya konulması beklenmektedir. 
KOBİ'lere özgü aynk düzenlemelere, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi bağlamında 
kredilerde, teşviklerde, AB'de bölgesel kalkınmı programlarında rastlanmakta veya bunlardan ba-
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ğımsız ve özel olarak KOBİ'ler için düzenlemeler yapılmaktadır. Aynı şekilde küçük ve orta ölçekli 
sermaye şirketlerine de, denetçilerin seçiminde, fınansal raporlama ve denetleme standartlarında, fı-
nansal tabloların ilanında, bölünmenin ve birleşmenin denetlenmesinde gene söz konusu yapı deği
şikliklerinin ortaklar tarafından incelenmesinde, büyük ölçekli sermaye şirketlerine nazaran, daha ba
sit usul ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu gelişmeler ile uygulanan "kolaylık sağlayıcı" hükümler 
dikkate alınarak son hükümlere, işletmelerin ve sermaye şirketlerinin büyüklüklerini belirleyen öl
çütler konulmuştur. Sermaye şirketleri hakkında, AB'de uygulananlar esas alınmış, ölçüt oluşturul
muştur. KOBİ'ler için ölçütlerin belirlenmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 

2. Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 
218 Elektronik işlemler, güvenli elektronik imza, elektronik işlemlerin bir bölümünü oluşturan 

e-ticaret, şirketlerde organların sanal ortamlarda toplantı yapabilmeleri, on-line oy kullanma ve top
lantı nakli ticarî işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ve sigorta hukukunu derinden etki
lemiştir; etkilemeye ve önemli kurumları yeniden şekillendirmeye devam edecektir. 15/01/2004 ta
rihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bunun BK'ya yansıması söz konusu etkinin kanıtı
dır. 93 nolu paragrafta anılan Uzmanlar Raporu, şeffaflık bağlamında elektronik işlemlere ve nakil
lere önemli yer ayırmıştır. Tasarı da aynı amaçla düzenlemeler yapmış, bu bağlamda her sermaye 
şirketinin bir web sitesi açması, bu sitenin bir bölümünü paysahiplerini, alacaklıları, sermaye piya
sası aktörlerini ilgilendiren bilgilerin yayınlanmasına tahsis etmesi, yönlendirilmiş mesajları bu si
teye koyması, bu hususu (siteyi değil) tescil ettirmesi ve ilan etmesi, web sitesinin adresini unvanı
nın altına yazması zorunluğunu getirmiştir. Web sitesine konulması gereken bir bilgi, rapor, açıkla
ma, yönlendirilmiş mesaj vs., siteye konulmamışsa bu, hukuka aykırı bir eylem olarak kabul edilir 
ve hukuka aykırılığın sonuçlarını doğurur. Sermaye şirketlerinde on-line oy kullanımları fizikî ka
tılımlara ve oy kullanımlarına eşit tutulmuş, ancak bunun uygulaması, ilgili tüzüğün çıkarılmasına 
bırakılmıştır. 

VIII. Çeşitli Konular 
1. Dil 
219 Gerek Tasarıda gerek gerekçelerde akıcı ve kurallara uyan bir Türkçe için özen gösteril

miş, ancak an bir dil uğruna kanun yapma tekniğinden ve bilimsellikten ödün vermek yoluna da gi
dilmemiştir. Teknik hukuk terimlerinin arılaştırılmasında ve güncelleştirilmesinde Türk Medenî Ka
nununun ölçüsü esas alınmış, ayrıca uygulamada tutunmuş ve kavrama uygun anlam kazanmış te
rimlere de Tasanda yer verilmiştir. Buna karşılık, yadırganabilecek ve hükmü anlamlarından uzak
laştırıp kargaşaya yol açabilecek çok yeni terimlerle, terim önerileri tercih edilmemiştir. Terimler ve 
kelimeler seçilirken tek başına bir kelime ile bir hukukî terim içerisinde yer alan kelime çoğu kez 
birbirinden ayn değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, Tasarıda egemen olan terimlerin kullanımın
da "tek düzelilik" ve "birlik" ilkesi bağlamında zorunlu bir istisnaya yol açmıştır. Tasarının dikkat
le uyguladığı bu kurallar için bazı örnekler verilebilir: "Nam", "namına", "nama" sözcüklerinin ye
rini "ad", "adına" kelimeleri aldığı halde, Tasarıda "nama yazılı senet" teknik terimi kullanılmıştır. 
Çünkü, "nama" sözcüğünün ifade ettiği anlam ile "nama yazılı senet" teriminin okuyucuya algılat
tığı anlam birbirinden farklıdır. Ayrıca böyle bir değişiklik "hamiline yazılı senef'in de "taşıyana 
yazılı senet" şeklinde değiştirilmesini gerekli kılardı. Oysa, uygulamada "taşıyana yazılı senet" di
ye bir senet bilinmemektedir; bugüne kadar kimse tarafından da önerilmemiştir. "Taşıyana yazılı se
net" hiçbir anlam ifade etmediği gibi, bir kavram karmaşasına da yol açabilir. Üstelik taşımaya iliş
kin senetlerle de karıştırılabilirdi. Böylece ortaya bir hukukî kuruma veya bir hükmün anlamına ta-
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mamıyla yabancı ve açıklayıcı olmaktan çok güçlük doğumcu bir terim çıkardı. Dil bilimciler bu 
tür yenileştirmeyi kurallara uygun bir anlaştırma olarak görmemektedirler. Tasarıda bu bağlamda 
açıklama yapılması kaçınılmaz olan bir teknik terim yer almaktadır. Bu da "ikametgâhlı" poliçe, bo
no, çek yerine kullanılan "yerleşim yerli" poliçe, bono ve çektir. Kulağa pek de hoş gelmeyen bu 
terimin kullanılması bir zorunluluktur. Çünkü, "ikametgâh" bir kelime değil, bir hukukî teknik te
rim, temel bir hukukî kavramdır. Türk Medenî Kanunun 19 uncu maddesinde "ikametgâh" yerine 
"yerleşim yeri"ni kullanılınca, bu yeni teknik terimin Tasarıda da teknik terim olarak kullanılması 
şart olmuştur. Bunun gibi, bütün "şahıs" kelimelerinin "kişi" olarak değiştirilmiş olmasına, mesela 
"üçüncü şahıs" değil "üçüncü kişi" denmesine rağmen "kişi şirketleri" değil "şahıs şirketleri" teri
mi kullanılmıştır. Çünkü, "şahıs şirketi" belirli bir şirket sınıfını ifade etmekte, "kişi şirketi" ise bu 
anlamı yüklenmemiş bulunmaktadır. Ayrıca uygulama ve doktrinde "kişi şirketi" teknik terim ola
rak benimsenmemiş bulunmaktadır. Kıymetli evrakta çok sık kullanılan "ibraz" sözcüğünün içerdi
ği anlamları "sunma"nın taşımadığı düşünülmüştür. Buna karşılık "Kabz içindir", "bedeli teminat
tır" gibi teknik terim olmayan ibarelerin Türkçeleştirilmesi yoluna gidilmiş, "bedeli kabul içindir", 
"bedeli güvencedir" ibareleri tercih edilmiştir. Bu yenileştirmeyle ilgili olarak sayısız örnek vermek 
mümkündür. Yukarıda da belirtildiği gibi amaca, bilimselliğe ve açık anlatım ilkesine ters düşme
den Tasarıda güncel ve arı bir dil kullanılmıştır. Çok sık düşülen bir hataya da burada özellikle de
ğinmek gerekir. Dilde "tek düzelik" "bir örneklilik" ve "birlik" ilkesi sadece teknik terimler için ge
çerlidir. Teknik terimler dışındaki anlatım sözcükleri için bu ilke uygulanmaz; uygulanırsa dil ku-
rulaşır, fakirleşir ve sesini yitirir. Herhangi bir metinin yazarı gibi Tasarıyı kaleme alanlar da biri
kimleriyle getirdikleri ve bilimsel bir anlatım içerisinde yer alabilecek sözcükleri kendilerine özgü 
bir üslup içerisinde kullanabilirler. Hep aynı fiilleri, tümleçleri hatta bağlaçları kullanmak zorunda 
değillerdir. Meselâ "sebep olmak", "neden oluşturmak", "yol açmak", "doğurmak" sözcükleri çe
şitli yerlerde kullanılabilir, yoksa hep "neden olmak" ibaresine yer verilmesi gerekmez. Bazen bir 
yeni kelime anlam farklılıklarını tam olarak veremediği için en uygun bulunan karşılığı için kulla
nılabilir. Bu konuda "özgüleme" kelimesi örnek olarak gösterilebilir. Yaşayan dilde bu kelime, 1) 
inhisar ettirmek, 2) tahsis etmek, 3) odaklaştırmak, bir hususa yoğunlaşmak anlamları için kullanıl
maktadır. Her üç anlam birbirinden farklıdır. Bu sebeple Tasarıda "özgülemek" daha ziyade "inhi
sar ettirmek" için kullanılmış, "tahsis" karşılığı kullanılan yer bakımından uygun değilse tercih edil
memiştir. Bu konuda en iyi örnek 931 inci maddedeki "gemi" tanımında yer alır. Bu maddeye göre 
gemi "Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük 
olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi olanağı bulunmasa da, bu Kanun bakımından "ge
mi" sayılır." şeklinde tanımlanmıştır. "Tahsis edildiği amaç" yerine "özgülendiği amaç" denilseydi, 
Beşinci Kitabın amacı daraltılmış olurdu. 

Tasarının dili 6762 sayılı Kanunun dilinden çok farklıdır. 
2. Yansıtılan ve Değerlendirilen AT/AET İkinci Hukuku, 
a) Haksız Rekabet 
Yönergeler 
220 10/09/1984 tarihli ve 84/450/AET sayılı, üye ülkelerin yanıltıcı reklamlarına ilişkin kanun, 

tüzük ve idari tasarruflarına ilişkin hükümlerinin uyumlaştırılmasına ilişkin Konsey Yönergesi 
[ATRG, 19/09/1984, L. 259]; 06/10/1997 tarihli ve 97/55/AET sayılı yanıltıcı reklamlar ile karşı
laştırmalı reklamlara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi [ATRG, 23/04/1997, L. 
290]; 18/06/2003 tarihli Haksız İşletme Uygulamalarına İlişkin bir yönerge önerisi [KOM (2003), 
356]. Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kararlaştırılmış AT/2005/29 sayılı 11/05/2005 ta
rihli Haksız İş Uygulamalarına İlişkin Yönerge (GRuR Int. 2005, 569). 
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b) Şirketler Hukuku 
Yönergeler 

221 Bugüne kadar şirketler hukuku ile ilgili olarak çıkarılan ulusal hukukların uyumlaştırılma
sı hakkındaki (Tasarıya yansımış bulunan) AET/AT yönergeleri aşağıdır. Bu yönergelerde yapılan 
değişikliklerin referansları verilmemiştir. Çünkü, okuyucu ilk referans ile değişikliklere de ulaşabi
lir: (1) 68/151 sayılı ve 09/03/1968 tarihli, şekil kamuyu aydınlatma, tescil/ilân, organların işlemle
rinin ortaklığı bağlamasına ilişkin, Konseyin birinci yönergesi (ATRG, 14/03/1968, L. 65/8.) (2) 
77/91 sayılı 13/12/1976 tarihli, kuruluşa ve sermayenin korunmasına ilişkin Konseyin ikinci yöner
gesi (ATRG, 31/01/1977, L. 026/1). (3) 78/855 sayılı ve 09/10/1978 tarihli anonim şirketlerin bir
leşmelerine ilişkin Konseyin üçüncü yönergesi (ATRG, 20/10/1978, L. 295/36.) (4) 78/660 sayılı ve 
25/07/1978 tarihli, bazı tür şirketlerin yıllık hesaplarına ilişkin Konseyin dördüncü yönergesi 
(ATRG, 14/08/1978, L. 222/11.) (5) 82/891 sayılı ve 17/12/1982 tarihli, halka açık anonim şirket
lerin bölünmelerine ilişkin Konseyin altıncı yönergesi (ATRG, 31/12/1984, L. 378/147). (6) 83/349 
sayılı ve 13/06/1983 tarihli, konsolide hesaplara ilişkin Konseyin yedinci yönergesi (ATRG, 
18/07/1983, L. 193/1 vd.) (7) 84/253 sayılı ve 10/04/1984 tarihli, kanuni denetleme sorumluluğu ta
şıyan kimselerin hesaplara ilişkin belgeleri (hesapları) onaylamasına ilişkin Konseyin sekizinci yö
nergesi (ATRG, 12/05/1984, L. 126/20.) (8) 89/666 sayılı ve 21/12/1989 tarihli, başka bir ülkenin 
hukukuna tâbi bazı tür şirketlerin üye ülkelerden birinde şube açmasına ilişkin Konseyin onbirinci 
yönergesi (ATRG, 31/12/1989, L. 395/36.) (9) 89/667 sayılı tek ortaklı sınırlı sorumlu (kapalı) şir
ketlere ilişkin Konseyin onikinci yönergesi (ATRG, 30/12/1989, L. 395/40.) (10) 2001/86 sayılı ve 
08/10/2001 tarihli, Avrupa Ortaklığına işçilerin katılmasına ilişkin Konsey yönergesi (ATRG, 
10/11/2001, L. 294/22). 

Tüzükler 
222 Ortaklıklar hukuku ile ilgili AT tüzükleri ise şunlardır: (1) 2185/85 sayılı ekonomik çıkar 

birliğine ilişkin AT tüzüğü (ATRG, 31/07/1985, L. 199/1). (2) 2157/2001 sayılı ve 08/10/2001 ta
rihli, Avrupa Şirketinin (SE) esas sözleşmesine ilişkin AT tüzüğü (ATRG, 10/11/2001, L. 294/1). (3) 
1606/2002 sayılı ve 19/07/2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ile Konseyin (ortaklaşa) uluslararası 
muhasebe standartlarının uygulanmasına ilişkin AT tüzüğü (ATRG 11/09/2002, L. 243/1). 

223 Öneri halindeki yönergeler şunlardır: (1) Anonim şirketin yapısına ve işçilerin yönetime 
katılmasına ilişkin Konseyin beşinci yönergesi (ATRG, 1989, C. 240/2). (2) Konzern (şirketler top
luluğu) hakkında dokuzuncu ön yönerge (Komisyonca çekilmiştir). (3) Sınıraşan birleşmelere iliş
kin onuncu yönerge (ATRG, 1985, C. 23/11). (4) Şirketin bütünü ile devralınmasına ilişkin yöner
ge [COM (2002), 534, ATRG, 25.02.2003, 45E]. Ayrıca COM/97/0565. Final COD 95/0341 ve 
COM/2002/0534-COD 2002/0240]. 

Tavsiyeler 
224 Avrupa Birliğinde Yasal Denetimin Kalitesinin Güvencesi Hakkında 15/11/2000 tarihli 

Komisyon Tavsiyesi (2001/256/EC): Asgarî gereklilikler (2001), ATRG, L 91/91. 
Çevresel Konuların Şirketlerin Yıllık Hesap ve Yıllık Raporlarında Kabulü, Ölçümü ve Açık

laması Hakkında 30/05/2001 tarihli Komisyon Tavsiyesi (2001/453/EC), (2001), ATRG, L 156/33. 
Avrupa Birliğinde Kanunî Denetçinin Bağımsızlığı Hakkında 16/05/2002 tarihli Komisyon 

Tavsiyesi (2002/590/EC): Bir Dizi Temel İlke, (2002), ATRG, L 191/22. 
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Açıklamalar 

225 Komisyon Açıklaması "Muhasebe Uyumu: Uluslararası Uyuma İlişkin Yeni Bir Strateji", 
Kasım 1995, COM (1995) 508. 

11/05/1999 tarihli Komisyon Açıklaması "Finansal Hizmetler: Finansal Piyasaların Çerçevesi
nin Değiştirilmesi: Hareket Planı" COM (1999) 232. 

Komisyon Açıklaması (98/C143/03), "Avrupa Birliğinde Kanunî Denetim, Gelişim Yönü", 
(1998), ATRG, C 143/3. 

13/06/2000 tarihli Komisyon Açıklaması, "AB Finansal Raporlama Stratejisi: Gelişim Yönü", 
COM (2000) 359. 

AB'de Kanunî Denetçilerin Güçlendirilmesi, 21/05/2003, IP/03/715. 
Raporlar 
Şirketler Hukuku Üzerine Danışma Raporu (Mart 1997) 
Şirketler Hukuku Alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubunun Devralma Tekliflerine İlişkin 

Raporu, (2002) 
Şirketler Hukukunun Modernleştirilmesi ve Avrupa Birliğinde Kurumsal Yönetimin Güçlendi-

rilmesi-İleri Doğan Hareket Etmek İçin Bir Plan, COM (2003), 284, 21/05/2003. 

Yeşil Kitap 
Avrupa Birliğinde Kanunî Denetçinin Rolü, Konumu ve Sorumluluğu (1996), ATRG, C 321/1. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
BAŞLANGIÇ 

Madde 1 - Tasarının 1 inci maddesi, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 1 inci maddesinin tekrarıdır. Ancak, maddenin birinci fıkrasında iki değişiklik yapılmıştır. Bi
rinci değişiklik, 6762 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan, "bir ticarethane 
veya fabrika yahut ticarî şekilde işletilen herhangi bir müesseseyi" şeklindeki cümle parçasının ye
rine "ticarî işletmeyi" teriminin konulmasıdır. Bu değişikliğin sebebi, önceki metinde sayılanların 
ticarî işletmenin uygulamadaki görünüş şekilleri, ticarî işletmenin sıkça rastlanan özel biçimleri ol
malarıdır. Merkez kavram ticarî işletme olduğu halde, kavramı ifade eden terimi kullanmayıp onun 
türlerini saymak ve diğer maddelerde aynı yöntemi tekrarlamak, sistem anlayışı ve kanun yapma 
tekniği ile bağdaşmaz. Bir kanun, kavramları kullanmalı, kavramın uygulamadaki biçimlerine da-
yanmamalıdır. Ayrıca 11 inci maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere, ticarethaneleri, örnek ola
rak saymak yoluyla gösteren, 6762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile aynı maddenin son fıkrasın
da öngörülmüş bulunan fabrikacılık tanımı ve nihayet, 6762 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi, Ta
sarıda yer almadığı için biçimlerin adlarını korumaya olanak yoktur. İkinci değişiklik, 3 üncü mad
de ile gerekli uyumu sağlamak amacıyla, "işlere" sözcüğü çıkarılarak "işlemleri" sözcüğünün ko
nulmuş olmasıdır. 

Madde 2 - Dilin arılaştırılması yanında bu maddedeki değişiklik sadece ikinci fıkradaki "şu
besine" kelimesinin yerine "dalına" kelimesinin konulmasına özgülenmiştir. Değişikliğe konu olan 
"ticaret şubesi" ibaresi amaca olduğu gibi Türkçe'ye de uygun bulunmamıştır. 

Madde 3 - Bu maddede, iki gerekli değişiklik yapılmıştır. İlk olarak, 1 inci maddede olduğu 
gibi bu maddede de eski metindeki ticarî işletmeyi ifade eden üç ticarî işletme türü yerine, "ticarî 
işletme" kavramı konulmuştur. İkinci olarak, eski metindeki "işler" sözcüğü çıkarılmıştır. Çünkü, 
madde "ticarî işleri" tanımlamaktadır. Bir kavramın tanımı, kavramı içeremez. 

Madde 4 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden alınmıştır. Ancak öğretide ve 
yargı kararlarında kabul gören eleştirilere ve gelişmelere uygun bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde, 21 inci mad
denin birinci fıkrasına yapılan ve karışıklıklara yol açan, bu sebeple de görüş birliği halinde eleşti
rilen gönderme kaldırılmıştır. 

(d) bendinde, TRIPS ile WIPO anlayışına ve dünya literatüründeki gelişmeye uygun olarak 
"Fikrî mülkiyet hukukuna" ibaresine yer verilmiş; ayrıca bu alanın dallarının adını sayma yöntemi 
terk edilerek, hükmün kapsamı genişletilmiştir. Çünkü, kavram TRIPS ile WIPO'nun terminolojisi
ne uygun olarak inter alia fikir ve sanat eserlerine, markalara, patentlere, faydalı modellere, endüs
triyel tasarımlara, coğrafî ad ve işaretlere, bitki çeşitleri ve ıslah haklarına, elektronik devrelerin to
pografyalarına, açıklanmamış bilgilere ilişkin mevzuatı ifade etmektedir. Açıklanmamış bilgiler ha
riç fikrî mülkiyet kapsamına giren bütün konular Türk hukukunda düzenlendiği için, söz konusu 
bentte, sayma yöntemi yerine dalları ifade eden kavramın kullanılması gerekliydi. 

Diğer yandan, fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuatta düzenlenen hususlardan doğan dava
lar, kanunen mutlak ticarî davalardır. Fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin davaların halen tek yargıçlı, 
fikrî ve sınaî haklara ilişkin hukuk mahkemelerinde görülmekte bulunmaları, bu mahkemelerin ih
tisas mahkemeleri olarak adlandırılmaları, başka bir deyişle ihtisas mahkemesi olmaları, bu davala
rı ticarî dava olmaktan çıkarmaz; niteliklerini değiştirmez. Fikrî mülkiyet davalarına bakan mahke
melerin tek hakimli (MarkKHK m. 71,PatKHKm. 146, EndTasKHKm. 58, CoğİşKHKm. 30), as-
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liye mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeli (26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Dere
ce Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 
5 inci maddesi) olmaları, fikrî ve sınaî haklar mahkemesinin ticaret mahkemesi olmadığı anlamına 
gelemez. Çünkü, ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde tek hakimli asliye mahkemesi de ticaret 
mahkemesi sıfatıyla ticarî davalara bakmaktadır. 

(e) bendinde yapılan değişiklik, esasa ilişkin değildir. 6762 sayılı Kanunun 135 inci maddesi 
kaldırıldığı için, ticarete ilişkin yerler sayılmıştır. 

(f) bendinin kapsamı genişletilmiştir. Çünkü, bugün fınans sektöründe sadece bankalar ve 
ödünç para verme işleri ile uğraşanlar bulunmamakta, bu sektör sadece anılan kanunlarla düzenlen-
memektedir. Bunların yanında, finansal kiralama, faktoring, özel ve genel fınans şirketleri, fortfa-
iting şirketleri başta olmak üzere çeşitli fınans kurum ve kuruluşları da vardır. Bunları düzenleyen 
ayrıntılı bir mevzuat bulunmaktadır. Bende eklenen "diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara" 
ibaresi anılan şirketleri ifade etmektedir. 

4 üncü maddeye 6762 sayılı Kanuna 5136 sayılı Kanunla eklenen son fıkra, mahkeme ile ilgi
li olduğundan, değiştirilerek 5 inci maddenin ikinci fıkrasına ikinci cümle olarak eklenmiştir. Bu
nun için 5 inci maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili gerekçeye bakılmalıdır. 

Madde 5 - Bu madde, ikinci fıkrasındaki değişiklik dışında, 6762 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinden, başlığı içerikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik şu sebeplere dayanmaktadır: 6762 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesine, 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5136 sayılı 
Kanunla üçüncü bir fıkra eklenmiştir. Bu hüküm uyarınca, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile, Adalet Bakanlığınca, 6762 sayılı Ka
nunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesin
de olmak üzere denizcilik ihtisas mahkemeleri kurulur. Anılan mahkemelerin yargı çevresi Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. Bu hüküm birçok yönden hatalı idi. İlk olarak, 
anılan hüküm bir mahkeme ile ilgili olduğu halde, ticarî davalara ilişkin 4 üncü maddeye eklenmiş
ti. İkincisi, söz konusu mahkemelerin "asliye derecesinde" olacakları belirtilerek, ticaret mahkeme
si olduklarının belirtilmesinden kaçınılmış, hatta bilinçli ifadeyle bu mahkemelerin ticaret mahke
mesi olmayacakları vurgulanmıştı. Denizcilik ihtisas mahkemesine verilen bu konum 6762 sayılı 
Kanuna ve Tasarıya aykırıdır. Çünkü, anılan ihtisas mahkemesi, 6762 sayılı Kanunun Dördüncü Ki
tabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara, yani 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, bi
rinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre mutlak ticarî davalara bakacaktır. 6762 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ticarî davaları bir yerde ticaret mahkemesi varsa- ticaret 
mahkemesi görür. Oysa, yeni düzenleme ile mutlak ticarî davaya ticaret mahkemesinin bakamama
sı gibi 6762 sayılı Kanuna aykırı bir durum çıkmıştır. 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri değiştirilmeden 
6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü korunamaz. Nihayet bu düzenleme, 
01/06/2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5235 sayılı Kanuna da açıkça aykırıdır. Bu değerlendir
melerle 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının amacına uygun olarak, Tasarı, 
bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, bunlardan birinin ve
ya bir kaçının Tasandan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortasına ilişkin 
hukuk davalarına bakmakla görevlendirileceklerini hükme bağlamıştır. Böyle bir görevlendirme ya
pılmışsa, o mahkeme veya mahkemeler başka hiçbir ticarî davaya bakmayacak, münhasıran deniz 
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ticareti ve deniz sigortası ile ilgili davaları görecektir. 6762 sayılı Kanunun aksine, "Dördüncü Ki
tap" yerine "bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan" denilerek söz konusu mahkemenin bakaca
ğı işler alanı amaca uygun olarak genişletilmiştir. Nitekim Limanlar Kanunu, Çevre Kanunu gibi çok 
sayıda başka kanunda da deniz ticaretine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır; bu hükümlerden do
ğan davalara da aynı mahkemelere bakılması mahkemenin gerçek anlamda uzmanlaşmasını sağlaya
cağı gibi, tek bir olaydan doğan çeşitli uyuşmazlıkların (örneğin çatma, deniz kirliliği, enkaz kaldır
ma, sigorta) farklı mahkemelerde görülmesi gibi amaca aykırı bir sonucu da önlemiş olacaktır. 

Nihayet maddenin üçüncü fıkrasına 11/10/1976 tarihli ve E. 1976/5, K. 1976/5 sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararına uygun bir değişiklik yapılarak, hükme "kararın sözle bildirimi veya tebliği ta
rihinden itibaren on gün içinde açılacak davaya" ibaresi eklenmiştir. Bu ek ile Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne uyum sağlanmıştır. 

Madde 6 - 6762 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı 1926 tarihli 
Ticaret Kanununun 642 nci maddesidir. 

Madde 7 - Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "müştereken" sözcüğü yanlış anlamalara yol 
açtığı, özellikle kefaleti çağrıştırdığı için "birlikte" sözcüğü ile değiştirilmiştir. Ayrıca, metne "ka
nunda" sözcüğü eklenerek öğretide eleştirilen bir eksiklik giderilmiştir. 

Madde 8 - Tasarının bu maddesinde ve 9 uncu maddelerde yapılan değişikliklere hakim olan 
düşünceler şöyle özetlenebilir: 

(1) Ticarî işlerde faiz oranının serbestçe tayin olunacağı, Türk Ticaret Kanununda temel bir il
ke olarak yer almalıdır. Doğru olan budur. Gerçi, bugün aynı ilke ticarî olmayan (âdi) işlere uygu
lanan faiz için de geçerlidir. Ancak, anılan ilkeden zaman zaman sapıldığı görülmektedir. Ticarî iş
lerde temel bir kanun olarak Türk Ticaret Kanunu konunun düzenlemesi gereken yerdir. Ayrıca bir 
kanun sadece kendi kapsamındaki konuları düzenlemeli, bunlara ilişkin hüküm koymalıdır. Bu se
beple, hüküm 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi ticarî işlere özgülenmiştir. 6762 sayılı Kanunda kul
lanılan "tayin olunabilir" ibaresi ilke ile bağdaşmayan gereksiz bir esnekliğe yer vermiştir. İlkenin 
tam olarak öngörülebilmesi için kesin bir ifade kullanılmalıdır. Bu sebeple ibare "belirlenir" şeklin
de düzeltilmiştir. 

(2) Kanunda veya sözleşmede belirtilmediği durumlarda uygulanacak faiz ve temerrüt faizi 
oranlarını gösteren 3095 sayılı Kanun ve benzeri kanunlar sık değiştirilmektedir. Türk Ticaret Ka
nunu söz konusu kanunlara ad ve sayı anarak gönderme yaparsa, değişiklikler dolayısıyla bu gön
derme, anlam ifade etmez duruma gelebilir. Onun için 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmünde ge
nel bir gönderme tercih edilmiştir. "Temerrüt faizi" terimi yerine mevzuatta sık sık "gecikme faizi" 
terimi kullanılmaktadır. İkinci terimin, yeniliğinin tercih edilmesinde rol oynadığı düşünülebilir. 
Oysa ikinci terim dardır; temerrüt sadece gecikme halini içermez. Bu sebeple Tasarı "temerrüt fa
izi" terimini kullanmıştır. "Temerrüt" kelimesi yerine görüşbirliği ile kullanılacak yeni bir kelime 
bulunursa onun faizini ifade eden terim de değişir. 

(3) Mürekkep faize ilişkin 6762 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 
etrafında önemli birikim sağlayan hüküm, 9 uncu maddede bağımsızlaştırılmalıdır. 

(4) 6762 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülmüş bulunan, saklı tutma 
hükmünün yorumu güçlük doğurmuştur. Gerçekten saklı tutulan "hususî hükümler" ile; mürekkep 
faiz hakkındaki hükümlerin mi yoksa hükümde anılan kanunlarda bulunan faize ilişkin kuralların 
mı kastedildiği belirsizdir. Üçüncü fıkrada sayılan kanunlar, mürekkep faize dair "hususî hüküm
ler"! içermemektedir; içerseler bile, 3095 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi karşısında bu hükümleri 
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geçerli saymak mümkün değildir. Çünkü, hem anılan Kanun bileşik faizi kesin olarak yasaklamış
tır, hem de sadece "Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri(ni) saklı" tutmuş, diğer "hu
susî hükümler"i dikkate almamıştır. Bu gerekçelerle, 6762 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçün
cü fıkrası hükmüne Tasarıda yer verilmemiştir. 6762 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin artık pek 
bir anlam ifade etmeyen ikinci fıkrası da Tasarıya alınmamıştır. Tasarının 8 ilâ 10 uncu maddesi hü
kümleri faiz konusunda bir Ticaret Kanununun içermesi gereken hükümlere yer vermiştir. 

Madde 9 - Bu maddenin gerekçesi için 8 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 10 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 

BİRİNCİ KİTAP 
Ticarî İşletme 

BİRİNCİ KISIM 
Tacir 

Madde 11 - Birinci fıkra: Ticarî işletme 6762 sayılı Kanunda tanımlanmamıştır. Bunun yeri
ne, ticarethanenin, fabrikanın ve ticarî şekilde işletilen diğer müesseselerin ticarî işletme oldukları 
belirtilmiştir. Anılan Kanun bir taraftan ticarî işletmenin tanımlanması, diğer taraftan da ticarî işlet
me sayılan ticarethane, fabrika ve ticarî şekilde işletilen diğer müesseselere ilişkin hükümlerin ka
nundan çıkarılması gerekliliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Çünkü, ticarî işletme kanunun teme
lidir; yani merkez kavramdır; bu niteliğiyle belirleyici, hatta tanımlayıcıdır, ticaret hukuku, aradan 
geçen zaman içinde ticarî işletmenin dış hukuku haline gelmiş ve bir kavramdan kurama dönüşmüş
tür. Söz konusu eğilimin öznel sistemin vatanı olan Almanya'da görülmesi ve bu anlayışın 1998 
Alm.TK.nm hedeflerinden biri olması ilgi çekicidir. Onun için, Tasarıda ticarî işletmenin tanımlan
ması kaçınılmaz olarak değerlendirilmiştir. Tasarının tümüne egemen, bir kuramın bazı nitelikleri
ni içermeye başlayan temel bir kavramın tanımı Ticaret Sicili Tüzüğüne bırakılamaz. Diğer taraf
tan, ticarî işletme tanımlandıktan sonra ticarethanenin, fabrikanın ve ticarî şekilde işletilen diğer 
müesseselerin tanımlanmalarına gerek yoktur. Bunlar ticarî işletmenin biraz da eskimiş - görünüş 
şekilleridir; başlıca türleri değildir. Ayrıca anılan türler, bilgi toplumunun hizmet kavramı ile bilişi
me hatta iletişime de yabancıdır; perakende ve toptan ticaretin eskimiş yüzünü taşımaktadırlar. Tür 
öğretisinin ilkeleri bunları tür olarak nitelendirmeye elverişli değildir. Sadece anılanların tanımlan
ması da ayrıca yanlış anlamalara yol açacak, ticarî işletmenin bu üç birime özgülendiği zannını 
uyandıracak niteliktedir. Öte yandan, ticarethane ile fabrikanın 6762 sayılı Kanunda düzenleniş ve 
tanımlanış şekli tereddütleri ve tartışmaları davet etmiştir. Çünkü, 6762 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinde sayılan faaliyetlerle uğraşan ve fabrikacılık tanımına uyan "müesseseler"in, ticarî işletme
nin tanım unsurlarını taşımasalar bile kanunen ticarî işletme sayılıp sayılmayacakları görüş ayrılık
larına sebep olmuştur. Tartışma tatmin edici bir sonuca da ulaşmamıştır. 6762 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesindeki "ticarî şekilde işletilen diğer müesseseler" ibaresi ile hangi müesseselerin kaste
dildiği de kesin olarak belirlenemiyordu. Bundan başka "diğer müesseseler" ibaresi ve bu ibarenin 
6762 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin kenar başlığında yer alması, 6762 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde düzenlenen ticarethane ile fabrikanın "müessese" olduğu izlenimini vermektedir. Oysa, 
her iki birim "müessese" değil "ticarî işletme" dir. 6762 sayılı Kanundan böylece ticarî işletmenin 
müessese olduğu gibi bir sonuç çıkıyordu. 6762 sayılı Kanunun elli yılı aşan uygulamasında tica
rethaneye, fabrikaya ve bu tür müesseselere ilişkin birikim oluşturan bir uygulamaya da rastlanma
mıştır. Nihayet, "ticarethane" sözcüğü dar ve eski bir terim olarak 19. yüzyılda kalmış bir ticaret an
layışını yansıtmaktadır. Başka bir söyleyişle, günümüzde "ticaret" sözcüğü "mal alışverişi" anlamı
nı çok gerilerde bırakan, hizmet, iletişim ve bilişimi de içeren yeni bir boyut ve içerik kazanmıştır. 
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Nitekim "e-ticaret" kavramı da bu yeni anlamın en çarpıcı örneğidir. Fakat ticarethane mal ticareti
ni ifade ettiği için hizmet sunan, iletişim ve bilişimi kendisine konu alan işletmeleri kapsamıyordu. 
Fabrika ise ticarî işletme olmayıp bir üretim birimidir. Bu gerekçelerle 6762 sayılı Kanunun 12 nci 
ve 13 üncü maddeleri Tasanya alınmayarak ticarî işletmeye gelişmelere açık geniş ve çağdaş bir bo
yut verilmiştir. 

Ticarî işletme TSTüz 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasından esinlenilerek olumlu bir cümle ile 
tanımlanmıştır. Ticarî işletme "işletme"nin kanunda açıkça belirtilen unsurlarla tanımlanan türüdür. 
Bu sebeple tanımda ticarî işletmenin bir "işletme" olduğu özellikle vurgulanmıştır. Böylece ticarî iş
letme, iktisat biliminin ve işletme iktisadının "işletme"sinden, Rekabetin Korunması Hakkındaki 
Kanunun "teşebbüs"ünden ayrılmıştır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe girdiği günlerde öğretinin, esnaf işletmesi ile 
ticarî işletme arasındaki sınırı çizme konusunda, 6762 sayılı Kanunun 17 nci maddesinden çıkarma
ya çalıştığı kriterler uygulamada etkili olmamıştır. Uygulamada sınır Bakanlar Kurulu kararname-
leriyle belirlendiği için, bu uygulama kanunlaştırılmıştır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, 6762 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında oldu
ğu gibi, ticarî işletmenin, kendisine sürekli olarak tahsis edilmiş bulunan unsurları ile bir bütün 
oluşturan malvarlığı cephesini düzenlemektedir. Bu bütün, yerli ve yabancı öğretide Fransızca bir 
terimden esinlenerek ticaret fonu (Fond de commerce) diye adlandırılır. Fon ile kastedilen, işletme
ye sürekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığı unsurlarından oluşan bütündür. Bu bütün devir, re
hin, intifa, kira gibi işlemlere konu olabilir. 

Nitekim, Borçlar Kanununun 179 uncu maddesi ticarî işletmenin devrini sadece borçlardan so
rumlu olma yönünden düzenlemiş, bütünü yaratan unsurlarla uğraşmamıştır. Buna karşılık, 1447 sa
yılı Kanun bütünün rehnedilmesini ayrıntılı kurallara bağlamıştır. Tasarının 11 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası, bir taraftan "bütün"ü vurgulamakta ve devir sözleşmesini yazılı şekle tâbi kılmakta, 
diğer taraftan da bütüne doğal olarak hangi malvarlığı unsurlarının dahil olduğunu göstermektedir. 
Böylece, 6762 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sözleşme"nin ticarî iş
letmenin devrine ilişkin sözleşme olduğu Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında açıklığa 
kavuşturulmuş olmaktadır. 

6762 sayılı Kanun gibi, Tasarının da devir sözleşmesine dahil saydığı malvarlığı unsurları, bir 
ticarî işletmeyi "bütün" bakımından, yani malvarlıksal yönden tanımlar. Bunların başında duran 
malvarlığı gelir. 6762 sayılı Kanun, duran malvarlığını, tartışmalara ve tereddütlere yol açan "tesi
sat" sözcüğü ile ifade etmişti. İkinci önemli unsur, işletmeye bağlı müşteri çevresini de kapsayan ve 
işletmenin, teker teker malvarlığı unsurlarının değerleri toplamını aşan değeri şeklinde anlaşılan iş
letme değeridir. Buna hukukumuzda peştemalîye ve bazen de good-will denilmektedir. Tasarı işlet
me değerinin yanında, parantez içinde ticaret ve ticaret hukuku tarihimizden gelen ve kavramı çok 
iyi ifade eden peştemalîye sözcüğünü de kullanmıştır. Bütünün bir diğer vazgeçilmez önemde un
suru ticaret unvanıdır. Ticaret unvanı işlevi sebebiyle, fikrî mülkiyet haklarından ayrı olarak Tasa
rıda zikredilmiştir. Nihayet, "kiracılık hakkı" da işletme için malvarlıksal bir değer olarak önem ta
şıdığından bütün içinde yerini almıştır. Ancak "kiracılık hakkı"nın günümüzde önemini yitirdiğini, 
bir işletmenin bulunduğu adres ile tanınmasının dünyamızda sadece tarihsel bir anlam taşıdığını da 
unutmamak gerekir. Kiracılık hakkı bir işletmenin, meselâ, dondurmacının, ayakkabıcının, 
perûkçunun, şapkacının, şekercinin, ticaretini yaptığı mahal (adres) ile tanınması, ancak o mahalde 
de kiracı olması halinde, ticarî işletmenin devrinde kiracılık hakkının (kira sözleşmesinin) de dev
rini ve mal sahibinin buna bazı şartlarla onay vermesi zorunluğunu ifade eder. 
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Bütünü tanımlayan bu malvarlığı unsurları, bütünün doğal parçalarıdır. Devir ile devralana ge
çerler. Devir sözleşmesinde bunlardan bazıları ismen veya hiçbiri zikredilmemiş bile olsa bu bütü
nü tanımlayan unsurlar devir sözleşmesine dahil kabul olunur. Ancak, taraflar bu unsurlardan bazı
larını devrin dışında tutabilirler. Aynı ilke 1447 sayılı Kanuna da hakim olduğu için ticarî işletme
nin bir hukukî işleme bütün halinde konu olduğu hallerde de kıyas yoluyla uygulanır. 

Üçüncü fıkrada yer alan "aksi öngörülmedikçe" ibaresi Tasarının 49 uncu maddesi ile çelişme
mektedir. Anılan madde ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemeyeceğini ön
görmektedir. Ancak bu hüküm işletmesini devreden kişiyi ticaret unvanını devre zorlayacak şekilde 
yorumlanamaz. İşletme sahibi arzu ederse unvanını devir dışında tutabilir, hatta devir sözleşmesi ola
nak tanıyorsa veya rekabet yasağı hükmü yoksa kuracağı yeni bir işletmede de kullanabilir. 

Madde 12 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin tekrarıdır. Sadece ikinci fıkra
da yanlış anlamalara yol açan "kaydettirerek" kelimesi yerine "tescil ettirerek" kelimeleri konulmuş 
ve üçüncü fıkrada parantez içinde bulunan "ortak sıfatıyla" sözcüklerinden parantez kaldırılmıştır. 

Madde 13 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 15 inci maddesini içerik yönünden aynen tekrar et
mektedir. 

Madde 14 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 16 ncı maddesini hükümleri yönünden aynen tekrar 
etmektedir. Mevcut hükmün gerekçesinde belirtildiği üzere amaç ticarî ehliyete sahip olmayanların 
tacir olmanın olumsuz sonuçlarını yüklenmeleri fakat haklardan yararlanmamalarını sağlamaktır. 
Hükümdeki "tacir sayılma" bunu ifade eder. Ancak dil yönünden bazı gerekli değişiklikler yapıl
mıştır. İlk olarak maddenin kenar başlığına, yerleşiklik kazanmış ve amaca daha uygun düşen bir 
terim konulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasında, mevcut metindeki "inzibatî" kelimesi öğretinin yo
rumuna uygun olarak "disipline ilişkin" ibaresi ile değiştirilmiştir. 

Madde 15 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin tekrarıdır. Sadece Tasarının 11 in
ci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe uygun olarak "kazancı ancak geçimini sağlama
ya yetecek derecede az olan" ibaresi metinden çıkarılmış, bunun yerine, 11 inci maddenin ikinci fık
rasına gönderme yapılmıştır. Ayrıca, 6762 sayılı Kanundaki göndermeler yenilenmiştir. 

AET/AT çevrelerinde esnafın tanımı gelir düzeyi unsuru ile değil yeni bir açılım olan "meslek" 
yaklaşımı ile tanımlanmaktadır. Bu anlayış bazı meslekleri 'esnaf mesleği olarak kabul etmekte, bu 
meslek mensupları esnaf olarak tanımlanmaktadır. Meshk mensubu olmak esnaf sayılmak için ye
terli görülmekte, esnaf ile tacir arasındaki sınır "meslek" ile çizilmekte, yoksa gelirinin düzeyi dik
kate alınmamaktadır. Mesela, gelirleri ne olursa olsun, sıvacı, muslukçu, ayakkabı boyacısı, tamir
ci gibi el işleri, yani zanaatla uğraşanlar esnaftır. Bir muslukçu yanında iki kişi çalıştırabilir ve ge
liri bazı tacirleri aşabilir; bu sonu değiştirmez. 6762 sayılı Kanundaki 17 ve Tasarıdaki 15 inci mad
de ise, Alm.TK. 4 üncü paragrafında yer alan ve 1998 yılında Almanya'da yapılan ticaret hukuku 
reformu sırasında kaldırılan "Minderkaufmann" anlayışına dayanmaktadır. Tasarı öğretideki bu son 
gelişmeyi; Türk mevzuatının üzerine oturduğu sistemin çok yeni bir tarihte esnaflara ilişkin bir ta
sarı ile doğrulanması ve pekiştirilmesi dolayısıyla değiştirmemiştir. Ancak, gelişmeye değinilmek
te, gelişme yönüne işaret edilmesi ve gelecekteki değişikliklerde dikkate alınması yönünden yarar 
görülmüştür. 

Madde 16 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin tekrarıdır. Dil yenilemesi dışın
da büyük bir değişiklik yapılarak önemli bir boşluk doldurulmuştur. Şöyle ki, amacına varmak için 
ticarî işletme işleten tüzel kişiler arasına "vakıflar" da konulmuştur. Uygulamada vakıflar, dernek
lere oranla daha fazla ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ticarî işletmeler işletmektir. Bunların da 
işlettikleri bu ticarî işletmeler dolayısıyla tacir sayılabilecekleri sonucuna yorum yolu ile varılabi
lir. Ancak, uygulaması bu kadar fazla olan vakıfların Tasarıda yer almaması doğru olmaz. Bu ge
rekçelerle birinci fıkraya "vakıflar" da eklenmiştir. 
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Madde 17 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 19 uncu maddesini karşılamaktadır. Mevcut siste
mi değiştirecek bir sebebe rastlanmamıştır. Kanunda yer alıp almaması deniz ticareti kitabında tartı
şılmış bulunan donatma iştiraki korunduğuna göre, amaca hizmet eden hükmün korunması gerekir. 

Madde 18 - Tasarı ile bu maddenin üçüncü fıkrasında üç köklü değişiklik yapılmıştır: (1) Hü
kümdeki şekil, geçerlilik şartı olmaktan çıkarılmış, ispat şartına dönüştürülmüştür. Bu amaçla eski 
metinde yer alan "muteber olması için" ibaresine metinde yer verilmemiştir. Bu değişikliğin sebe
bi, geçerlik şartının artık haklı bir gerekçesinin bulunmaması ve teknikteki hızlı gelişmedir. Ayrıca 
hiçbir modern kanunda bu kadar ağır bir geçerlilik şartı yer almamaktadır. Şartın tacir gibi basiret
li bir işadamı için öngörülmüş olması da anlamsız bulunmuştur. (2) İadeli taahhütlü mektup taah
hütlüye dönüştürülmüştür. Çünkü, burada varma teorisinin kabulünü haklı gösterecek bir gerekçe 
mevcut değildir. (3) Güvenli elektronik imza hem Borçlar Kanununda kabul edilmiş hem de düzen
li bir sisteme bağlanmıştır. Hükme bu olanak da eklenmiştir. 

Madde 19 - Ticarî işletme sisteminin taşıyıcı kolonlarından biri olan ve elli yıllık birikimle an
lam kazanmış olan bu madde 6762 sayılı Kam .ıun 21 inci maddesini karşılamaktadır. Öğretide, 
sübjektif sistemin bir ifadesi olan bu maddenin 1926 tarihli Kanundan 6762 sayılı Kanuna aynen 
alınması eleştirilmiş, tacirin esas alınmayıp ticari işletmenin merkez kabul edilmesi gerektiği belir
tilmişse de, eleştirilerin, hükümde ticarî işletmenin esas alındığı gerçeğini gözden kaçırdığı düşü
nülmüştür. Ayrıca ticarî işletmenin borçlarının ticarî olmadığı hükme bağlansaydı, tacirin ticarî ol
mayan alanının nasıl belirlenebileceği sorununun çözümü çok güçleşecektir. 

Madde 20 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 21 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinden aynen alınmıştır. Sadece 

6762 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci cümlesindeki "veya" yerine, hükme daha uygun ol
duğu için "ve" kullanılmıştır. 

Madde 22 - 6762 sayılı Kanunun 24 üncü maddesini karşılayan bu hükümde bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Madde 23 - 6762 sayılı Kanunun 25 inci maddesini karşılayan bu maddede değişiklik yapıl
mıştır. "Sif satış ve diğer deniz aşırı satışlar" hakkındaki hükümleri saklı tutan (5) numaralı bent 
maddedeye alınmamıştır. Çünkü, Tasarı, 6762 sayılı Kanunun aksine, CİF ve FOB başta olmak üze
re deniz aşırı satışlara yer vermemektedir. Söz konusu hükümler 1940'lı yıllarda geçerli olan Inco-
terms hükümlerinden alınmıştı ve bugün Incoterms 2000 uygulanmaktadır. Incoterms devamlı de
ğiştiği için yeni Incoterms'in kanuna konulmasının bir anlamı da yoktur. Kaldı ki, bu tür satışlarda 
taraflar çoğu kez Incoterms'e gönderme yapmakta veya ondan ayrılan özel düzenlemeler getirmek
tedirler. 

Bu hükmün kaldırılması ve düzenlemenin Borçlar Kanununa bırakılması görüşü pek taraftar 
bulmamıştır. 

İKİNCİ KISIM 
Ticaret Sicili 

Madde 24 - 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesini karşılayan bu madde çeşitli değişikliklere 
uğramıştır. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmünün ilk cümlesi ti
caret sicilinin kimin tarafından tutulacağı konusunda bir açıklık içermiyordu. Tasarı, ticaret sicili
nin tutulması görev ve yetkisini ticaret ve sanayi odalarına veya ticaret odalarına ya da sanayi oda
larına; bir ilde ticaret odası ile sanayi odası ayrı odalar olarak örgütlenmişse, ticaret odasına ver-
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mektedir. 6762 sayılı Kanun, bir yerde oda yoksa veya mevcut odanın yeterli teşkilatı bulunmuyor
sa, ticaret siciline ilişkin işlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek o il dahilindeki yeterli 
teşkilata sahip odalardan birinin sicil memurluğu tarafından yürütülmesini öngörmüştür. Bu hüküm
deki oda ile neyin kastedildiği belli değildir. 6762 sayılı Kanunun bu hükmü bazılarınca, o il dahi
lindeki esnaf odası şeklinde yorumlanmıştır. Bazıları ise, Bakanlığın bu görevi herhangi bir meslek 
odasına, meselâ yeterli teşkilatı varsa mimar ve mühendis odasına bile verebileceği şeklinde anlı
yordu. Her iki yorum da ticaret sicili gibi kamu güvenliği işlevi de bulunan bir sicil için uygun de
ğildir. Birinci fıkrada, söze konu durumda ticaret sicilini tutacak odanın Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca belirleneceği belirtilerek amaca en uygun çözüm benimsenmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada yer alan hükümle, Türkiye çapında sicil kayıtlarına elektronik ortam
da ulaşılabilmenin sağlanması amacıyla, söz konusu kayıtların düzenli bir tarzda depolandığı bir bil
gi bankasının kurulması öngörülmüştür. Bu bilgi bankası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdin-
de bulunacaktır. Bu bankanın FSEK anlamında bir veri tabanı oluşturup oluşturmadığı öğreti faaliye
tini gerektirir. Bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi ile sadece bilgi toplumunun gereklerinden 
biri yerine getirilmiş olmayacak, aynı zamanda geniş aleniyetle gerçek anlamda şeffaflık gerçekleşti
rilerek kayıtlardaki yolsuzlukların, aykırılıkların ve düzensizliklerin de önüne geçilebilecektir. 

Bilgi bankasındaki kayıtlar üçüncü kişilere ileri sürülmek gibi hukukî bir gücü ve etkiyi haiz 
değildir. Ancak bu kayıtlar, kaydın yolsuz olduğuna veya kayıt bulunması gerekirken kayda yer ve
rilmemiş olduğuna inananları, esas sicil kayıtlarında gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla hukukî 
yollara başvurmak için harekete geçirecektir. Bilgi bankasına giriş serbest olacağı için, herkes ka
yıtları denetleyebilecektir. Sistemin yerleşmesi ve işleyiş kurallarının tam olarak ortaya çıkması ha
linde bir kanun değişikliğiyle bilgi bankasına hukukî işlevler de tanınabilir. 

Üçüncü fıkra: Mevzuata uygun olarak "ticaret sicili memuru" yerine "ticaret sicili müdürlü
ğü" ve bu ibarenin türevleri kullanılarak bu fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

6762 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sicil harcına ilişkin hük
mün, son hükümler (Tasarının 1532 nci maddesi) arasında yer alması uygun görülmüştür. 

Madde 25 - Birinci fıkra: 25 inci maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun ilkelerini ay
nen korumaktadır. 

İkinci fıkra: 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ticaret sicilinin tutulmasından doğan 
zararlardan Devletin sorumlu olmasına ilişkin hükmü kaldırmış, bu sorumluluk, sicili tutan odaya 
da yüklenmemişti. İşlem güvenliği yönünden önemli olan bu sorumluluk, 559 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bu sebeple yöneltilen eleştiriler de gözönüne alınarak ikinci fıkrada düzenlen
miştir. Güvenliğin tam anlamı ile sağlanabilmesi için Devletle odanın müteselsilen sorumlu olma
ları kabul edilmiştir. 

Madde 26 - Bu hüküm, yürürlükteki Ticaret Sicili Tüzüğü dikkate alınarak yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 27 - 6762 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülmüş bulunan tescilin talep üze
rine yapılacağı hükmü, muhafaza edilmiştir. Ancak, hemen ikinci cümlede yer alan istisnalar dik
kate alınarak birinci cümleye "kural olarak" ibaresi eklenmiştir. Ayrıca 34 üncü madde de saklı tu
tularak, mahkeme kararıyla tescilin, değiştirmenin ve sicil kaydının silinmesinin de kuralın istisna
sı olduğu ifade edilmiştir. 

Yenilik tescil anının belirlenmesine ilişkin hükümdedir. Bu konuda harç tarihi esas alınarak uy
gulamada ihtilaflara sebep olan bir sorun çözüme kavuşturulmuştur. 
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Madde 28 - Maddede, 6762 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre yapılan tek değişiklik, 
"sicil memurluğu" ibaresi yerine "sicil müdürlüğü"nün konulmuş olmasıdır. 

Madde 29 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 31 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 30 - Madde, üçüncü fıkrasındaki "memurluğunun" sözcüğü, mevzuata ve amaca uygun 
olarak "müdürlüğünün" şeklinde değiştirilmek suretiyle, 6762 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden 
alınmıştır. 

Madde 31 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 32 - Madde kural olarak, 6762 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin tekrarıdır. Ancak 

eski madde gibi yeni madde de geçici tescili içerdiğinden bunun kenar başlıkta belirtilmesinde ya
rar görülmüştür. Geçici tescilin ayrı bir maddede düzenlenmesinin daha doğru olabileceği düşünü
lebilir. Ancak, söz konusu kurumun sicil müdürünün inceleme görevinin bir sonucu olduğu nokta
sı değerlendirilmiştir. Gerçekten sicil müdürü incelemeleri sırasında geçici tescili gerektiren bir du
rum ile karşılaşabilir. İncelemeden ayrı olarak ve soyutlanarak geçici tescil için başvurulması müm
kün değildir. Böyle bir varsayım veya olasılık öğretide savunulabilir. Ancak görüş, kabul edilse bi
le bu tür bir başvurunun istisnaî niteliğini ortadan kaldıramaz. 

Madde 33 - Maddenin tümü dikkate alındığında, 33 üncü maddenin 6762 sayılı Kanunun 35 
inci maddesini devam ettirdiği söylenebilir. Ancak, maddede az da olsa değişiklikler yapılmıştır. Bi
rinci değişiklik, maddedeki para cezası miktarı günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden 
belirlenmiştir. İkinci olarak dördüncü fıkrada, 6762 sayılı Kanundaki metindeki "temyiz yoluna baş
vurulabilir" hükmü, bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) kurulmuş olması dikkate alınarak "kanun 
yoluna başvurabilirler" şeklinde değiştirilmiştir. Son olarak da, 6762 sayılı Kanunun 35 inci mad
desinin son fıkrasındaki "Bu maddeye göre hükmolunan para cezalan hapse çevrilemez." hükmüne 
yer verilmemiştir. Yargıtay içtihatlarında maddede öngörülen para cezasının disiplin cezası niteli
ğinde olduğu kabul edildiğinden, bu cezanın adlî para cezası gibi ödenmediği hallerde paraya çev
rilmesi mümkün bulunmadığından gereksiz olan söz konusu hüküm maddeye alınmamıştır. 

Madde 34 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek alın
mıştır. İkinci fıkradaki "evrak üzerinden" ibaresi yerine "dosya üzerinden" teriminin konulmasının 
daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

Madde 35 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin tekrarıdır. Sadece son fıkrada 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi adı ile zikredilmiş ve hüküm amacına uygun şekilde ifade edilmiştir. 

Madde 36 - Tasarının 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 6762 sayılı Kanunun 38 in
ci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının aynen tekrarıdır. Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrala
rı ise 6762 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarından aynen alınmıştır. Böy
lece, 6762 sayılı Kanunun 38 ve 39 uncu maddeleri 36 nci maddede "Tescil ve ilânın üçüncü kişi
lere etkisi" kenar başlığı altında birleştirilmiştir. Bunun sebebi, 6762 sayılı Kanunda iki maddeye 
bölünmüş olan bu hükümlerin aynı konuya ilişkin bulunmalarıdır. Ayırma yapaydır. Başka bir de
yişle, 6762 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde gene tescilin üçüncü kişilere etkisi düzenlenmiştir; 
bu maddenin "sicile itimat" ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

Madde 37 - Madde, AET'nin 09/03/1968 tarihli ve 68/151 sayılı şirketler hukukuna ilişkin Bi
rinci Yönergesinin 3 (6) ncı maddesinin gereği olarak ancak Yönerge hükmünü yansıtan Alm. 
TK'nın 15 (3) paragrafının hükmü göz önünde tutularak kaleme alınmıştır. Alman Kanunundaki hü
küm, Yönergedeki, sadece sermaye şirketleri hakkında ve doğru tescil edilen hususların yanlış ilân 
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edilmesine ilişkin düzenlemeyi genişletip, bütün sicil kayıtlarını kapsayacak genel bir hüküm hâli
ne dönüştürmüştür. Kaynak Kanundaki düzenlemeye temel oluşturan gerekçeler, Tasarı bakımından 
da kabul görmüştür. Ancak bu maddede yapılan değişiklikler aynı zamanda hakim Türk öğretisinin 
"görünüşe güven" kuramına ilişkin anlayışına da uygundur. 

Yönerge hükmü, sözü itibarıyla yalnızca tescilin doğru ancak, ilânın yanlış yapıldığı hâllere 
yöneliktir. Buna karşılık, kaynağın ve Tasarı hükmünün uygulama alanına, tescilin de yanlış yapıl
dığı veya tescil yokken ilânın yanlış yapıldığı yahut yanlışlıkla ilân yapıldığı ya da tescilde ve ilânda 
farklı yanlışlıkların bulunduğu hâller de girmektedir. Bu bağlamda önemli bir soruna işaret etmek 
hükmün anlaşılması bakımından gereklidir. Tescilin yanlış, ancak ilânın doğru yapıldığı hâllere bu 
hükmün uygulanıp uygulanmayacağı tartışılabilir. Hükmün sözünün sorunu dışarıda bıraktığı yani 
söze göre anılan hâlde hükmün uygulanmasına olanak tanımadığında duraksama olamaz. Bu du
rumda somut olay gerçeğine, menfaatler dengesine ve sicil hukukunun genel ilkelerine göre bir so
nuca varılmalıdır. Olumsuz sayılabilecek bu görüşe karşı Alman öğretisinde, hükmün söz konusu 
soruna kıyasen uygulanması gerektiği de savunulmuştur. 

Hüküm, görünüşe güven ilkesini sicil hukuku yönünden düzenlemekte, üçüncü kişinin, bir hu
susun ilân edilen şekline güvenip ona dayanabileceğini belirtmektedir. Tescilin konusunu oluşturan 
kişinin, tescilin ilan ile bağdaşmadığı, onunla çeliştiği yönündeki itirazını kanıtlamış olması üçün
cü kişiyi etkilemez. Böylece üçüncü kişinin yanlış, gerçeğe aykırı ilâna duyduğu güven korunmak
tadır. Buna karşılık, üçüncü kişinin ilân edilmiş hususun tescil edilenden farklı olduğu konusunda 
olumlu bilgisi bulunduğu ispat edilirse, üçüncü kişi ilâna dayanamaz. Kısaca olumlu bilgi ilânı ber
taraf edip tescili öne çıkarır, çünkü üçüncü kişinin korunmaya değer bir güveni yoktur. 

Yönergede bulunmayıp kaynak hükümden alınan bir ibarenin de açıklığa kavuşturulması ge
rekmektedir. Bu ibare "işleri ile ilgili" cümle parçacığıdır. Bu ibarenin önemi şuradadır: İşleri ile il
gili tescil yapılmış olan kişi tescili üçüncü kişiye ileri süremeyecek, üçüncü kişi durumunda olma
yanlara dermeyan edebilecektir. 

Bu madde, üçüncü kişinin kural olarak ilân edilen bir içeriğin ilân edilmiş şekline güvenmesi, 
ilândan farklı olan tescil içeriğinin ona karşı ileri sürülememesi kuralını koymaktadır. Buna göre 
tescil edilen hukukî olgu (içerik) ile ilân edilen içerik farklı ise, tescil hukukunda önemli olanın tes
cil edilen olgu olmasına rağmen, tescile konu olan tescil edilen olguyu (içeriği) üçüncü kişiye ileri 
süremeyecek, üçüncü kişi tescil edilen ile bağlı olmaksızın ilâna dayanabilecektir. Meselâ, (T)nin 
ticarî mümessili olarak (A) tescil, fakat (B) ilân edilmişse üçüncü kişi (Ü) ilâna göre ticarî mümes
sil olan (B) ile bir sözleşme yapmışsa işletme sahibi (T) sözleşme ile bağlıdır; tescilin esas alınma
sını isteyemez; meğerki (Ü)'nün tescili bildiğini ispat etsin. Ancak (Ü) isterse tescile de dayanabi
lir. Üçüncü kişi, yanlışlık düzeltilinceye kadar korunur. Kısaca yabancı öğretide belirtildiği üzere, 
üçüncü kişi gerçeğe aykırı ilânın gerçekliğine, tescil ister doğru, ister gerçeğe aykırı olsun güvene
bilir. Buna ilânın olumlu etkisi denir. Bu anlamda olumlu etki sadece üçüncü kişi bağlamında do
ğar. Hükmün uygulanabilme şartlarından birincisi, tescil edilen olgunun tescili gerekli bir husus ol
masıdır. Tescili gerekmeyip de tescil edilmiş bir olguya yani sicilin olumlu işlevi haiz olmadığı bir 
hususa 37 nci madde uygulanmaz. Aynı kural tescil edilebilecek hususlar için de geçerlidir. Hük
mün uygulanabilmesinin ikinci şartı ilânın yanlış, yani tescil edilen ile ilân olunanın farklı olması, 
ikisi arasında uygunsuzluk bulunmasıdır. "Yanlış" kavramının içeriğinin öğretice belirleneceği ve 
yargı kararlarıyla açıklık kazanacağı şüphesizdir. Önemli olan tescil ile ilânın farklı olmasıdır. Yok-
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sa, tescile başvuru dosyasındaki içerikle yani taleple tescil arasında farklılık bulunması hükmün 
kapsamı dışındadır. Tescil ile ilân edilen arasında fark yoksa, üçüncü kişi, tescil ve ilândan farklı 
olan talebe dayanamaz. 

"Üçüncü kişi" terimine hakkında tescil yapılan kişinin işletmesindeki yöneticiler ve işletmenin 
ortakları girmez. 

Üçüncü kişinin güveninin esas alınacağı an, onun haklarına etkili olguların gerçekleştiği andır. 
Meselâ, bir komandit şirket sermayesini 100.000 YTL'den 200.000.- YTL'ye artırmış, bu arada ko
manditer (K) da sermaye payını 5.000.- YTL'den 10.000.- YTL'ye yükseltmiştir. Artırım bu şekil
de doğru olarak tescil olunmuş, ancak maddî bir yanlışlık yapılarak (K)'nın artırılan payı 10.000.-
YTL iken 100.000.- YTL şeklinde ilân edilmiştir. İlândan bir gün sonra, varlıklı ve borcuna bağlı 
bir işadamı olan (K)'nın payını kendisi için yeterli güvence olarak değerlendiren (B) bankası, ko
mandit şirkete 100.000.- YTL tutarında kredi aç-.nıştır. Komanditer (K), (B) bankasına karşı tescile 
dayanıp kendi payının 10.000.- YTL olduğu, sorumluluğunun bu tutarla sınırlı bulunduğunu ileri 
süremez. Buna karşılık (B) bankası da ilândan önce kendisi tarafından açılmış kredi için (K)'yi 
100.000.- YTL'ye kadar sorumlu tutamaz. Eski kredi için (K)'nın payının gerçek tutarı olan 
10.000.-YTL esas alınır. 

Madde 38 - Madde, gün esasına dayalı adlî para sistemine göre yeniden kaleme alınmıştır. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 
Madde 39 - 6762 sayılı Kanunun 41 inci maddesini karşılayan ve tekrarlayan bu hükmün ikin

ci fıkrası yenidir. AT'ın şirketler hukukuna ilişkin 68/15 l/AET sayılı Birinci Yönergesinden esinle
nerek ve 1524 üncü maddenin öngörülme amacı göz önünde tutularak kaleme alınan bu hüküm ile 
şeffaflığın sağlanması amaçlanmıştır. Tacir işletmesiyle ilgili belgelerinde sicil numarasını, ticaret 
unvanını, merkezini, tacir ticaret şirketi ise sermaye miktarını ve ayrıca web sitesi adresi ve numa
rasını yazmak zorundadır. Bunlar söz konusu belgelere yazılması gerekenler bakımından kanunî as
garîyi göstermektedir. Tacir bunlara eklemeler yapabilir (meselâ Almanya'da olduğu gibi, yönetim 
kurulu üyelerinin adlarını ve faaliyet adresini yazabilir). 

Bu maddenin ikinci fıkrasında Web sitesi numarasından söz edilmiştir. Bu numara teknik an
lamda Web sitesi numarası olmayıp Tasarının 1524 üncü maddesindeki bilgi toplumu hizmetlerine 
yani yönlendirilmiş mesajların konulduğu bölüme özgü sicile kaydı üzerine sicil tarafından verile
cek kayıt numarasıdır. Böylelikle bilgi toplumu hizmetleri içeriği bu numara ile kolaylıkla tanım
lanabilecektir. 

Madde 40 - Madde, esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin tekrarıdır. Sadece 
"sicil memuru" ibaresi "sicil müdürü" ibaresiyle değiştirilmiştir. 

Hükmün dördüncü fıkrası şubenin yönetimi ve temsili için tam yetkili bir ticarî mümessil tes
cilinin BK'nın da kabul ettiği bir kural olması sebebiyle korunmuş; ancak, yürürlükte olup olmadı
ğı öğretide tartışmalı olan 6762 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü Tasarıya 
alınmamıştır. 

Madde 41 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünü tekrar
lamaktadır. 

6762 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin, gerçek ve tüzel kişilerin ticaret unvanlarının korun
masında gerçek kişi unvanları aleyhine farklılık yaratan ikinci fıkrası, bugün anlamını yitirmiş ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 8 3 -

haksız bir durum yaratır konuma girmiştir. Gerçek kişi unvanlarının da sadece tescil edildikleri si
cil dairesinde bilindikleri anlayışı bugünkü teknolojik ilerlemeler, özellikle elektronik ortamın ola
nakları karşısında terk edilmiştir. Bu sebeple gerçek kişi unvanlarının da Türkiye çapında korunma
sı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tasarının 45 inci maddesi de buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 42 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 43 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 45 inci maddesinden aynen alınmıştır. Sadece mev

cut metindeki "rumuz" kelimesi yerine "baş harflerle" ibaresi konulmuştur: "A.Ş." gibi. Buna kar
şılık "kısaltma"nın anlamı farklıdır. "A.Ş." baş harflerle anonim şirketi ifade eder. "Anom. Şir.", 
Ltd. Şrkt" ise kısaltmadır. 

Madde 44 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 45 - 6762 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, 41 inci madde için 

verilen gerekçe ile Tasarıya alınmamıştır. Bunun gibi 6762 sayılı Kanundaki maddenin ikinci fıkra
sında yer alan "hükmi şahsın" ibaresine, aynı gerekçe ile maddede yer verilmemiştir. 

Madde 46 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden içerik olarak aynen alınmış, di
lin yenileştirilmesi yanında bazı eklemeler de yapılmıştır. Bu madde dolayısıyla yapılacak eklerin 
yabancı bir veya birkaç kelime olmasına engel oluşturan herhangi bir hükmün Tasarıda yer almadı
ğı özellikle belirtilmelidir. Yabancı kelime kullanılması diğer haklı sebepler yanında, yabancı ana 
şirket ile yavru şirket arasındaki ilişkinin kurulması ve turizm sektöründe işletmenin yabancılara ta
nıtılması yönünden bir gereklilik olarak çıkmaktadır. Ayrıca ana şirketin unvanında bulunan bir kı
lavuz kelimenin yavru şirkette yer almaması bir varlıktan yararlanamamak gibi ekonomik bir nede
ne de ve bazen de bir hak kaybına neden olabilir. 

Madde 47 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 48 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 49 - 6762 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin tekrarı olan hükme, ticaret unvanını dev

ralan kişinin herhangi bir değişiklik yapmaya zorunlu olmadan unvanı kullanması hakkını veren bir 
ek yapılarak unvandaki değer korunmuştur. 

Madde 50 - Madde 6762 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 51 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 53 üncü maddesini aynen tekrar etmektedir. Sade

ce, birinci fıkraya Türk Patent Enstitüsü eklenmiştir. 
Madde 52 - 6762 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi, unvan sahibinin korunması yönünden ye

tersizdi. Unvan sahibine tanınan dava ve talep hakları, markalar, endüstriyel tasarımlar, patentlere 
ilişkin kanun hükmünde kararnamelerde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda marka, tasarım, pa
tent ve eser sahibine tanınan haklarla karşılaştırıldığında bu yetersizlik daha iyi anlaşılıyordu. Mad
dede yapılan değişikliklerle unvan sahibine de diğer hak sahibine tanınan haklar verilmiştir. 

Madde 53 - İşletme adına ilişkin hüküm 6762 sayılı Kanunun 55 inci maddesini devam ettir
mektedir. Sadece gönderme yapılan maddeler yeniden düzenlenmiş ve numaraları ile belirlenen 
maddelerin tescil edilen işletme adlarına uygulanacağı belirtilmiştir. Tescil edilmemiş işletme adla
rı, haksız rekabet hükümlerine göre korunacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

54 ilâ 63 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunda yer alan haksız rekabete ilişkin hükümlerin (m. 56-65) kaynağı, İsviç

re'nin 30/09/1943 tarihli "Haksız Rekabete Dair Federal Kanun"udur. İsviçre'de bu Kanunun yerini 
19/12/1986 tarihli "Haksız Rekabete Karşı Federal Kanun" almıştır. İsviçre'de 01/03/1988 tarihin
de yürürlüğe giren ve çeşitli tarihlerde değiştirilen bu yeni Kanun, Tasarının haksız rekabet hakkın
daki hükümlerin gözden geçirilmeleri sırasında dikkate alınmıştır. İsviçre'nin 1986 tarihli Kanunu, 
Tasarının 54 ve 55 inci maddelerine doğrudan kaynaklık etmişse de bu Kanunun diğer maddelere 
etkisi birkaç hükümle sınırlı kalmıştır. Bunun birçok sebebi vardır. Birinci sebep, 6762 sayılı Kanu
nun haksız rekabete ilişkin 56 ve devamı maddeleri, kanunun en çok uygulanan hükümleri arasın
da yer aldığı için Türkiye'de mahkeme kararları ve özgün doktrinle İsviçre'den oldukça farklı bir 
haksız rekabet hukuku oluşmuştur. Bu birikimin terk edilerek tüm maddeleri ile İsviçre'nin 1986 
Kanununun iktibası doğru bulunmamıştır. İkincisi, İsviçre haksız rekabet hukuku 1985 tarihli Kar
teller ve Diğer Rekabet Sınırlamaları Kanununa koşut bir gelişme izlemiştir. Nitekim 1986 Kanu
nunun 1 inci maddesi bu bağlantıyı kurmuştur. Türkiye ise 1994 yılına kadar rekabeti koruyan ku
ralları içeren bir kanuna sahip olmamış, 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun ise, İsviçre'den değil, kökeni Roma Anlaşması olan Avrupa Topluluğu Anlaşma
sının 85 ve 86 ncı maddeleriyle 17/62 sayılı Tüzük'ten alınmıştır. Üçüncüsü ise, İsviçre'nin haksız 
rekabete ilişkin hükümlerinin aynı zamanda, İsviçre'ye özgü olan "Fiyatların Gözetimi Kanunu" ile 
de sıkı bağlantı içinde bulunmasıdır. Dördüncüsü, İsviçre Kanunu usul hükümlerini de içermekte-
dir.6762 sayılı Kanun, 1943 Kanununun aynı nitelikteki hükümlerini (m. 9-12) almadığı gibi, Tasa
rı da 1986 Kanununun usul hukukuna ilişkin hükümlerine (m. 12-15) yer vermemiştir. Nihayet, İs
viçre kanunu idarî nitelikte bazı hükümler öngörmüştür. Bunlar fiyatların tüketicilere bildirilmesi 
hakkındaki düzenlemelerdir. Söz konusu hükümlerin hukukumuza yansıtılması mümkün değildir. 
Çünkü, hem Ticaret Kanunu bu tür idarî düzenlemeler için uygun bir kanun değildir, hem de söz 
konusu düzenlemeler İsviçre'ye özgüdür. 

Diğer yandan AET/AT de haksız rekabet hukuku ile yakından ilgilenmiştir. Önceleri sadece 
reklamlar bağlamında konuya yaklaşan Birlik 2005/29/AT sayılı, "Haksız İş Uygulamalarına İlişkin 
Yönerge"yi yayımlamıştır. Yönerge, tüketici merkez alınarak konuya yaklaşmakta ve geniş bir şe
kilde kaleme alınmış bir genel hüküm yanında, yanıltıcı ve agresif iş uygulamalarına ilişkin, örnek
ler temelinde özel hâllere ve otuzbir adet pers e haksız rekabet kabul edilen uygulamalar listesine 
yer vermektedir. Sözkonusu düzenleme 12/07/2007'ye kadar ulusal hukuklara alınacaktır. Yönerge 
ayrıca altı yıllık bir alışma dönemi öngörmüştür. Yönerge Alman sisteminden farklı olup, ileride 
TK'nın değiştirilmesini de gerektirecektir. Bu çok yeni ve sorunlar içeren düzenlemenin Tasarıya 
yansıtılması hem mümkün hem de doğru değildir. Bakınız. Genel Gerekçe 220 numaralı paragraf. 

Madde 54 - Genel Olarak: Madde, 6762 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinden tamamıyla deği
şik ilkeler üzerine yapılandırılmıştır. Bu yeni ilkeler bir anlamda değişik bir sisteme de işaret etmek
tedir. Tasarının değişik sistemi şöyle tanıtılabilir: 6762 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi haksız reka
bet kavramını "suiistimal" ile tanımlamıştır. Bu madde ayrıca bir "genel hüküm" olarak bir tanım
lama hükmü işlevini de haizdir. Şöyle ki, 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde sayılan "hususiy
le" "hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler" arasında bulunmayan "iktisadî rekabetin suiistimal 
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edildiği" herhangi bir haksız rekabet eylemi, genel hüküm, yani tanım hükmü niteliğinde olan 56 
ncı madde ile belirlenmektedir. Buna karşılık dürüst davranış kurallarına aykırılık, aynen aldatıcı 
hareketler ve benzer yollar gibi sadece kanunî rekabeti ihlâl eden bir araçtı. Bu kurallar araç olma
ya indirgenmişti. 

Yeni hüküm, tüm haksız rekabete ilişkin kuralların üzerine yapılandırıldığı iki taşıyıcı kolon 
içermektedir. Birinci kolon, bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlan
ması gerekliliğini ifade etmektedir. Bu kolon bir taraftan, "bütün katılanlar" kavramı (açıklama için 
aşağıda birinci fıkranın gerekçesine bakılmalıdır), diğer taraftan da, dürüst ve bozulmamış rekabet 
kurumu ile tanımlanmaktadır. Dürüst ve bozulmamış rekabet kavramları İsviçre öğretisinde savu
nulan bir görüş uyarınca - rekabetin niteliğini, başka bir deyişle "kalitesi"ni belirtmektedir. Eski ka
nun "iktisadi rekabeften söz ederdi. Bu kavram hukukî olmadığı gibi, anlam ve içeriği de belirsiz
di; karşıt kavramı olan "iktisadî olmayan (gayrî iktisadî) rekabet" ile anlamlandırılmak yoluna gi
dince de kavramı yorumlamak iyice zorlaşıyordu. Ayrıca, iktisadî rekabet "rakipler arası rekabet"i 
akla getiriyordu. Yeni metin dürüst ve bozulmamış rekabet kavramı ile hukuken tanımlanabilir bir 
rekabeti vurgulamaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da "bozulmamış", 
"engellenmemiş", "kısıtlanmamış" rekabeti esas alır ve engellenmiş, bozulmuş, kısıtlanmış rekabe
te sonuçlar bağlar. Tüm bu kavramlar hukukîdir. İkinci kolon, dürüst davranış kuralını tek başına 
temsil eder. Böylece 6762 sayılı Kanunda "suiistimal"de bulunan anlam ağırlığı, Tasarıda "dürüst
lük kuralı"na geçmiştir. Çünkü, İsviçre öğretisinde isabetle belirtildiği gibi, kötüye kullanma istis
naî bir hukuk kuralı olup dar bir uygulama alanına sahiptir. 6762 sayılı Kanunun 56 ncı-maddesine 
göre bir eylemin haksız rekabet olabilmesi için dürüst davranış kurallarını ihlâl etmesi yetmez. Bu 
ihlâlin ayrıca iktisadi rekabetin kötüye kullanılması niteliğini taşıması da gerekir. 

Dürüst davranma kuralı ise artık haksız rekabetin tanınmasında (teşhisinde) belirleyicidir. Hu
kuka uygun ve bozulmamış rekabet ortamında (ortamın her zaman piyasa olması şart değildir) tüm 
katılanlar piyasanın tüm aktörlerinin dürüst davranış kurallarına göre hareket edeceğine güvenir ve 
güvenmek hakkını haizdir. Dürüstlük kuralını ihlâl eden bu güvene aykırı hareket edilmiş olur. Bu 
da haksız rekabet oluşturur. 

Birinci fıkra: Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı hukuka uygun ve bozulmamış reka
betin sağlanmasıdır. Kanun ne "dürüst" ne de "bozulmamış" rekabeti tanımlamıştır. "Dürüst" terimi 
için kaynak kanunun Almanca metninde "saf, karışık ve katışık olmayan" anlamına gelen "lauter" 
sözcüğü için kullanılmıştır. Fransızca metinde ise "loyale" sözcüğü yer almaktadır. Fransızca söz
cüğün sözlükte çeşitli karşılıkları vardır: Sadık, dürüst ve haksız olmayan gibi. Dürüst sözcüğü 
Fransızca "loyale"den çevrilmiştir. Ancak, hüküm yorumlanırken bu sözcüğe Almancadaki "saf, ka
rışık, katışık olmayan" anlamı da verilmeli, ayrıca dürüst kelimesi, sadece doğru veya kanunlara uy
gun şeklinde anlaşılmamalıdır. Kastedilen saf, geniş anlamda, kurallara uygun, dürüst rekabettir. 
Şunu da belirtelim, hukuka uygun rekabet kafiyen 6762 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi anlamında 
kanunî rekabete, kanun kurallarına uygun olarak yapılan rekabete özgülenemez. Hukuka uygun re
kabet, oyunun dürüstlük kurallarına, centilmenliğe uygun olarak oynandığı katışıksız, saf bir reka
bettir. "Bozulmamış" rekabet ise güven duyulan bir anlamda "hilesiz" demektir. 

Birinci fıkranın anlamlandırılmasında önem taşıyan bu kavram açıklamasından sonra birinci 
fıkranın boyutlarına geçebiliriz. Rekabet hükümleri yukarıda vurgulanan "hukuka uygun/saf/dü
rüst" ve "bozulmamış" rekabeti tüm katılanların menfaatine sağlar. Tüm katılanlar ile rekabet huku
kunun ünlü üçlüsü kastedilmiştir: Ekonomi, tüketici ve kamu. "Katılanlar" gibi çok geniş bir sözcü
ğün kullanılması ile rekabet kurallarının rakipler arası ilişkilere özgülenmesinin yolu kapatılmıştır. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkra haksız rekabete ilişkin ilkeyi koymaktadır. İlkenin taşıyıcı kolonu 
(yukarıda işaret edildiği üzere (ikinci kolon) dürüst davranış kuralıdır. Dürüstlük kuralına aykınlık 
ya davranışlarla ya da ticarî uygulamalarla olur. Davranışlar ve ticarî uygulamalar iş etiğine, doğ
ruluğa, dürüstlüğe ters, aldatıcı, yanıltıcı, kandırıcı olabilir. İsviçre Kanununun gerekçesinde ifade 
edildiği üzere dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticarî uygulamalar rekabetin işlevsel kuralla
rını zedeler, rekabetten beklenen sonuçların alınmasını engeller. 

Buradaki, yani rekabet hukukundaki dürüstlük kuralları İsviçre öğretisinde belirtildiği gibi 
Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmündeki dürüst davranış kuralları ile 
tam örtüşmeyebilir. Çünkü Türk Medenî Kanununu 2 nci maddesi anlamında dürüstlük kuralları 
sözleşmesel veya önsözleşmesel temelde ve taraflar arasındaki ilişkide var olan güvenle ilgilidir. 
Rekabet hukukunda ise bu anlamda taraf mevcut olmayabilir. Çoğu kez bir haksız fiil konumu bile 
söz konusu olabilir. 

Madde 55 - Tasarının 54 üncü maddesi anlamında dürüstlük kuralına özellikle aykırı sayılan 
haksız rekabet eylemleri 55 inci maddede 1986 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanununun 3 ilâ 8 
inci maddelerine uygun olarak altı kategori halir-'ie düzenlenmiştir. Bu kategoriler dürüstlük kural
larına aykırı davranışların veya ticarî uygulamaların, yüksek yargı kararlarına göre en çok rastlanı
lan halleri, görünüş şekilleridir. Dürüstlük kurallarına aykırılığın somut örnekleri olan bu kategori
ler sınırlı sayıda değildir. Tasarının 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne giren ancak 55 inci 
maddede sayılmamış bulunan bir hâl de haksız rekabet oluşturur. Özel olarak sayılan kategoriler
den birine giren bir somut olay kanunen haksız rekabet oluşturmaz. Çünkü, önce kategorinin kap
samında bulunup bulunmadığı yorumu gerektirir. Söz konusu altı kategori şöyle sıralanabilir: (1) 
dürüstlük kurallarına aykırı reklâm ve satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar, (2) söz
leşmeyi ihlâle ve sona erdirmeye yöneltmeler, (3) başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, 
(4) üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etme, (5) iş şartlarına uymama ve (6) dürüstlük 
kurallarına aykırı işlem şartları kullanma. Böylece 55 inci madde 6762 sayılı Kanunun 57 nci mad
desine nazaran sadece özel haksız rekabet hâlleri yönünden değil, bu hâller arasına katılan yeni ko
nular ve korunan kişi ve menfaatler yönünden de genişlemiş ve geliştirilmiştir. Bu yeni hükümler 
davranış kurallarını, davranışları, tutumları ve işletme faaliyetleriyle saf, dürüst, yani hukuka uygun 
rekabeti bozabilecek tüm kişilere bozulmamış rekabetin tüm katılanların menfaatine sağlanması 
için yöneltmiştir. Korunan sadece rakipler, onlar bağlamında işletmeler ve soyut anlamda haklı, dü
rüst, hukuka uygun rekabet değil, aynı zamanda alıcılar ve dar söylemde tüketicilerdir. Bu sebeple, 
tedarikçiler ile geniş anlamda alıcılar arasındaki ilişki kuralların kapsamına alınmıştır. Alıcının ve
ya tedarikçinin rakip sıfatını taşımasına gerek yöıctur. Söz konusu yenilik (a) bendinin (6) numara
lı alt bendinde belirgindir. Ucuzluğu seçilmiş bazı mallara uygulayıp, yani bunları tedarik fiyatının 
altında satıp avlanmak istenen müşterilerdir. Bunun gibi (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ger
çeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı karşılaştırmalar ile korunan gene alıcılardır. Öyle ise korunanlar; ra
kipler, tedarikçiler, alıcıları özellikle tüketicilerdir. 

Birinci fıkranın (a) bendi: 
(1) numaralı alt bent: Genel olarak "kötülemek" diye adlandırılan bu hüküm 6762 sayılı Ka

nunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası hükmünün bir değişiklikle tekrarıdır. Değişiklik "fiyatları
nı" sözcüğünün eklenmiş olmasındandır. Kötüleme soyut olaya göre karalamayı, perdelemeyi, de
ğerini küçümsetmeyi ve düşürtmeyi kapsar. Hükmün yeni boyutu kötülemenin, perdelemenin, kü-
çümsetmenin fiyatlara da yönelik olmasıdır. Kötüleme iki eylemle ifade edilmiştir: Yanıltıcı veya 
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gereksiz yere incitici açıklamalar. Bu iki eylemin de nesnel bir değerlendirme ile gerçek olmaması 
gerekir; yani kötülemede bulunanın açıklamaları gerçekse haksız rekabet oluşmaz. "Yanlış" sözcü
ğü hükmün amacını açıkça belirtmektedir. Öğreıide ve bazı mahkeme kararlarında "yanıltıcı" kav
ramı; iş ürününe, faaliyete, mallara veya fiyata ilişkin açıklamanın veya nitelendirmenin, takdim 
ediliş tarzının, seçilen sözcüklerin, resimlerin veya yapılan karşılaştırmanın hedef kitlede veya ki
şilerde bıraktığı genel izlenimle, bunların açıklama konusunu olduğundan değişik ve olumsuz algı
laması şeklinde ifade edilmiştir. "Yanıltıcı" ibaresi hedef kitle veya farklı bir deyişle muhatapla bir
likte değerlendirilmelidir. Gereksiz yere incitici beyanlar, amacını aşan değer yargılarıdır; amacın 
asılmasıyla yargılar (eleştiri de denilebilir), gerçek dışı veya gerçeğe uymayan, gerçekle bağdaşma
yan veya gerçeğe ters hâle gelmiştir. Ölçüsüzlük ve üslup gerçek payının mevcudiyetine rağmen 
eleştiri kavramı ile uyuşmuyorsa, eleştiri (beyan) inciticidir. Ölçüsüzlük hatta gerçeğe uygunluk sı
nırını zorluyorsa, gene gereksiz yere inciticilikten sözedilir. "Mal" ile gerçek anlamda ticarete ko
nu, bir gereksinime cevap veren bir şey kastedilmiştir. İş ürünü ise çok daha geniştir. Bir patent, ta
sarım, makale, film, sahneye koyuş, bir icra, iş ürünüdür. Kötüleme sebebiyle hükmün uygulanabil
mesi için kusurun varlığı şart değildir. Hüküm "başkasının" yani doğrudan bir kişinin veya kişiliği 
olmayan bir topluluğun kötülenmesi halinde de uygulanır. Meselâ, "X Kuru Temizleyicinin" verdi
ği hasar sebebiyle dava edildiği ünlü bir dişçinin çalışamayacak kadar hasta olduğu gibi. 

(2) numaralı alt bent: (1) numaralı alt bent başkasının mallarını kötüleme olmasına karşılık 
(2) numaralı alt bent kendini veya üçüncü kişiyi rekabette avantajlı duruma getirmek şeklinde tanı
tılabilir. Kaynakta 1995'de yapılan bir değişiklikle yeni bir şekil alan bu bent iki varsayımı içermek
tedir: Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanları yapanın (1) kendisine, (2) rekabette üçüncü kişiye avan
taj sağlaması. 

"Avantaj sağlanması" hükümde rekabette öne çıkarmak şeklinde ifade edilmiştir. Öne geçirme
nin övme veya üstünlük belirtici şekilde olması gerekmez; gerçek dışı veya yanıltıcı olması yeter
lidir. Bu, aksaklığı, eskimişliği, aşılmışlığı, elverişsizliği, sağlığa zararlı maddeyi (meselâ benzoit 
maddesinin miktarını yazmayarak veya oranı küçük göstererek) veya etkileşimi saklayarak veya ge
çiştirerek veya yanlış coğrafî köken vererek (meselâ, şarapta başka üzüm kullanıldığı halde "kale
cik karası" denilerek), gramajda doğru olmayan rakamlar yazarak olabilir. Gerçek dışı veya yanıl
tıcı beyanlar; beyanı yapan kişinin kendi firması, işletmeyi tanıtıcı işaretleri, iş ürünleri, çalışmala
rı, fiyatları vs. hakkında olabileceği gibi, üçüncü kişinin bizzat kendisine, firmasına, ürünlerine ve 
saireye ilişkin bulunabilir. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanlar, en geniş anlamda alıcıların alım ka
rarlarını etkilemeye yöneliktir. Ancak davacının bu amacı ispatı şart değildir. Gerçek dışı ve yanıl
tıcı beyanlar kanun tarafından eşit güçte değerlendirilmiştir. Yanıltıcı kavramı bakımından (1) nu
maralı alt bent için yapılan açıklamalara bakılmalıdır. Gerçek dışı; yalan, doğru olmayan, gerçeği 
saptıran anlamındadır. Her iki etkileyici olgu incelenirken, hedef kitlenin ve somut olayın özellik
leri dikkate alınmalıdır. Bent, dürüstlük kurallarını sınırlı sayı olarak saymamıştır. 

Üçüncü kişiye avantaj sağlanması medya aracılığı ile yapılabilir. Bir uzmanlık dergisinde yan
lış test yöntemi uygulanarak başka bir markaya üstünlük sağlanması gibi. Yoksa, uzmanların, o ko
nuda niteliğe sahip kişilerin, tüketiciyi aydınlatmak amacıyla yaptıkları bilimsel yöntem ve değer
lendirmeler hükmün kapsamı dışındadır. 

Hükümde, satış kampanyaları açıkça vurgulanarak hükme boyut kazandırılmıştır. Satış kam
panyaları sadece mevsim sonu satışları değil, her türlü kampanyayı ve promosyonu ve bunlara iliş
kin programları kapsar. 
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(3) numaralı alt bent: Bendi tanımlayabilecek başlık "hakkı olmayan unvanları, meslek, dere
ce ve sembollerini kullanmak" olabilir. Bu bent 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin (4) numara
lı bendinin tekrarıdır. Kaynakta farklı bir lafza sahip bulunan hüküm, öğreti ve mahkeme kararlarıy
la oluşmuş bulunan birikimi korumak amacıyla aynen korunmuştur. İsviçre düzenlemesindeki lafız, 
Tasarı hükmünden değişik yorumlara ve uygulamalara yol açacak değişiklikler ve özellikler içerme
mektedir. Hükmü açıklayıcı örnekler: "Paris'ten diplomalı terzi", "Christian Dior'un Kalfası", "Ödül
lü Çevirmen", "Profesör dişçi", "Ellerinde doğal güç bulunan akupunkturcu X" gibi. 

(4) numaralı alt bent: Bu bent karıştırılmayı, yani 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin (5) 
numaralı bendinde kullanılan terimle iltibası düzenlemektedir. (4) numaralı alt bendin ilkeleri ve 
amacı, 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin (5) numaralı bendi ile özdeş olmasına rağmen lafız
da farklıdır. Ancak, bu değişiklik 6762 sayılı Kanundaki hükmün öğreti ve mahkeme kararlarında
ki birikiminin feda edilmesi, uygulanamaz kabul edilmesi anlamını taşımamaktadır. Çünkü, karıştı
rılma (iltibas) kavramı, pozitif hukuklarüstü anlamı ve işlevi ile varlığını sürdürmektedir. Mark 
KHK "iltibas" yerine "karıştırılma"yı kullandığı ve bu terim öğreti ve içtihatlarda yerleşmeye baş
ladığı için, burada da aynı terim tercih edilmiştir. Bu sebeple bentte basit ancak kapsamı geniş bir 
ifadeye yer verilmiştir. "Karıştırılma", yanıltmayı, kandırmayı, yanlış algılattırmayı da kapsar. Hü
küm, karıştırılmayı dış görünüş (tanıtım, takdim-görsellik) ve duyuruş (ses yönünden benzerlik) 
bağlamında düzenler. İç benzerlikten doğan karıştırılma (meselâ elektrik devrenin veya yarı iletken 
topografyasının benzerliği) hükmün kapsamı dışındadır. İç benzerlik "karıştırılma" kavramı ile ta
nımlanmaz. Dış görünüm koruması, takdim, şekil, tasarım ve donanım korumasıdır. Karıştırılma 
nesnel değerlendirmeyi gerektirir. 

6762 sayılı Kanun hükmü, başkasının "ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları ile ilti
basa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları" cümle parçasına 
yer vermiştir. Oysa, anılan ayırt edici işaretlere ilişkin karıştırılma koşul, hüküm ve sonuçlarıyla bir
likte kendi özel kanun hükmünde kararnamelerinde, yani MarkKHK'da, EndTasKHK'da, 
CoğİşKHK'da ve unvanla ilgili olarak TK'da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Burada tekrar edil
meleri hem gereksizdir, hem de yorum güçlüklerine sebep olmaktadır. Anılan cümle parçalarının 
burada yer almaları, haksız rekabete ilişkin hükümlerin fikrî mülkiyete ilişkin düzenlemelerde kü-
mülatif uygulanması yönünden de gerekli görülemez. 

(5) numaralı alt bent: Kaynak İsviçre haksız rekabet hukukuna 1986 Kanunu ile giren, 
AET'nin 84/450 sayılı Yönergesinde ve bunda yapılan değişikliği içeren Yönergede (28.05.1991) 
düzenlenen karşılaştırmalı reklam hükmü hukukumuzda yenidir. Bent bu tür reklamın dürüstlük ku
rallarına aykırı olduğu halleri göstermektedir. Karşılaştırmalı reklamda, bir işletme kendi ürünü ile 
başkasının ürününü açıkça belirgin vurgu yaparak karşılaştırır. "Başkası"nm, adıyla belirtilmesi ve
ya tanımlanması gerekli değildir. Rakipleri işaret eden bir ifade de "başkası" olabilir. Karşılaştırma
lı reklama örnekler: "Süper market (x)'den daha ucuza daha kalitelisi", "Deterjanımız tanıdığınız 
(X) değildir. Şüphesiz (X)'den daha ucuz, daha etkili, üstelik (X)'den daha çevreci", "Herkesinkin-
den daha ucuz ve sağlıklı". Çünkü, karşılaştırmalı reklam kural olarak hukuka aykırı değildir, kanu
nen dürüstlük kurallarına aykırı sayılmamış, yasaklanmamıştır. Hukuka aykırı olan, nesnel yönden 
gerçek dışı ve ölçüyü aşan abartılı karşılaştırmalı reklamdır. 

Karşılaştırma, reklamı yapanın kendisi veya rekabette avantajlı duruma getirmek istediği kişi 
ile rakip veya rakipler arasında olmalıdır. Karşılaştırma konuları, kişiler (kişilikler), mallar, iş ürün
leri, faaliyetler ve fiyatlardır. Dürüstlük kurallarına aykırı olan, karşılaştırmada beyanların, açıkla-
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maların, ele alınan karşılaştırma unsurlarının doğru olmaması, yani yanlış veya yanıltıcı olması ya 
da rakibin ününü veya ürünlerinin sömürmesi, yanlış takdim edilmesi, tanıtılması, üstün yanlarının 
saklanmasıdır. Buna göre, hükmün üç karşılaştırmalı reklamı içerdiği görülür: Yanlış, yanıltıcı ve 
rakibi sömürücü karşılaştırıcı reklam. Yanlış karşılaştırmalı reklam, dayandığı olgular yanlış olan, 
gerçeğe uymayan, gerçeği saptıran, gerçek ortaya konduğunda (ispatlandığında) doğru olmadığı or
taya çıkan reklam demektir. Abartılı reklamın yanlış reklam sayılıp sayılmayacağı, somut olaya gö
re belirlenir. Abartı, bir reklamı yanlış denilen alana sokabilir. Bu tamamen mahkemenin takdirine 
kalmıştır. Başka bir deyişle bir reklamın "abartılı" olması onun "yanlış" olamayacağı anlamına gel
mez; yanlış olarak kabul edilmesini önleyemez. Bir reklam, 260 km. hızla giden X marka otomo
bilde duyulan sesin motordan değil radyodan gelen müzik sesi olduğunu söylüyorsa, ancak bu ger
çek değilse, yanlış ve dolayısıyla hukuka aykırıdır. "Tepede yalnız" türü reklamlar da, gerçeği yan
sıtmıyorsa yanlış karşılaştırmalı reklam hükmüne tâbi olur. Ancak "Tepede yalnız" reklamlarında 
bazen doğru veya yanlış sonucuna varmak pek kolay olmayabilir. İsviçre Federal Mahkemesi önü
ne gelen "İsviçre'nin en büyük sürücü okulu" olayında, öğrenci sayısının mı, cironun mu yoksa di
ğer hususların mı esas alınması gerektiği tartışılmıştı. Burada da takdir, mahkemeye aittir. 

Karşılaştırmalı reklamlarda görüş açıklamalarının nasıl değerlendirileceği, doğru/yanlış testine 
tâbi tutulup tutulmayacağı, hükmün soyut ve genel niteliği dolayısıyla gene somut olay gerçeğine 
bağlı olarak mahkemeye aittir. 

Reklâm konusu ürünün, malın, faaliyetin vesairenin hedefi (muhatabı) olan ortalama tüketici
de yanlış anlamalara, zanlara, algılamalara, düşüncelere yolaçan (sebep olan) açıklamalar, değerlen
dirmeler, yargılar vs. içeren reklamlar yanıltıcıdır. Yanıltma istatistiki bilgiler, temelleri farklı fiyat
lar, önemli ve etkili olanın atlanılması, karşılaştırmanın ilgisiz ve önemsizler arasında yapılmasıyla 
gerçekleştirilir (yapılır). 

Rakibin kendisinden, mallarından, iş ürünlerinden, faaliyetlerinden, tanmmışlığından gereksiz 
yere yararlanan, bunları gereksiz yere reklama alan karşılaştırmalı reklamlar da dürüstlüğe aykırı
dır. Kaynak Kanunda "unnötig anlehnender Weise" şeklinde ifade edilen ve Türkçede "gereksiz ye
re tanmmışlığından yararlanma" karşılığının tercih edildiği bu tür reklamda rakibin tanınmışlığının 
sömürüsü vardır. İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararma konu olan olayda bir yatağın (döşeğin, 
şiltenin) reklamı bir rakibin yatağı ile karşılaştırılarak yapılıyordu. Rakibin ürünü "Lattoflex" diye 
biliniyordu. Reklamda "Lattoflex'e karşı bir ürün olarak yeni sansasyonel bir şilte geliştirdik, bizim
ki yeni bico-flex şilte" denildi. Görüldüğü gibi burada rakibin ürünü ad verilerek reklama konulmuş, 
karşılaştırmada onun tanmmışlığından, güvenirliğinden yararlanılmıştır. Karşılaştırmalı reklamda, 
kötüleme ((1) numaralı alt bent) ve avantajlı duruma getirme ((2) numaralı alt bent) sömürü bağla
mında yapılmaktadır. 

Fiyatlar da karşılaştırmalı reklamın özellikle konusunu oluşturur. Karşılaştırma ucuzluk teme-
lindedir. Hukuka aykırı olan, şartların, karşılaştırılanların farklı olmasıdır. Nihayet karşılaştırmalı 
ilânın bir diğer uygulama alanı ürün, faaliyet, mal testleridir. Daha önce de belirtildiği gibi ölçü bi
limselliktir. 

(6) numaralı alt bent: Bu bendin konusu olan haksız rekabet eylemi İsviçre öğretisinde, "gös
termelik (mostra) ile aldatma" veya "mostra ile avlama" diye adlandırılmaktadır. Kastedilen, bazı 
malların seçilmesi, onların fiyatının tedarik fiyatının altında mostra (göstermelik) olarak satışa su
nulması, böylece avlanan tüketicinin aldatılmasıdır. Mostra kullanmak arz (sunma) şeklidir. Hü
kümdeki "seçilmiş bazı malların " ibaresi "mostra"yı ifade etmektedir. 
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Dürüstlüğe aykırı olan, sunulan malın "mostra" rolü oynaması, yani kalitesi ve tedarik fiyatı ile 
seçilmiş mallara hatta miktara özgülenmiş bulunmasıdır. Gerçekte sunanın malı, mostranın kalitesi 
düzeyinde değildir veya mostrayı gösterenin elinde mostranın kalitesinde yeteri kadar mal yoktur 
veya satıcı o kalitede malı varsa - daha yüksek fiyatla satmakta, satmayı amaçlamaktadır. Mostra
lık mal satıcı veya takdim edici tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabilir: Yüksek kalite, düşük fi
yatla avlanan müşteriye başka mal, başka fiyat uygulamak vs. Müşteri toplam arz konusunda yanıl-
tılabilir. Müşteri satış yerine gittiğinde veya mal kendisine gönderildiğinde, kalitesi, sınıfı ve özel
likleri itibarıyla hatta bazen fiyatıyla başka bir malla karşılaşabilir ya da o malın bittiği belirtilip 
başka fiyatta mal verilebilir. Avlanan müşterinin nasıl kötüye kullanıldığı önemli değildir; bu hü
küm de belli bir şekle ve kalıba da bağlanmamıştır. Mostra ile avlama yöntemi, bir anlamda ahlâk 
kuralları ile bağdaşmayabilir. Ancak bu husus hükmün uygulanmasında önem taşımaz. 

Hüküm yanılmanın hangi hallerde varlığının karine olarak kabul edileceğini de göstermiştir: 
Bunun için reklamı yapılan fiyatın aynı çeşit malların (iş ürünlerinin veya faaliyetinin) benzer ha
cimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması gerekir. Başka bir deyişle ancak bu hal
de yanıltma karinesi kabul edilir. Önemli olan aynı çeşit mal, benzer hacimde alımdır. 

Rakiplerin yeteneği hakkında yanıltmak ile kastedilen, onların kapasitesine ilişkin olarak alıcı
ların hatalı algılamaya yöneltilmesidir. Tedarik fiyatından o malın satıcıya mâl olma fiyatı anlaşılır. 

(7) numaralı alt bent: Bu bendin konusu, müşteriye armağanlar, primler ve rahatlar gibi avan
tajlar vaad ederek, vererek veya tanıyarak müşterilerin malın kalitesi, tazeliği, defolu olup olmadı
ğı konusunda fazla düşündürmeden, yöneltilmesidir. Hükmün ağırlık merkezi müşterinin sunumun 
gerçek değeri hakkında yanıltılmasıdır. 

Bu bent dürüstlüğe aykırı iki eylem içermektedir: (1) Müşterinin karar verme özgürlüğü yanıl
ma ile etkilenmektedir (2) Malın değeri armağanlar, bedelsiz verilen mallarla saklanmakta, müşte
ri bunu düşünmekten saptırılmaktadır. Hükümdeki "sunum" sözcüğü, icap anlamını da içerir. 

(8) numaralı alt bent: Bu bent her türlü saldırgan satış yöntemini kapsamaktadır. Hüküm sal
dırgan reklamları içermez. Başlıca sebepler şunlardır: (1) Bendin merkez unsuru satış yöntemidir. 
Reklam ise diğer doğrudan işlevlerin yanında satışa yardımcı bir araçtır. Ayrıca hükmün temelinde
ki düşünce, müşterinin makbul sayılamayacak güç psikolojik duruma sokularak satın alma zorun-
luğu altında bırakılmasıdır. Bu düşünce özellikle "saldırgan" ibaresinde ifadesini bulur. Kastedilen, 
şaşırtan, beklenmedik evin kapısına gelerek yapılan (kapıdan), bir kamyondan veya yoldan zorla çe
virerek yapılan satışlardır. Reklamda ise bu unsur mevcut değildir. (2) Diğer yandan kaynak İsviç
re Kanununun tasarısında yer alan ve saldırgan reklamları açıkça zikreden ibare, Parlamentoda, yu
karıda anılan gerekçelerle hükümden çıkarılmıştır. 

Bu alt bendin saldırgan reklamlara yer vermemesi, bu tür reklamların dürüstlük kurallarına uy
gun görüldüğü anlamına gelmez. Saldırgan reklamlar, genel hükmün kapsamındadır. 

"Özellikle saldırgan" ibaresindeki "özellikle" kelimesi hükmün uygulanabilmesinin şartıdır. 
Her saldırgan satış yöntemi, haksız rekabet oluşturmaz. Aksi halde, tüm işportacıların, kamyon ve
ya minibüsten satış yapanların, otomobile el sallayıp sizi lokantasına davet edenlerin bu hükmün 
kapsamına girmesi gerekir. Oysa, amaç bu değildir. Önemli olan saldırganlığın özellik taşıması ve 
muhatabını adeta köşeye sıkıştırmasıdır. Bu yönden kapıdan satış önem kazanır. Nitekim İsv. BK'da 
1990'da yapılan değişiklikle eklenen ve 24/03/2000'de yürürlüğe giren 40a-40g hükümleri kapıdan 
satışa önem vermiş ve kapıda işlemler ve benzer sözleşmelerin feshi şartlarını düzenlemiştir. 
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(9) numaralı alt bent: Bu bent "gizleme" diye adlandırılan haksız rekabet halini düzenlemek
tedir. Gizleme de yanıltmanın, gerçeğe aykırı hareket etmenin özel bir halidir. Onun için hükmün 
(2) numaralı alt bendinden farklılığının belirlenmesi gerekir. (9) numaralı alt bentte malların, iş 
ürünlerinin veya faaliyetlerinin, özellikleri, miktarı, kullanım amaçları veya tehlikeleri gizlenerek 
müşteri yanıltılmaktadır. (2) numaralı alt bendin aksine yanılma sadece açıklamalarla değil malın 
biçimi, paketleme tarzı, etiketteki takdim gibi görsel algılamalar dahil her türlü araçla yapılmakta
dır. Meselâ, büyük bir paketten ancak yarısını dolduracak kadar çerez çıkması, tırnak kadar parfü
mün büyük bir şişeyi alacak kutuya konulması, kolonya şişesinin doluymuş gibi görünmesine rağ
men şişenin iç hacminin çok küçük olması gibi. Ayrıca (2) numaralı alt bent müşteriler de dahil pi
yasanın rakipler, ara kullanıcılar gibi diğer aktörlerine de yönelirken, (9) numaralı alt bent sadece 
tüketiciyi dikkate alan bir hükümdür. Etiketteki bilgiler de (2) numaralı alt bentte kullanılan "açık
lamaları" akla getirebilir, ancak bir etikette, olası tehlikeleri, yan etkileri ve sağlığa dokunan diğer 
hususları gizlemek veya mevcut olmayan nitelik ve özelliklere yer vermek (2) numaralı alt bentte
ki açıklamadan farklıdır. (2) numaralı alt bentteki açıklamalar "aktif (9) numaralı alt benttekiler ise 
pasif niteliktedir. Ancak iki hüküm arasındaki fark, gene de somut olaya göre belirlenmelidir. 

(10), (11) ve (12) numaralı alt bentler: Bu üç bent doğrudan tüketicinin korunması ile ilgili 
bulunan haksız rekabet hâlleridir. Amaç, tüketici kredilerinde, taksitli satış veya benzeri satış şart
larında, bunlara ilişkin form örneklerinde, ilân ve reklamlarda kullanılan belirsiz, yanıltıcı, aldatıcı 
ve kandırıcı ifadeler, lafızlarla tüketicinin korunmasıdır. Form ve sözleşme örnekleri malın fiyatını, 
taksit şartlarını, taksit maliyetini, gerçek maliyeti karartabilir. Bu eylemler yukarıdaki üç bendin uy
gulama alanının kapsamındadır. 

Taksitle satışın şartlarında açık olmamak, uygulanan faizi veya vade farkını, ödemelerin nasıl 
yapılacağını ve taksitle satış yapanın unvanını açıklamamak, dürüstlük kurallarına aykırıdır. Çün
kü, müşteri (çoğu kez tüketici) sürpriz sayılabilecek oranda yüksek vade farkları ve faiz oranları ile 
karşılaşabilir; ödemelerin Türk Lirası ile yapılmayacağını, kredi kartı kullanılması halinde ek ko
misyon istendiğini sonradan görebilir. İlân bir holdingden verilmiş olabilir, satışı yapacak firma 
açıklanmadığı için, müşteri o grupta tanıdığı şirketten başka, tanımadığı, daha kalitesiz mal satan 
bir şirketten mal almak durumunda kalabilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi: 
(b) bendi ile Türk haksız rekabet hukuku yeni bir boyut kazanmıştır. Boyut sözleşmenin taraf

larından birinin sözleşmenin dışından gelen eylemlerle sözleşmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yö-
neltilmesidir. Bu yeni boyut ile saf bozulmamış, rekabet, rakip, tüketici, tedarik eden ve genel ola
rak kanun korunmuştur. 

(1) numaralı alt bent: Bir sözleşme, tarafları bağladığı gibi, çok istisnaî kanunî istisnalar bir 
yana, sadece taraflarca ihlâl edilebilir ve sona erdirilebilir; ancak üçüncü kişiler taraflardan birini 
sözleşmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltebilir. Bir sözleşmenin salt "ihlâli" hukuka aykırıdır; 
ihlâl kavramı özünde hukuka aykırılığı içerir ve ifade eder. Bir sözleşmenin bir tarafının, açıkçası 
müşteri konumunda bulunan kişinin, haklı sebebi varsa, şartlar gerektirirse sözleşmeden doğan bir 
yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddedebilir veya sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak, edimi yeri
ne getirmemek veya sözleşmeyi sona erdirmek bir ihlâl ise hukuka aykırıdır. Sözleşme yönünden 
üçüncü kişinin sözleşmenin tarafını, yani müşteriyi kendisiyle sözleşme yapsın diye sözleşmeyi 
ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmesi haksız rekabettir. Bu eylem zaten Borçlar Kanununun 41 in
ci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haksız fiildir; (1) numaralı alt bent bunun haksız rekabet
teki görünümünü düzenleyen bir lex specialis'dir. 
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(2) numaralı alt bent: Bu alt bent (1) numaralı alt bent ile aynı düşünceye dayanmakta ve 
onun işçiler, vekiller, yardımcı kişilerle gerçekleştirilmesini düzenlemektedir. Bu hüküm 6762 sa
yılı Kanunun 57 nci maddesinin (6) numaralı bendinin tekrarıdır. 

(3) numaralı alt bent: Üçüncü kişilerin rakibin işçilerini, vekillerini veya diğer yardımcı kişi
lerini üretim ve iş sırlarını ifşaya veya ele geçirmeye yöneltmesi eski hukukumuzda da düzenlenmiş
ti. Yeni hüküm bir anlamda 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin (7) numaralı bendinin tekrarıdır. 

(4) numaralı alt bent: Bu alt bent (b) bendinin taksitli satış, kredili satış vs. satış türlerine uy
gulanmasıdır. 

Birinci fıkranın (c) bendi: 
(c) bendi de hukukumuzda yeni olup bir boşluğu doldurmaktadır. Yeni hüküm hukuken koru

nan fikrî mülkiyet hakları hakkında öngörülmüş değildir; onları da kapsamamaktadır. Hükmün kap
samına giren hukuken özel olarak korunmayan ancak, iş, faaliyet, üretim vs. yönünden önem taşı
yan, teklif, hesap, plan gibi ürünlerden yetkisiz yararlanmaktır. Bu fıkra haksız rekabet hukukunu 
temellendiren emek ilkesinin geniş bir uygulamasıdır. Hüküm başkalarının emeğinden, iş, sonuç ve 
deneyimleri haklı olmayan yararlanmaları önlemeyi amaçlamaktadır. Hükümdeki yararlanma, eko
nomik yarar elde etmeyi, başkasının emeğiyle haklı olmadığı halde sonuç almayı ifade etmektedir. 

Birinci fıkranın (d) bendi: (d) bendi ile (b) bendinin ortak yönleri vardır. Ancak birincisi el
de etme, ikincisi ise kullanmayı esas almaktadır. 

Birinci fıkranın (e) bendi: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin (10) numaralı 
bendi ile paraleldir. 

Birinci fıkranın (f) bendi: Hüküm yeni olup, genel işlem şartlarını hukukumuzda ilk defa dü
zen altına almaktadır. 

Madde 56 - Maddede, 6762 sayılı Kanunun 58 inci maddesi bazı değişikliklerle korunmuştur. 
Kaynakta da bu maddede esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır. Bazı sözcüklerin yenilenmesi 
dışında vurgulanması gereken değişiklik üçüncü fıkrada yapılmıştır. 6762 sayılı Kanunda yer alan, 
bir anlamı ve anılmaya değer yararı olmayan, "kendilerinin veya şubelerinin azaları bir ve ikinci fık
ralar gereğince dava açma hakkını haiz oldukları takdirde" cümlesi Tasarıya alınmamış buna karşı
lık tüketicilerin iktisadî menfaatlerini koruyan örgütlere dava açma hakkı tanınmıştır. 

Madde 57 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 58 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 60 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 59 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 61 inci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 60 - Maddedeki tek değişiklik, Türk Ceza Kanunundaki zamanaşımının dava zamana

şımı olduğunun belirtilmesidir. Bu açıklıkla uygulamadaki bir tereddüt giderilmiştir. 
Madde 61 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 62 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmış

tır. Ayrıca madde yeni Türk Ceza Kanununun cezalar sistemine uydurulmuştur. 
Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, 55 inci maddede yazılı haksız rekabet filelerini kas

ten işleyenler için ceza hükmü öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, ceza hükmünün uygulan
masında dikkat edilmesi gereken husus, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi uyarınca 55 inci madde
de yer alan bentlerde "özellikle" ibaresinden sonra sayılan fiillere aykırılık halinde ceza söz konu
su olabilecek, maddede doğrudan sayılmayan ancak haksız fiil oluşturabilecek diğer hallere aykırı
lık durumunda ise ceza verilmeyecektir. 

Madde 63 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 65 inci maddesinden alınmıştır. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Ticarî Defterler 

Madde 64 - Birinci fıkra: Alm. TK'nın 238 inci paragrafından alınan, bazı hükümleri yönün
den 6762 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ile benzerlikler içeren, dünya çapında ulusal ve uluslara
rası standartlar bakımından evrensel nitelik taşıyan bu fıkra, her tacirin ticarî defter tutmak yüküm
lülüğüne ilişkin emredici bir kural koymaktadır. Bu yükümlülükten hiçbir tacir ayrık tutulamaz. Ta
cir Tasarının 12 nci ve 16 ncı maddelerine göre tanımlanır. Maddede ve kenar başlığında "ticarî def
ter" ibaresi kullanılmış olmasına rağmen gerçekte, muhasebe tutulması yükümü ifade edilmiştir; 
yoksa kastedilen günlük defter, büyük defter gibi defterler değildir. "Muhasebe" ise sisteme gönder
me yapar. Tacirin tüzel kişi olması halinde defterleri tutma sorumluluğu yöneticilere ve yönetim ku
ruluna aittir. Yöneticiler ve yönetim kurulu, ilgili tüzel kişiye ilişkin özel hükümlere göre belirlenir; 
sorumluluk da aynı hükümler çerçevesinde saptanır. Defter tutulması, yani fiilen kayıtların işlenme
si kişiye bağlı bir görev ve yetki olmadığı için kayıtların bizzat sorumlular tarafından yapılması def
terlerin sorumlularca bizzat tutulması anlamına gelmez. Kastedilen fonksiyondur. Anonim şirketler
de bu yükümlülük, yönetim kurulunun devredilemez yetkileri başlığı altında Tasarının 375 inci 
maddesinde "Muhasebenin ilkelerinin belirlenmesi" şeklinde ifade olunmuştur. Defteri bizzat 
tutacak kişilerin gerekli bilgiyi haiz uzman kişiler arasından seçilmesi zorunluğu, yöneticiye ve yö
netim organlarına gene bir sorumluluk halinde yüklenmiştir. 

Defterlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye 
Muhasebe Standartlarına (m. 88), bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde doğrudan Uluslara
rası Finansal Raporlama Standartlan'na göre, tacirin ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça 
gösterir şekilde tutulması şarttır. Muhasebenin tutuluşunda Türkiye Muhasebe Standartları ve bu 
bağlamda IFRS emredici niteliktedir. Bu sonuç 88 inci maddeden doğar. Hükmün Türkiye Muha
sebe Standartlarına ve Tasarının 88 inci maddesine gönderme yapması özel bir anlam taşır. Muha
sebe Vergi Usul Kanununa ve vergi mevzuatına göre tutulamaz. Muhasebe vergi için tutulmaz. Ver
gi verilerini ve sonuçlarını bu suretle tutulan muhasebeye dayandırır. Birinci fıkranın birinci cüm
lesi defter tutmanın kanunî amacını kesin bir tarzda, açıklık öğretisine ve bu öğretiyi yansıtan dog
masına uygun bir şekilde koymaktadır. Açıklığın ölçüsü, uzman bir üçüncü kişinin defterlerden edi
neceği fikirdir. Başka bir deyişle, söz konusu uzman kişi defterlerden işletmenin durumunu anlaya-
bilmelidir. "Üçüncü kişi" ibaresi, tacirden bağımsızlığı ve yansızlığı ifade eder. Bu hüküm, defter
lerin aynı zamanda uzmanca, profesyonellik ilkelerine göre, meslek etiği, yöntemi ve terimleri uya
rınca tutulması gereğini de ortaya koymakta, yoksa defterlerin herkesin değil, sadece uzmanların 
anlayabilecekleri tarzda tutulması anlamına gelmemektedir. "Makûl bir süre" ile kastedilen, defteri 
inceleyen uzmanın bazı kayıtları anlayabilmek amacı ile ayrıca araştırma yapmasına, bilgi toplama
sına, açıklama istemesine gerek olmaksızın, o kaydı, sebebini, dayanağını ve gereğinde sonuçlarını 
değerlendirebilmesidir. Uzmanın "fikir edinmesi" demek tacirin malvarlığı durumunun, borçlarını 
yerine getirmeye yeterli olup olmadığı yorumunu yapabilmesidir, yoksa bir denetim elemanı gibi 
denetim sonuçlarını ortaya koyması, döküm yapması, sonuçları belirlemesi aranmaz. 

Yüküm tacir sıfatını kazanma, tacir sayılma ve tacir gibi sorumlu olma tarihinden veya anın
dan itibaren başlar (m. 87), saklama yükümlülüğü bir yana, tacir sıfatın, tacir gibi sayılma ve tacir 
gibi sorumlu olma konumunun son bulmasına kadar devam eder. İlk iki varsayımda tacirin kaydı
nın ticaret sicilinden silinmesi esas alınabilir. Son varsayımda ise yükümün son bulması somut ola
ya göre belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 9 4 — 

Temel defterler dışında hangi defterlerin tutulması gerektiği hükümde belirtilmemiştir. 6762 sa
yılı Kanunda olduğu gibi, "işletmenin niteliğinin ve öneminin gerektirdiği" ölçüsü ile defterlerin be
lirlenmesi uygun değildir. Bunu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu belirlemelidir. Defterin uy
gun tutulmaması, cezaî yönden bu Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre sonuçlar doğurur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada belgeleme ve kaydın belgeye (evrak-ı müsbiteye) dayanması ilke
si öngörülmüştür ("Belge yoksa kayıt da yoktur" ilkesi). Hüküm teknik gelişmelere uygun olarak 
saklama ortamını sınırlayıcı olmayan, gelişmelere açık bir tarzda göstermiştir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra deftere resmiyet verilmesi yani onay gereğini belirtmekte ve bu
nun usulünü göstermektedir. Dördüncü cümle bir uygulama hükmü olduğu için ayrıntılar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının düzenlemesine bırakılmıştır. Tasarı 6762 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde 
4884 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, kural olarak uyum içerisindedir. 6762 sayılı Kanunun 69 
uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi noter yanında sicil memuruna da onay yetkisini 
vermiştir. Bu yetkinin 6762 sayılı Kanunda sicil memuruna tanınmasının sebebi, şirketlerin kurulu
şunu süratlendirmektir. Kuruluş sırasında oda gerekli belgeyi derhal verebilecek ve doğrudan doğ
ruya sicile gidilerek şirketin tescili gerçekleştirilebilecektir. Başka bir değişle, noter aradan çıkabi
lecektir. Bu amaç göz önünde tutularak sicil müdürünün onay yetkisi kuruluşa özgülenmiştir. Diğer 
yandan, Tasarıda, uygulamadaki bazı aksaklıklara engel olmak için faaliyet belgesinin notere sunul
ması gereği öngörülmüştür. 

Bu madde ile defterlerin tümü açılış ve kapanış onayına tâbi tutulmuştur. Bu değişikliğin sebe
bi çift defter kullanımını olabildiğince engellemektir. Çift defter sadece hesaplara ilişkin ticarî def
terlerde değil, aynı zamanda pay defteri, karar defteri ve genel kurul karar defterlerinde de sık rast
lanan bir olgudur. Bu defterlerden herhangi biri kapatılmadan yenisi açılabilmekte, ihtilaflarda mah
kemenin önüne değişik defterler çıkabilmektedir. Bu çoğu kez hileli bir davranış teşkil eden çift def
ter uygulamasına özellikle pay defteriyle, yönetim kurulu karar defterinde çok sık rastlanmaktadır. 
Uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için onay süresi izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına ka
dar uzatılmıştır. 

Dördüncü fıkra: Uygulamada tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmektedir. Pay, karar ve 
müzakere defterlerinin ticarî defter sayılması teoriye uymamakta, uygulamanın gereksinimini duy
duğu gibi kural olarak kanuna girmiş bulunmaktadır. Kuralın amacı, karine oluşturmak, ispatta yar
dımcı olmak gibi işlevlere sahip söz konusu defterlere, ticarî defterlere uygulanan güven ve disip
lin kurallarını uygulayabilmektir. Uygulamada tasdiklere tâbi olmayan bu defterlerin çoğu kez gü-
venilemez durumda oldukları görülmüştür. 

Madde 65 - Birinci fıkra: Alm. TK.'nın 239 uncu paragrafından alınan bu hüküm defterlerin 
tutulmasına ilişkin şekle ilişkin kuralları içermektedir. Madde ayrıca yorumlanmayı gerektirmeye
cek kadar açık hükümler içermektedir. Kısaltmalar, harfler ve semboller, işlem yapan kişilerin ad
larını, ticarî işletmelerin ve şirketlerin unvanlarını, konularını, gümrük veya diğer bir düzenlemenin 
pozisyon numaralarını ifade edebilir. Söz konusu kısaltmaların, sayıların, harf ve sembollerin an
lamları duraksamaya yer bırakmayacak kesinlikte ve tekdüze olmalıdır. Defterlerin Türkçe'den baş
ka dil ile tutulamayacağı emredici niteliktedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, bilanço ilkelerinden bazılarına, yani tamlık, doğruluk, zamanında ka
yıt ve düzen ilkelerine açıkça gönderme yapmakta, ancak bunları tanımlamamaktadır. Uyulması ge
rekli ilkeler fıkrada yazılı olanlarla sınırlı değildir. Anılan ilkelerin uygulaması, defterlerin tutulma
sından itibaren başlar. İlkelerin içerikleri, kapsamları, 88 inci maddenin birinci fıkrası hükmünde ön
görülen kavramsal çerçeveleri, standartlarda, öğretide ve mahkeme kararlarında tanımlanıp anlam ve 
boyut kazanacaktır. İlkeler defterlerin ve yılsonu finansal tabloların taşıyıcı kolonlarıdır; evrenseldir. 
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Tamlık, kısaca işletme iş ve işlemlerin eksiksiz olarak, yani herhangi bir boşluk yaratmadan 
muhasebeleştirilmesi, kaydı gereken bir iş ve işlemin kayıt dışı bırakılmaması demektir. Muhasebe
deki tamlık ilkesi bilançodaki tamlık ilkesinden farklıdır. İkincisi aktif ve pasiflerin tamlığını, aktif 
ve pasif listesinin ne eksik ne de fazla olmasını ifade eder. 

Doğruluk, kaydın gerçeğe uygun ve sadık bir biçimde iş ve işlemi yansıtmasıdır. İşlemin ger
çeğe sadık bir şekilde muhasebe kaydı haline gelmesi, inceleyenin yanlış yorumlara yöneltilmeden 
aktarılmasıdır. Burada gerçeğe bağlılık İngilizce'deki "fair" sözcüğünün karşılığıdır. "Fair" Anglo
sakson çevreleri dışında yabancı öğretide de kullanılmakta ve Kara Avrupası dillerinde tam karşı
lığı bulunmamaktadır. Bu güçlük Türkçe'de de vardır. 

Zamanında kayıt, muhasebe kaydının zamanında yapılması, sonraya bırakılmaması gereğini 
ifade eder. İlke muhasebe kaydının 5-10 gün gibi belirli süre içinde yapılmasını öngörmemekte, ge
nel kabul gören muhasebe kurallarına uygun olarak "zamanında" ölçüsünü kullanmaktadır. "Zama
nında", hemen veya derhal anlamına gelmediği gibi, haftalara da izin vermemekte, gerçekçi ancak 
kısa bir süreye yani, muhasebeleştirmenin olağan süresine işaret etmektedir. 

Düzen ilkesi ile, yapılan iş ve işlemlerin kaydının zaman akışına göre, yani kronolojik sırada 
tarih ve belge numarası dikkate alınarak yapılması kastedilmektedir. 

Üçüncü fıkra: Çizimler, saklayıcı, örtücü ve karartıcı değil düzeltici ve gerçeği yansıtıcı ol
malıdır. Bu sebeple, eski kayıt, karalanmamalı, kapatılmamalı, herhangi bir madde veya araçla si-
linmemeli, görülecek, okunacak, ne olduğu bilinecek tarzda sadece temiz bir biçimde çizilmelidir. 

Dördüncü fıkra: Son fıkra defter tutanlara, kayıtları, olguları ve işlemleri içeren ve aynı za
manda da kanıtlayan belgelerin saklanmasında ikili seçenek sunmaktadır. Birincisi fizikî dosyala
ma, ikincisi ise veri taşıyıcılarının kullanılmasıdır. "Veri taşıyıcıları" terimi, inter alia, mikrofişleri, 
CD'leri, magnetleri ve elektronik ortamı ifade eder. Hüküm teknik gelişmeleri dikkate almakta, 
elektronik ortam uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Bu dördüncü fıkra, IFRS dikkate alınarak 
belirlenecek olan Türk standartları uygulamasıyla boyut kazanmaya müsaittir. 

Madde 66 - Birinci fıkra: Her tacir işletmesinin açılışında bir envanter çıkarmalıdır (ilk en
vanter). Bunu her hesap dönemi sonunda tekrarlamalıdır. Envanter belli bir zamanda, bir işletmenin 
aktifleri ve pasifleri ve bunların kanunen öngörülen ölçütlere göre yapılmış değerlemeleri bağla
mında "nesi var-nesi yok" anlamına gelen teknik bir terimdir. Envanter kısaca işletmenin aktif ve 
pasifini değerleriyle gösteren liste demektir. Tamlık ve doğruluk ilkeleri amaç yönünden envanteri 
tanımlar. Envanter tam ve doğru değilse, işletmenin hesapları ve sonuçları doğru çıkmaz. İlk envan
ter gerçek/doğru değilse bu düzeltilemez. Onun için birinci fıkra ilk envanterin, şirketin taşınmaz
larının, alacak ve borçlarının, nakit parasının ve diğer varlıklarının eksiksiz ve doğru bir şekilde 
gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerçeği yansıtmayan bilanço envanterden başlar. Tamlık ve 
doğruluk ilkeleri envantere, dolayısıyla ilk envantere de egemendir. 

Birinci fıkra tamlık, doğruluk yanında varlıkların ve borçların teker teker gösterilmesi, yani ka
lemlerde toplama, hamur ve mahsup yapmama, konsolide etmeme ilkeleri yanında denetlenebilir
lik kuralını da içerir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, her faaliyet yılının sonunda çıkarılacak envanteri hükme bağlamak
ta ve faaliyet (hesap) dönemini oniki ay ile sınırlamaktadır. İlk faaliyet yılı, işletmenin açılışı ile 
başlayıp hesap döneminin son günü biteceğine göre, oniki aydan az olabilir; daha doğrusu çoğu kez 
oniki aydan az olur. Ancak bu istisna dışında oniki aydan kısa faaliyete ve dolayısıyla faaliyet dö
nemine bağlı envanter dönemi olamaz. Bu oniki ayın başlangıcı ve sonu işletmenin konusunun özel
liği sebebiyle değişebilir. 
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İkinci fıkra envanterin çıkarılması süresini de kesin bir şekilde belirtmeksizin emredici bir ku
rala bağlamıştır: Envanter bilançodan önce çıkarılmış olmalıdır. Çünkü, bilanço envantere dayana
caktır. Bu anlamda ikinci fıkradaki "düzenli bir işletme faaliyetine uygun süre" ifadesiyle envante
rin, bilanço gününden önce bilançoya esas alınabilecek bir süre içinde çıkarılması kastedilmektedir. 
Onun için bu süre ile 69 (c)'deki süre örtüşmez. Anılan madde bilançonun çıkarılma süresi olup, en
vanteri izleyecektir. Hükmün amacı, envanterin çıkarılmasını süreye bağlayarak bilançonun gecik
mesini önlemektir. 

Hüküm, üçüncü fıkra ve 67 nci madde ile birlikte yorumlanır. Buna göre envanter üçüncü fık
ra ve 67 nci maddeye göre diğer envanterlerde de esas alınır, yani tekrarlanır. Ancak bu hüküm de 
64 üncü maddenin beşinci fıkrası hükmüne tâbidir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra da, kural olarak değişmeyen değer ilkesini benimsemiştir. Kural 
malvarlığı unsurlarının teker teker değerlendirilmesidir. Hüküm bunun iki istisnasını öngörmekte
dir. Bunlardan birincisi maddî duran malvarlığına dahil varlıklar, ikincisi ise, dönen malvarlığı ka
tegorisi kapsamındaki işletme ihtiyaçları için düzenli bir şekilde ikame edilen ham ve yardımcı 
maddelerle, akaryakıt gibi işletme malzemeleridir. Her ikisi de daha önceki değişmeyen değerleriy
le (sabit değer) envantere alınabilirler. Ancak, ikinci kategorinin işletmede devamlı ikame edilmesi 
yanında toplam değerleri ile sabit değerleri arasındaki farkın küçük olması gerekir. Bu kural sürek
li olarak uygulanamaz. Üç yılda bir fizikî, yani tam ve gerçek değerle varlıkların teker teker değer
lendirilmesi suretiyle envanterin çıkarılması gerekir. 

İkinci fıkra hükmünün uygulanabilmesi için Türkiye Muhasebe Standartlarında aksinin öngö
rülmemiş olması şarttır. Çünkü, Türkiye Muhasebe Standartlarının dayandığı ve yansıttığı uluslara
rası standartlar kural olarak sabit değer ilkesine yer vermemekte, teker teker değerlendirmeyi üstün 
tutmaktadır. Hükmün uygulandığı tarihte Türkiye Muhasebe Standartları envanter gününde sabit 
değere ilişkin iki istisnaya izin vermezse 64 üncü maddenin beşinci fıkrası hükmü gereği ikinci fık
ra uygulanmayacaktır. 

Dördüncü fıkra: Son fıkra aynı grup içerisine girebilecek stok malvarlığı, taşınır malvarlığı 
unsurları ve borçların ayrı ayrı gruplandırıİmasına ve ortalama ağırlıklı değerle envantere konulma
sına olanak veren bir hükümdür. 

Madde 67 - Birinci fıkra: Birinci fıkra genel kabul gören matematiksel-istatistiksel sondaj 
yöntemine izin vermektedir. Sondaj fizikî envanterin tersidir. Fizikî envanterde, aktif ve pasif ka
lemlerin envanteri, depolara inilerek, alacak ve borçlulara gidilerek onlarla mutabık kalman baki
yeler alınarak, varlıkları teker teker sayarak, ölçerek tartarak ve değerlendirilerek yapılır. Sondaj 
yönteminde ise genel kabul gören matematiksel-istatistiksel örneklerle belirleme yoluna gidilir. 

Birinci fıkranın son iki cümlesi sondaj yönteminin kullanılması halinde yöntemin dikkatli, ba
siretli ve nesnel olması gereğini ve bu şekilde uygulanmasını hükme bağlamakta, sondaj sisteminin 
öznel değerlendirmelere, genel kabul görmeyen olasılık ve tahminlere dayandırılmaması gereğini 
ifade etmektedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, sondaj yöntemine göre envanter çıkarılabilmesinin şartını belirle
mektedir. Şart, kısaca şöyle formüle edilebilir: Envanter günündeki duruma göre fizikî yöntem uy
gulansaydı aynı sonucu vereceği kesin ise genel kabul gören muhasebe ilkelerine uygun başka bir 
yöntem uygulanabilir. 
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Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, saymaya, tartmaya, ölçmeye dayalı yani nicel olmasına gerek bu
lunmaksızın, değerleri artırarak, eksilterek envanter çıkarılmasını düzenlemekte ve bunun iki hâlde 
mümkün olduğunu öngörmektedir. 

Madde 68 - Birinci fıkra ve ikinci fıkra: Hüküm, her tacir için açılış bilançosu ile yıllık 
bilanço düzenlenmesinin zorunlu olduğunu öngörmekte ve açılış bilançosuna uygulanacak hüküm
leri göstermektedir. Hüküm ayrıca bilanço kavramının anlamına da kısa bir gönderme yapmaktadır. 

Üçüncü fıkra: Hüküm yılsonu "fınansal tabloları"nı tanımlamaktadır. Ancak, hüküm asgarîyi 
göstermektedir. Tasarının 514 üncü maddesi, nakit akım ve özsermaye tablolarıyla eklerini de anı
lan tabloların içine almıştır. Eğilim, bu tabloların sayılarını artırmak yönündedir. Bu sebeple hem 
514 üncü madde hem de Türkiye Muhasebe Standartları saklı tutulmuştur. 

Madde 69 - Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve ta
mamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS'nin belirleyeceği kurallar ve 
bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla dinamik bir nitelik taşır. Birinci bent, vergi men
faatini gözetmeye ve korumaya yönelik vergi ilkelerini kesin olarak kapsam dışında bıraktığı gibi, 
Uluslararası Standartlara yabancı nitelik taşıyan ve şiddetli eleştirilere konu olan Alman "Massgeb-
lichkeit" ilkesini, benzer ilkeleri ve uygulamaları reddeder. 

Madde 70 - Hüküm emredicidir. Türkiye Muhasebe Standartları 64 üncü maddenin beşinci fık
rası hükmüne göre saklıdır. 

Madde 71 - Borçlar Kanunu 12 nci madde dolayısıyla kural olarak güvenli elektronik imza ge
çerlidir. 

Madde 72 - Birinci fıkra: Birinci fıkra bilançoya hakim, Türkçeye "tamlık" sözcüğü ile çev
rilen "completeness" ilkesini açıkça öngörmektedir. Birinci cümle mehaz Alm. TK.'nın 246 ncı pa
ragrafından iki noktada ayrılmaktadır. Birinci istisna, aksine kanunî hükümlerin yanında standartla
rın da saklı tutulmasıdır. Tasarının 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü karşısında buna ge
rek bulunmadığı düşünülebilir. Ancak uluslararası muhasebe standartlarının "tamlık" anlayışı, me
hazdan daha kapsamlıdır. Nitekim anılan standartlar tamlık ilkesinden sadece aktif ve pasiflerin ek
siksiz bir listesini anlamamakta aynı zamanda bunların standartlara uygun ve doğru değerlendiril
miş olmalannı da gerekli görmektedir. Nitekim hükümde, bu da belirtilmiştir. Aynı şekilde gerçeği 
ona sadık bir tarzda yansıtan sunum, yani "fair presentation" da gereklidir. İkinci olarak fınansal ki
ralamanın "sale and leaseback" türü de en az mülkiyetin saklı tutulduğu haller kadar özellik göster
mektedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, açıklık ilkesi gereği mahsubu yasaklamaktadır. 
Madde 73 - Birinci fıkra: Alm. TK.'nın 247 nci paragrafının kaynaklık yaptığı bu hüküm, 

6762 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle içerik itibarıyla aynıdır. Hüküm bilançodaki aktif ve pasif 
ayrımına çok genel bir ifade ile işaret etmekte, ancak ne cetvel ne de tablo şekline ilişkin bir tercih 
belirtmektedir. Genel bir hüküm olduğundan uyulması zorunlu asgarîyi gösteren bir bilanço şema
sına da yer vermemiştir. Ancak bilanço kalemlerinin yeterli derecede ayrıntıya inilerek şemalandı-
rılmasını öngörmüştür. 

İkinci fıkra: Bu fıkra da duran varlıkları tanımlamaktadır. 
Madde 74 - Hüküm, tamlık ilkesinin bir uygulamasıdır. 
Birinci fıkra: Bilirkişi, kuruluş denetçisi, noter, avukat ücretleri, tescil giderleri ve çeşitli resim

ler gibi kuruluş giderleri sonucunda işletmeye herhangi bir varlık girmez. Aynı şekilde öz sermaye
nin sağlanabilmesi için yapılan ihraç, izahname, pay senedi basımı giderleri ile aracı kurum komis-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 9 8 -

yonlan da işletmeye bir varlık kazandırmaz. Bu sebeple Alm TK.'mn 248 inci paragrafından alınan 
ve uluslararası muhasebe standartlarıyla uyum içinde bulunan bu hüküm, anılan giderlerin yani var
sayımsal aktiflerin (intangible assets) aktifleştirilmesini yasaklamakta, böylece 6762 sayılı Kanunun 
458 inci maddesinden ayrılmaktadır. Kural tamlık ilkesinin gereği olduğu için söz konusu giderlerin 
ihraç primi (agio) ile mahsubu da mümkün değildir. Yasak, finansman giderlerini kapsamaz. 

İkinci fıkra: Bir işletmenin kendi yarattığı, kendisine ait ticaret unvanı, marka, patent, faydalı 
model, tasarım gibi fikrî mülkiyet hakları ve peştemaliye (good will) benzeri işletme değerleri de ak-
tifleştirilemez. Bu değerler bedel ödenerek başkalarından devralınmışsa, yasak söz konusu değildir. 

Hüküm duran varlıklara ilişkin olduğundan dönen varlıklar arasında yer alan elektronik veri ta
banları da yasağın kapsamında değildir. 

Üçüncü fıkra: Son fıkrada öngörülen aktifleştirme yasağı, AT Yönergesinin gereğidir. 
Madde 75 - Karşılıklar bilanço hukukunun en ünlü kalemlerinden biri olup, şüpheli borçlardan, 

askıdaki işlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan doğması olası kayıplar için ayrılan, 
amaç hükmü belirli yedek akçelerdir. Karşılıklar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ayrılır. 

Madde 76 - Geçici hesapların genel olarak tanımını veren bu hüküm, uygulanacak kurallar yö
nünden Türkiye Muhasebe Standartlarına göndermede bulunmaktadır. 

Madde 77 - Hüküm şeffaflık ilkelerinin gereği olarak, pasifte yer almayan sorumluluk ilişki
lerinin ekte açıklanmasını öngörmektedir. Sorumluluk ilişkileri 77 nci maddede sınırlı sayıda sayıl
mamışlardır. Zaten Türkiye Muhasebe Standartlarına yapılan gönderme de bunu doğrular. 

Madde 78 - Değerleme ilkeleri, değerleme ölçülerinden farklı olarak, değerlemede dikkate alı
nacak taşıyıcı nitelikte evrensel kurallardır. Bu ilkeler hükümde açıkça belirtildiği gibi - sınırlı sa
yı ilkesi kapsamında değildir. Birinci fıkra hem Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen hem 
de öngörülmeyip genel kabul gören muhasebe standartlarınca tanınan ilkelere gönderme yapmıştır. 
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun XI/25 sayılı tebliğine, özellikle 14 ilâ 31 inci maddelere bakı
nız. Hükmün kaynağı Alm. TK.'nın 252 nci paragrafı olmakla beraber hüküm, pozitif hukuklar üs
tü niteliktedir. 

Birinci fıkranın (a) bendi: Birinci ilke, "bilançoların değersel özdeşliği" veya Sermaye Piya
sası Kurulunun XI/25 sayılı tebliğinde olduğu gibi karşılaştırılabilirlik (comparability) diye anılır. 
Bilançoların gediksiz birbirini izlemelerini bir önceki bilançonun kapanış değerlerinin bir sonraki 
bilançonun açılış değerleriyle özdeş olmasını, böylece finansal durum karşılaştırması yapılmasını 
ifade eder. Bu ilkenin istisnası Türk Lirasından Yeni Türk Lirasına geçişte olduğu gibi para birimi
nin değişmesidir. 

Birinci fıkranın (b) bendi: İkinci ilke, işletmenin sürekliliği (going concern)'dir. Sermaye Pi
yasası Kurulunun XI/25 sayılı tebliğinin 16 nci maddesine bakılmalıdır. Finansal tablolar işletme
nin faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanır; meğerki, iflâs davası, tasfiye kararı, devamlı 
ödeme güçlüğü ödemeleri, tatil veya benzeri fiili veya hukukî bir sebep bu varsayıma olanak bırak
masın. İşletmenin öngörülebilir bir gelecekte faaliyetini devam ettireceği varsayılmazsa, işletmede
ki tüm aktif ve pasiflerin farklı ölçülerle değerlendirilmesi gerekir ve yılsonu rakamları, faaliyetin 
sonuçlarını vermez. 

Birinci fıkranın (c) bendi: Bu ilke, iki alt ilkeyi içerir: bilanço günü ve teker teker değerleme. 
Değerlemeler bilanço günü itibarıyla yapılmalı, bu tarihe kadar değerlendirmeyi etkileyen bütün et
kenler dikkate alınmalı, anılan tarihten sonrakiler de hesaba katılmamalıdır. Teker teker değerleme 
ise şeffaflığın vazgeçilmez gereğidir. Aksi halde kalemler toplanır ve mahsuplarla bir değer elde 
edilirse, finansal durum anlaşılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 99 — 

Birinci fıkranın (d) bendi: İhtiyat ilkesi, bilanço günü ilkesinin tamamlayıcısıdır. 
Birinci fıkranın (e) bendi: Bu ilke, tahakkuk ilkesi diye adlandın lan muhasebenin temel varsa

yımlarından birini ifade eder. İlke aynı zamanda faaliyet dönemlerinin bağımsızlığı ilkesini de kapsar. 
Birinci fıkranın (f) bendi: Yöntemlerde kararlılık, karşılaştırılabilirlik ilkesinin gereğidir. 
İkinci fıkra: İlkelerden istisnaî durumlarda ayrılmak mümkündür. Ancak istisnaî durumun 

haklı temellere dayanması ve vergi kanunlarından doğmaması gerekir. 
Madde 79 - Tasarının bu maddesi ile 80 ve 81 inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde, değer

lendirme ölçüleri ve değerlendirmeye ilişkin diğer konularda Türkiye Muhasebe Standartlarının ge
çerli olması, Türk Muhasebe Sistemini, uluslararası muhasebe sisteminin bir parçası yapacaktır. 

Madde 80 - İktisap ve üretim değerlerine ilişkin bu maddenin gerekçesi için 79 uncu madde
nin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 81 - Değerlemeyi basitleştirici yöntemlere ilişkin bu maddenin gerekçesi için 79 uncu 
maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 82 - Alm. TK.'nın 257 nci paragrafından alınan 6762 sayılı Kanunun 68 inci madde
si ile örtüşen, fakat ondan daha geniş olan madde, defter tutma yükümünü düzenleyen Tasarının 64 
üncü maddesini tamamlamaktadır. 

Madde 83 - Bu madde ile 84 ve 85 inci maddeler, Alm. TK.'nm 258 ilâ 260 inci paragrafları 
hükümlerinden yararlanarak kaleme alınmış olup, 6762 sayılı Kanunun 79 ve 80 inci maddeleriyle 
benzer ilkeleri içermektedir. 

Madde 84 - Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 85 - Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 86 - Mikrofilm, disket, CD gibi görüntü ve veri taşıyıcılarda özellikle elektronik or

tamda saklanan kayıtların dayanağını oluşturan ve kanıtlayan muhasebe belgelerinin (evrak-ı müs-
bite) ibrazı gerektiğinde bunların okunabilirliğini sağlamak, ibraz edene aittir. Hüküm, ibraz edenin 
yükümü ve zorunluluklarını belirlemektedir. Alm. TK.'nın 261 inci paragrafından esinlenerek kale
me alınmış bulunan 86 ncı maddedeki ibraz, geniş anlam taşır. İbraz ihtilafla bağlantılı olmadan 
mahkeme dışında da, meselâ miras paylaşılmasında, şirketlerin tasfiyelerinde, bir ortağın ayrılma 
payının hesabında, vs.'de de söz konusu olabilir. 

Madde 87-12 nci madde tacir yanında tacir sayılanları ve tacir gibi sorumlu olanları göster
miş, 18 inci maddenin birinci fıkrası tacir olanların ticarî defterleri tutmak zorunda olduklarını be
lirtmiş, ancak bu yükümün ne zaman başladığını göstermemiştir. Bu madde bu boşluğu doldurma
yı amaçlamaktadır. Konulan kural, ticarî işletmeyi ticaret siciline "kayıt ettirme yükümlülüğünün 
doğduğu an"dır. Bu an somut olaya göre belirlenir. 

Madde 88 - Birinci fıkra: Bu hüküm gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, küçük ve or
ta ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin fınansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gereğinde, 
esnafa Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 6762 sayılı Kanu
nun aksine Tasarı, anonim şirketlerin hesaplarına ilişkin hükümlere yer vermemiş, bunu maddenin 
ikinci fıkrasından da anlaşılacağı üzere Türkiye Muhasebe Standartlarına bırakmıştır. Türkiye Mu
hasebe Standartları ikinci fıkrada belirtildiği üzere - IFRS ile özdeş olacağı için Tasarı IFRS'nin 
Türkiye'de uygulanmasını sağlamış olmaktadır. Böylece Türk uygulaması artık hem ayrıntılı hem 
de gelişme halindeki standartların hakimiyeti altına girerek bu alanda uluslararası toplumla ve pi
yasalarla bütünleşmiş olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 100 — 

İkinci fıkra: İkinci fıkra uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarının IFRS'nin özdeşi olması 
zorunludur. Bu, kısmen AB'nin 12/07/2002 tarihli Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygu
lanmasına İlişkin Tüzüğünün gereğidir. Kısmen, çünkü bu Tüzük, Genel Gerekçede de belirtildiği 
gibi (N. 066), pay senetleri bir üye devletin hukukuna tâbi ve teşkilatlanmış bir piyasada işlem gö
ren anonim şirketlerin 1/01/2005 tarihinden itibaren düzenleyecekleri konsolide yılsonu fınansal 
tabloları hakkındadır. Yani IFRS'ye göre düzenlenmesi gerekli olan sadece sözü edilen şirketlerin 
konsolide tablolarıdır. Diğer ticaret şirketleriyle, pay senetleri teşkilâtlanmış piyasalarda işlem gör
meyen anonim şirketlerin yılsonu fınansal tabloları (Solo/münferit şirket tabloları) yani konsolide 
olmayan tablolara uygulanacak hükümler yönünden üye devletler serbesttir. Üye devletler kendile
rine serbesti verilen alanda ister ulusal düzenleme yaparlar, ister orada da IFRS'e uyarlar. Tasarı, 
ikinci seçeneği kabul etmiştir. Bunun birinci sebebi; uygulanacak standartlar bakımından tam birli
ği sağlamak, ikincisi ise; küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) de aynı standartlara tâbi kıl
mak ve uluslararası piyasalarla tam beraberlik içinde bulunabilmenin koşullarını yaratmaktır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra bir taraftan Türkiye Muhasebe Standartlarının IFRS'den ayrılabi
leceği alanları belirlemekte, diğer taraftan da bu istisnaî standartları uygulayanların bunları dipnot
larında belirtmelerini vurgulayarak açıklığın yerine getirilmesi gereğini belirtmektedir. Ancak, hük
mün tanıdığı istisnai düzenleme bazı şartlara, dolayısıyla sınırlamalara bağlıdır. Çünkü Türkiye Mu
hasebe Standartlarının IFRS'den ayrı bir düzenleme yapabilmesi için doğrudan doğruya ve açık bir 
şekilde olanak tanınmış olması gerekir. Yani IFRS duraksama yaratmayacak bir şekilde ulusal dü
zenlemeyi geçerli saymalıdır. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra Ülkemizde çeşitli bakanlıkların ve kurumların muhasebe 
standartları yayınlayarak yol açtıkları karmaşaya son vermek amacıyla öngörülmüştür. 

Beşinci fıkra: Türkiye Muhasebe Standartlarında ve ilgili oldukları alana özgülenerek özel 
standartlarda hüküm bulunmayan hallerde "dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören 
muhasebe ilkelerine" uyulur. Bu hükümle US-GAAP diye anılan Amerika Birleşik Devletleri'nin 
genel kabul görmüş ilkeleri kastedilmektedir. Bu göndermenin sebebi şudur: (1) "Genel kabul gö
ren muhasebe ilkeleri" ibaresi, hemen belirlenebilecek bilinen ilkeleri ifade etmemektedir. Bu ilke
ler çeşitlidir, hatta denilebilir ki, her ülke bu ibare ile farklı ilkeleri anlamaktadır. Dünyada en yay
gın olan ise US-GAAP'tır. US-GAAP'ı uygulamayan şirketler Amerika Birleşik Devletleri menkul 
kıymetler borsalarına kabul edilmemekte, kote olunmamaktadır. Bu sebeple AB kendi standartların
dan vazgeçmiş IFRS'i kabul etmiştir. IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine yaklaşmıştır. Bütün bu 
sebepler gözönünde tutularak beşinci fıkrada, boşluk olan noktalarda US-GAAP'ın uygulanabilme
si olanağı yaratılmıştır. 

ALTINCI KISIM 
Cari Hesap 

Eski bir kurum olan cari hesapta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Çünkü yabancı ve yer
li öğreti ile mahkeme kararlarında bu kurumu temellendiren ilkelerde ve düzeni kuran kurallarda bir 
gelişmeye rastlanmamaktadır. Birçok devlet kurumlarında cari hesaba ya hiçbir yer verilmemiş ya 
da anılan kurum birkaç madde ile düzenlenmiştir. Öğretideki tek yeni yaklaşım cari hesap sözleş
mesinin hesaba geçirme, yenileme, dönüştürme ve takas gibi birçok sözleşmeyi içermesidir. Ayrı
ca, yazılı şekil şartını kaldırma, taraflardan birinin tacir olması şartını getirme gibi yılların birikimi 
ile bağdaşmayan değişikliklere de gerek görülmemiş, sadece bazı maddelerle açıklık sağlayan, ama
ca uygun değişikliklere yer verilmemiştir. 
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Madde 89 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 87 nci maddesinden bazı açıklığı sağlayıcı değişik
likler alınmıştır. Mevcut hükümle, "para, mal ... hususlardan dolayı" anlamsız cümle parçası yeri
ne "herhangi bir hukukî sebep veya ilişkiden doğan" ibaresi konulmuştur. 

Madde 90 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 88 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alın
mıştır. 

Madde 91 - Bu madde 6762 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinden aynen alınmıştır. Mevcut 
metindeki "tahsil edilmeyen" kelimesi yerine "alınamayan" kelimesi tercih edilmiştir. Bu kelime
nin amaca daha uygun olduğu söylenebilir. Hükme göre ticari senet geri verildiğine göre kaydın si-
linebilmesi için takip yapmaya gerek yoktur. "Tahsil edilemeyen" ibaresi ise bu yoruma güç ver
mektedir. Oysa bu yorum kalemlerin ayrı ayrı istenmesi ilkesine aykırı düşer. 

Madde 92 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 90 inci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 93 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 91 inci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 94 - Cari hesabın temelini oluşturan bu madde 6762 sayılı Kanunun 92 nci maddesin

den bir değişiklik yapılarak aynen alınmıştır. Değişiklik, Tasarının diğer hükümlerine uygun olarak 
itirazın güvenli elektronik imzayı içeren bir yazıyla yapılmasına da olanak sağlayacak bir hükmün 
maddeye eklenmesi şeklindedir. 

Madde 95 - Bu madde, dili güncelleştirilerek 6762 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinden alın
mıştır. 

Madde 96 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alın
mıştır. 

Madde 97 - Temel bir ilkeyi koyan bu madde, 6762 sayılı Kanunun 95 inci maddesinden ay
nen alınmıştır. 

Madde 98 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 96 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 99 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 97 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 100 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 101 - 6762 sayılı Kanun, zamanaşımı süresinin başlayacağı tarihi göstermemiştir. Bu 

kanunî boşluk sebebiyle öğretide, çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin hepsinin olumlu 
ve olumsuz tasraflan vardır. Hiçbir görüş, amaca, adalete ve duruma tam uymamaktadır. Tasarı ka
nun boşluğunu doldururken bazı sebeplerle zamanaşımının, cari hesap sözleşmesinin sona ermesi 
tarihinde başlamasını diğer görüşlere üstün tutmuştur. Bu tercihin de eleştirileceği şüphesizdir. An
cak çözümün üç önemli yararı vardır: (1) Zamanaşımının başlangıcını bir tarihe bağlamaktadır. Her 
olasılığa ve duruma göre sürenin başlangıcının belirlenmesi ne işlem güvenliğine ne de kanun tek
niğine uyar. (2) Bir alacak itirazsız hesaba yazılmışsa zaten cari hesap süresince bu kalem ile ilgili 
dava açılamaz. (3) Ara artan tutarların kabulünü zamanaşımına başlangıç tarihi kabul etmek, cari 
hesap sözleşmesini ihtilaflara kurban edebilir. 

YEDİNCİ KISIM 
Acentelik 

Madde 102 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 116 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 103 - 6762 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin (2) numaralı bendi Tasarıya alınmamış

tır. Çünkü, ne sigorta şirketiyle ne de sigorta ettirenle sürekli bir ilişki içinde bulunmayan aracılara, 
sürekli ilişkinin varlığının bir tanım unsuru olduğu acente hakkındaki hükümlerin uygulanması uygun 
değildir. "Sürekli olarak" ibaresi eklenerek hükmün korunması ise, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı 
Sigorta Murakabe Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası sebebiyle gereksiz görülmüştür. 
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Madde 104 - 6762 sayılı Kanunun 118 inci maddesinden alınan bu hükümde yeni kavram ad
ları kullanılmıştır: Tek acente ve tek müvekkile özgüleme gibi. 6762 sayılı Kanunda yan başlıkta 
kullanılan "İnhisar" kavramı, söz konusu hukukî konuma uymayan, yanlış bir kavramdı. Çünkü, 
"inhisar" (tekel) kelimesi "monopol" karşılığı olup hakim durumu anlatır. RKK'da olduğu gibi. Oy
sa burada, "münhasır"lık konumu (exclusivity) vardır. Bu da başkasıyla paylaşılmayan, tek başına 
yetkili anlamına gelmektedir. Bu sebeple "tek başına yetkili olma ve tek müvekkile özgülenme" iba
resinin uygun olduğu düşünülmüştür. Mevcut hüküm aracılığa özgülenmiş izlenimini verdiği için 
"acentelik yapmama" denilmiştir. 

Madde 105 - 6762 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi, 105 inci maddede bir değişiklik dışında 
Tasanda korunmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Bu hükümlere aykırı olan şartlar mu
teber değildir" hükmü "yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelerde yer alan, 
bu hükme aykırı şartlar geçersizdir" şekline dönüştürülüp ikinci fıkraya eklenmiştir. Çünkü, mad
denin ilk iki fıkrasındaki hükümlere aykırı şartları hükümsüz saymak yerli tacirlerin acenteleri yö
nünden hiçbir anlam taşımamaktadır. Yerli tacirlerin yerleşme ve iş yerleri Türkiye'de bulunduğu 
için yetkili bir veya birkaç mahkeme bulmak ve onları mahkemeye getirmek güç değildir. Madde
nin öngörülme amacı yabancı tacirlere Türkiye'de dava açılması olanağını yaratmaktadır. Ancak bu 
olanak sebebiyle ortaya çıkan bir sorunun giderilmesi için, maddeye yeni bir (üçüncü) fıkra eklen
mesi gerekmiştir. Yurtdışında yerleşik olan asile izafeten Türkiye'de acenteye dava açılması hakkı, 
uygulamada bir süre, alınan ilamın acenteye karşı uygulanabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Bu 
uygulama sebebiyle acenteler, temsil ettikleri kişilerin borçlarını ödemek zorunda bırakılmıştır. Oy
sa, Türkiye'de bir tebligat adresi tesis eden hükmün bu doğrultuda yorumlanması, maddenin ama
cına aykırıdır. Acente, temsilci sıfatıyla hareket ederken, asilin borcunu üstlenmez veya bu borca 
kefil olmaz. Bu konuda yaşanan tereddütleri gidermek için üçüncü fıkra kaleme alınmış ve asile iza
feten acente aleyhine açılan davada alınan ilamın acentenin malvarlığı aleyhine uygulanamayacağı 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 106 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 120 nci maddesinden alınmıştır. Hükümdeki 
"kabza" kelimesi yerine "kabule" kullanılmıştır. 

Madde 107 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 121 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 108 - 6762 sayılı Kanunun 122 nci maddesinin yerini alan bu hükümde önemli ve sis

teme ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. 6762 sayılı Kanundaki hüküm üçüncü kişiyi adaletsiz bir şe
kilde korumaktadır. Şöyle ki, acente, yetkisiz olarak veya yetki sınırlarını aşarak, üçüncü kişi ile bir 
sözleşme yaparsa, acentenin müvekkili sözleşme ile bağlı olmadığını üçüncü kişiye bildirmek zo
rundadır; aksi halde, sözleşme ile bağlı sayılır. Müvekkile, yetki vermediği veya verdiği yetki aşıl
dığı halde, böyle bir bildirme zorunluğu yüklemek, üstelik bunun derhal yapılması yükümlülüğünü 
getirmek büyük haksızlıktır. Üçüncü kişinin bu derecede ve haksız bir şekilde korunmasının sebe
bi de belli değildir. Hüküm öğretide ve uygulayıcılar arasında haklı olarak eleştirilmiştir. Yapılan 
değişiklikle Tasanda normal ve makûl olan çözüm kabul edilmiştir. Müvekkil sözleşmeye onam ve
rebilir; vermemişse 6762 sayılı Kanundaki hükümde olduğu gibi - acente sorumlu olur. Müvekki
lin derhal bildirimde bulunmak zorunluğu yoktur. Sessiz kalmışsa onam vermemiş demektir. 

Madde 109 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. 

Madde 110 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 111 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 125 inci maddesinden alınmıştır. 
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Madde 112 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinden alınmıştır. 
Madde 113 - Acentenin en önemli ve bir anlamda tek hakkı olan ücret hakkını düzenleyen 

6762 sayılı Kanunun 128 inci maddesi bir çok yönden yetersizdir. Kanunun içerdiği boşluklar hem 
uygulamada güçlükler yaratmıştır, hem de yargı kararlan her zaman bu boşlukları dolduramamıştır. 
Almanya, bir acenteler ülkesi olmamasına ve acenteyi özel bir şekilde korumak için ulusal bir se
bebi bulunmamasına rağmen, bu ülke 1989 yılında ticaret hukuku reformu bağlamında acenteyi üc
ret hakkı yönünden güçlü bir duruma getirmiştir. Tasarının 113 üncü maddesi de bir çok yönden 
Alm TK 87 nci paragrafından esinlenilerek düzenlenmiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra acentenin ücrete hak kazanmasına ilişkin ilkeyi koymaktadır. Acen
te, sözleşme ilişkisinin devamı süresince iki tür işlem dolayısıyla ücrete hak kazanır. Bunlardan bi
rincisi, kendi çabası sonucu ortaya çıkan yani faaliyetinin ürünü olan işlemlerdir. İkincisi ise, aynı 
nitelikte işlemler için müvekkilinin işletmesine herhangi bir şekilde müşteri olarak kazandırdığı 
üçüncü kişilerle müvekkilinin yaptığı işlemlerdir. Birincisinde acente aracılık yapmış ve sözleşme 
bağıtlamıştır. İkincisinde ise, acente işlemin yapılmasına aracılık yapmamış, sözleşmeyi kurmamış, 
söz konusu işlem ya doğrudan veya başkasının aracılığıyla yapılmış, fakat aracı işlemin yapıldığı 
kişinin müvekkilince müşteri olarak kazanılmasında acente rol oynamıştır. Meselâ, acente kendi 
bölgesinde bulunsun bulunmasın bir grubu veya kişiyi müvekkili ile (belli bir sözleşme temelinde 
değil, genel olarak) iş yapmaya ikna edebilir veya onun bu konudaki olumsuz kanaatini değiştirme
sinde, direncinin kırılmasında rol oynayabilir. Birinci varsayım, klasik denilebilecek bir ücret doğu
ran haldir. İkincisi ise acenteyi korumak amacıyla öngörülmüştür. Diğer yandan ücretin haklılık te
meli hem aracılık hem de sözleşme yapan acente bakımından sadece çaba değil aynı zamanda ba
şarıdır. Ücrete hak kazanmak bakımından aracı ve sözleşme yapan acente arasında fark yoktur. 
Acentenin türüne göre, esas olan aracılık ve sözleşme yapma faaliyetidir. Ücreti doğuran, sözleşme
nin "kurulması"dır. Kural, sözleşmenin kesin (nihaî) ve hukuken geçerli bir şekilde kurulmadır. Ön-
sözleşme ve sözleşme vaadi ücreti doğurmaz. Geciktirici şarta bağlı olan ve kısım kısım icra edilen 
sözleşmelerde ücret sorunu 114 üncü maddenin birinci fıkrası çerçevesinde çözülür. Acentenin çaba
sı, çalışma ve çabalarının yoğunluğu ve düzeyi ne olursa olsun, işletme (müvekkil) sözleşmeyi kurup 
kurmamakta serbesttir. Acente, müvekkili sözleşmeyi kurmaya zorlayamaz, ancak, şartlan varsa taz
minat isteyebilir. Her iki hâl de basan ilkesine uymaktadır. Birinci fıkranın ikinci cümlesi ise aynlmış 
acente ile halen görevdeki mevcut acente arasındaki ücret ilişkisi hakkındadır. İki veya daha çok acen
tenin birbirlerini izleyerek faaliyette bulunmuş olmalan halinde halef acentenin ücret hakkı, madde
nin üçüncü fıkrasına göre selefi bir hakka sahip değilse veya sahip olduğu ölçüde (oranda) mevcuttur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 128 inci maddesine benzer bir hükme yer ver
miştir. İkinci fıkra tekel kavramının sonucudur. Bu hükmün öngörülmesinin temelindeki düşünce 
tekel bölgesi içinde yapılan işlemlerin tümünde acentenin etkisi ve başarısının bulunduğu varsayı
mı değil, o işlemi zaten aracı veya sözleşme olarak acentenin gerçekleştireceği şeklindeki nesnel 
adalet kavramından kaynaklanan kabuldür. Meselâ, tekel bölgesi İstanbul olan bir otomobil acente
sinin müvekkili bir yabancı konsoloslukla doğrudan yaptığı sözleşme uyarınca üç otomobil satsa, 
acente yine de ücrete hak kazanır. Çünkü bu sözleşmeler acentenin başarısızlığı dolayısıyla doğru
dan müvekkil tarafından yapılmamış, konsolosluk doğrudan müvekkile başvurduğu ve isteklerini 
onunla konuştuğu için müvekkile bağıtlanmıştır. Acente kendi eylemi sebebiyle değil, işin doğası 
gereği devre dışı kalmıştır. 
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Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, acentelik sözleşmesi sona ermiş olmasına rağmen acentenin, iliş
kisi devam ederken gerçekleşmesine katkıda bulunduğu işlemlerden bazı şartlara bağlı olarak, üc
ret alabileceği halleri düzenlemektedir. 

(a) bendi: Bu bent acentenin sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen bir işlem sebe
biyle ücret istenebilmesini iki seçenekten birinin varlığına bağlamıştır. Birinci varsayım ücret iste
mine konu olan bu işlem ile ilgili olarak acentenin, işlevinin türüne göre sonuca etkili bir katkısının 
bulunması, ikincisi ise, söz konusu işlemin, acentelik ilişkisinin sona ermesinden itibaren makûl bir 
süre içinde yapılmış yani hukuken gerçekleşmiş olmasıdır. Katkı, işleme aracılık, işlemi başlatma, 
yapılması için gerekli şartları hazırlama şeklinde olabilir. "Aracılık" aracı acenteye özgü gibi görün
mesine rağmen, sözleşme yapan acentenin faaliyetinin ilk aşamasını oluşturur. Bu sebeple aracılık 
her iki tür için de geçerli bir etkinliktir. İşi başlatma, amaca ve amacın gereklerine uygun olmalıdır. 
Meselâ, işlemin diğer tarafına modellerini, resimlerini, broşürlerini, şartlarını, taksit olanaklarını 
yollama, sonuca götürücü yazışmalar yapma, görüşme, tartışma gibi. İlk mutabakatların sağlanma
sı, işin başlatılması özel önem taşır. 

(b) bendi: Müşterinin icabının müvekkile ulaşması ücrete hak kazanmak yönünden belirle
yicidir. 

Kanun acente sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen bir iş dolayısıyla, halef acen
tenin de katkısının bulunabileceği hallerde halefe oransallık ilkesine göre pay verilmesini de hük
me bağlamıştır. 

Dördüncü fıkra: Kanunî tahsil komisyonu Türk hukukunda yenidir. İşlemin yapılmış olması 
ile acente ücrete hak kazanır. Tahsil komisyonu acentenin tahsile ilişkin talimat alması halinde söz 
konusu olur. Sözleşmede öngörülen bedelin tah?ili acentenin görevi değildir. Acente görevlendiril
miş olup, bu hizmet acentelik sözleşmesinin bir parçası değilse tahsilden bir komisyon alır. Tahsi
lin konusu çoğu kez ya mal bedeli (semen) ya da hizmet karşılığıdır. 

Madde 114 - 6762 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi hem yetersizdir hem de acentenin ücre
te hak kazanmasının ilkesi belli değildir. 6762 sayılı Kanunun bu hükmü, üçüncü kişi ile yapılan 
sözleşmenin konusuna göre bir ayrım yapmış, konusu bir malın satın alınması, üretilmesi veya sa
tılması olan sözleşmeler ile bunlar dışında kalan konularda yapılan sözleşmeleri ayırmıştı. 6762 sa
yılı Kanunun 129 uncu maddesi sadece birinci kategori ile kısım kısım icra edilecek sözleşmeler 
hakkında kural koymuştur. 

Alman TK.'nın 87a paragrafından alınan Tasarının 114 üncü maddesi, üçüncü kişi ile yapılan 
sözleşmenin ifasını esas almıştır. 113 ile 114 üncü madde arasındaki fark şuradadır: 113 üncü mad
de hangi işlemler için ücrete hak kazanıldığını gösterir, 114 üncü madde ise ücreti istem hakkının 
doğması hakkındadır. Bu maddede 113 üncü maddede yer alan ilke etkisini sürdürmektedir. Acen
teye ücret kazandıran hukukî olgu, acentenin edimini ifa etmiş olması değil, üçüncü kişiyle sözleş
menin yapılmasıdır; ücret hakkını doğmasında da esas söz konusu sözleşmenin ifasıdır. Duruma gö
re bir tarafın ifası yeterli olabilir. Acente, müvekkili ile üçüncü kişinin yaptıkları sözleşmenin taraf
lardan birince ifa edilmesine, ifa edilmemesine veya ifa edilmeyeceğinin anlaşılmasına göre ücrete 
hak kazanacaktır. İlkeler şunlardır: sözleşmeyi taraflardan biri ifa etmişse acente ücrete hak kaza
nır. İfa etmeyen müvekkil ise acente gene ücretini alır. Aşağıda "sözleşme" sözcüğü ile müvekkil 
ile üçüncü kişi arasındaki sözleşme kastedilmiştir. 

Birinci fıkra: Müvekkil veya üçüncü kişi sözleşmeyi ifa etmişse acente ücrete hak kazanır 
(Ödeme zamanı, yani muacceliyet, için 116 ncı maddeye bakılmalıdır.). Aksi kararlaştırılmamışsa, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 105 — 

diğer tarafın ifası beklenmez. "İfa" ile anlatılan, aracılık edilen ilişkiden doğan borçların yerine ge
tirilmesine yönelik hareketlerin başlamasıdır; yoksa o ilişki ile takip edilen amacın yerine gelmesi 
şart değildir. Örneğin, acente, bir inşaat sözleşmesine aracılık etmişse, acentelik ücretinin doğması 
için inşaatın başlaması yeterlidir; ayrıca inşaatın tamamlanması ve eserin ücretinin de muaccel ol
ması şartı aranmaz. Acente, birinci fıkrada belirtilen hâlde en geç izleyen ayın son günü muaccel 
olacak bir avansın kendisine ödenmesini ister. Müvekkil sözleşmeyi kısmen yerine getirmişse ücre
te ve avansa buna göre hak kazanılır. 

İkinci fıkra: Müvekkilin ifasıyla acente ücrete hak kazanır. Ancak üçüncü kişinin sözleşmeyi 
ifa etmeyeceği kesin ise veya üçüncü kişi ifa etmemişse acentenin buna rağmen ücret talebi düşer. 
Acenteye ücret ödenmişse para geri istenir. Bunun için karşı tarafın ifa etmeyeceğinin nesnel ölçüt
lerle kesin olması gerekir. Öncelik defi somut olaya göre değerlendirilir. 

Üçüncü fıkra: Müvekkilin sözleşmeyi kısmen, tamamen, gereği gibi veya öngörüldüğü şekil
de ifa etmeyeceği kesin ise acente gene ücrete hak kazanır; meğerki, sözleşmenin hiç ifa edilmeme
si acenteye bağlansın. AB hukuku ile uyum bağlamında yer verilmiş olan üçüncü fıkranın ikinci 
cümlesi hükmünde bir ayrıma gidilmiştir. Eğer müvekkile yüklenmesi mümkün olmayan (ve ikinci 
fıkraya göre üçüncü kişiden de kaynaklanmayan) hâller sebebiyle sözleşme yerine getirilmemişse 
acentenin ücret hakkı düşer. Böyle hâller için Alman yargı kararlarından şu örnekler verilebilir: 
Aracılık edilen sözleşme kurulduktan sonra yürürlüğe konun idari kısıtlamalar, müvekkilin üretim 
tesislerinin mücbir sebeple yok olması, ithalat yasağı, üçüncü kişinin ödeme güçlüğü veya iflâsı. 
Buna karşılık şu hallerde Alman mahkemeleri, müvekkilin yine de acenteye ücret ödemekle yüküm
lü olduğuna (yani sebebin müvekkile yüklenebileceğine) karar vermiştir: Hammadde veya işgücü 
eksikliği, müvekkilin iş yoğunluğu, müvekkilin sözleşmenin yerine getirilmesinde temerrüde düş
mesi, müşteriyle üçüncü kişinin anlaşarak sözleşmeyi yerine getirmeden sona erdirmesi, müvekki
lin ödeme güçlüğü veya iflâsı. 

Madde 115 - Tasarının 115 inci maddesi, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ücretin na
sıl belirleneceğini göstermektedir. Oysa, 6762 sayılı Kanunun 130 uncu maddesindeki "mahkeme
ce tayin olunur" ifadesi ücretin nasıl belirleneceğini değil, kimin tarafından belirleneceğini göster
mektedir, yani 6762 sayılı Kanundaki metin öngörülme amacına pek hizmet etmeyen bir hususu 
hükme bağlamıştır. 6762 sayılı Kanundaki metin "ücretin tayini"ne ilişkin olarak dikkate alınması 
gekenleri bir tarafa bırakıp, mahkemeye ücreti serbestçe belirlemek hakkını vermektedir. Oysa hük
mün konusu bu değildir. Bu sebeple yeni metinde "mahkemece tayin olunur" ibaresi Tasarıya alın
mamıştır. 

Madde 116 - 6762 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ücretin hesaplanabilmesi için gerekli olan 
bilgilerin acente tarafından elde edilmesi açısından yetersizdir. Çünkü 6762 sayılı Kanundaki metin 
hükmün birinci fıkrası sadece ücrete hak kazanılan işlemlere ilişkin defter kayıtlarının verilmesini 
öngörmüştür. Kayıtların yetersizliği bir yana, acentenin defterleri ile uyuşmaması halinde belirsiz
lik doğuyordu. Ayrıca, yapılan işlerin tespiti defterlerin dışındaki bilgi ve belgelere de dayanabilir. 
Tasarının 116 ncı maddesi kaleme alınırken hem gereksinimler gözönünde tutulmuş hem de 
AET'nin 86/153 sayılı 18/12/1986 tarihli Yönergesi gözönüne alınmıştır. Bu sebeple birinci fıkrada 
ücretin ödeme zamanına, yani muacceliyetine ilişkin kural konulmuş, ikinci fıkrada da ücretin he
saplanmasında önemli olan tüm bilgilerin müvekkil tarafından acenteye verilmesi gereği öngörül
müştür. 
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Madde 117 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 127 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 118 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 127 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 119 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 132 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 120 - Bu madde yenidir. Acentenin haklarını korumak amacıyla öngörülmüştür. Hük

mün iki işlevi vardır. Birincisi acenteye işini gereği gibi yapabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri 
vermek ve bildirimlerde bulunmak, ikincisi ise borçların niteliğini belirtmek. Son işlev ikinci fıkra
dan açıkça anlaşılmaktadır. Bu sebeple (d) ve (e) bendleri Tasarının 113 ve 118 inci maddelerinin 
tekrarı olmayıp, anılan borçların emredici nitelik taşıdığını belirtmektedir. 

Madde 121 - İkinci fıkra: Birinci ve üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 133 üncü madde
sinden alınmış olan bu maddenin ikinci fıkrası yenidir. Yeni hüküm belirli süreli acentelik sözleş
mesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesiyle belirsiz süreli hâle geleceğini belir
terek genel kuralı tekrarlamıştır. 

Maddenin birinci ve üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinden, dördüncü 
ve beşinci fıkraları ise aynı Kanunun 134 üncü maddesinden dili sadeleştirilerek alınmıştır. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar tamamlanmamış işler hakkında olduğu için, 122 nci maddeyle bir 
çelişme veya tekrar söz konusu değildir. 

Madde 122 - Acentenin denkleştirme talebi Türk içtihat hukuku tarafından tanınmaktadır. Bu 
sebeple, Tasarının 122 nci maddesi yeni bir hukukî kurumu tanıtmamakta fakat ilk defa kanunî dü
zenlemeye kavuşturmaktadır. Çünkü, Yargıtay 1996 yılında verdiği bir kararla olumlu bir kanun 
boşluğunu doldurmuş, hukukun geliştirilmesi yönünden önemli bir hizmet yapmış, ilkesel bir ka
rarla denkleştirme talebinin dogmatik düzenine işaret etmiş, daha sonra içtihadını yerleştirmiştir. 

Tasarının 122 nci maddesi, AET Yönergesinde yer alan, bu sebeble tüm AB üyesi devletlerin 
kanunlarında bulunan denkleştirme talebini, Yönerge temelinde, ancak Alman (Alm. TK.'nın 89b 
paragrafı) ve İsviçre (İsv. BK 418u) hükümlerine benzer şekilde düzenlemiştir. Bu talebin amacı ve 
niteliği tartışmalıdır. Alman öğretisinde savunulan bir görüşe göre işletmeye bağlanan müşteri kit
lesinin sürekli olarak işletmeye kazanç sağladığı dikkate alınırsa bu talep acentenin işletmeye yap
tığı katkının karşılığı olduğundan acenteye yardım düşüncesine dayanmaz. Hakkaniyet temeline 
oturtulduğu için de saf bir malî hak şeklinde nitelendirilemez. Diğer görüş uyarınca, talep acenteyi 
feshin olumsuz sonuçlarından korur. Birinci fıkrada "tazminat" sözcüğü kullanılmış olmasına rağ
men, talep klasik anlamda bir malvarlığı zararının giderilmesi olarak anlaşılamaz; ancak, öğretide 
buna rağmen talebin geniş anlamda zararın giderilmesine yöneldiği yaklaşımı benimsenir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, talebe hak kazanabilmenin şartlarını birbirine eklenir (kümülatif) 
tarzda belirtmektedir. Birinci bent, acentenin sağladığı, yani işletmeye bağladığı "yeni" müşterile
rin, denkleştirme talebine hak kazanmanın şartı olduğunu ve bunların acente sözleşmesinin sona er
mesinden sonra da işletmeye "önemli" çıkarlar sağlamakta devam etmelerinin de gerektiğini hük
me bağlamaktadır. İkinci bentte yer alan (ikinci) şart işletmeye acente tarafından yeni müşteri ka
zandırılmış olması ve sözleşme devam etseydi acentenin, işletmeye kazandırdığı "yeni" müşteriler 
dolayısıyla ücret alacak olmasıdır. Sözleşmenin sona ermesi nedeniyle acente bu ücretleri yitirir. 
Acentelik sözleşmesine göre "yeni" müşteriler sebebiyle ücret sözleşmenin sona ermesine rağmen 
bir şekilde ödenmişse denkleştirme talebi ileri sürülemez. Burada ödendiği söylenen kök ücret olup, 
bedelin tahsiline ve garanti edilmesine ilişkin komisyonlar dikkate alınamaz. Üçüncü şart ise, tale
bin hakkaniyete uygun olmasıdır. Bu şart bir taraftan acentenin gayretleri, imaj yaratma, müvekki
li ve ürününü tanıtma, diğer taraftan da bir rekabet piyasasında pay alma çalışmaları ile tanımlanır. 
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Acente bu konularda olumsuz not almamış olmalıdır. Ürünün bilinen hatta tanınan bir marka olma
sı acentenin gayretlerinin gözardı edilmesini, "yeni" müşterilerin işletmeye gelmelerinin (yönelme
lerinin) markaya bağlanmasını haklı gösteremez ve "hakkaniyet" unsurunda olumsuz sonuca var
manın gerekçesi olamaz. Rekabet piyasası günümüzde zaten markalar piyasasıdır. Güçlü, hatta ta
nınmış bir markanın da yeni müşterilerle buluşması için gayrete ihtiyaç vardır. Buluşma sağlanmış
sa bunu sadece markaya bağlamak rekabet piyasası kurallarını önemsememek anlamına gelir. Her 
güçlü ve tanınmış markanın da "yeni" müşteriler edinmesi gayretle olur. Markanın tanıtılması ka
dar, kendisine yönelme sağlanması ve yönelmenin korunması da gayretle olur. Üçüncü şart, gayre
tin olduğu her halde (kural olarak) gerçekleşir; olumsuz tutum hakkaniyet şartının gerçekleşmesine 
engel kabul edilebilir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra talebin hesaplama şeklini göstermektedir. Hükümdeki formülün em
redici olup olmadığı öğreti ve içtihatlarca açıklığa kavuşturulacak bir konudur. Ancak, kanunî for
mülün acente yönünden asgarîyi ifade ettiği, acentenin aleyhine olan başka bir hesap tarzının kabu
lünün hükmün amacıyla bağdaşmayabileceği, buna karşılık acente için daha yüksek bir talebe ola
nak veren başka bir formülü tarafların kararlaştırabileceklerini hükmün kapsamında kabul etmek ra-
tio legis gereği sayılabilir. 

Üçüncü fıkra: Bu fıkra talebin hakkaniyet ile bağlantısını ortaya koymaktadır. Ancak tarafla
rın üçüncü fıkranın aksini kararlaştırmalarına bir engel bulunmadığı şüphesizdir. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra talepten "önceden" vazgeçmeyi geçersiz sayar. Talepten 
acente sözleşmesinin yapılmasından sonra feragat edilmesi, hile düzeyinde olmamak veya kanunu 
dolanmak anlamı taşımamak şartıyla geçerlidir. Ancak bu halde de acentenin, tehdit, dayatma veya 
benzeri zorlamalarla bu hakkından vazgeçip geçmediği özenle araştırılmalıdır. Maddenin kaynağı 
olan Alm. TK'nın 89b paragrafının dördüncü bendiyle ilgili öğretide vazgeçmenin tam anlamıyla 
serbest iradeyle yapılmış olması gereği üzerinde durulur. Acente sözleşmesinin yapılmasının, gizli 
bir anlaşma ile, bu talepten daha sonra vazgeçilmesi şartına bağlanması veya bu sonucu doğuracak 
bir düzenin kabulü, hükmün dolanılmasıdır. Hükümde denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişki
sinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bir yıllık sü
renin zamanaşımı süresi mi yoksa hak düşürücü süre mi olduğu sorunu hükümde açık bırakılmıştır. 
Bunun sebebi, hukuk geliştirme olanaklarının önünün kapatılmamasıdır. Öğreti ve yargı kararları 
menfaat dengesine uygun en iyi çözümü "hukuk" olarak ortaya koymalıdır. Alman öğretisinde bir 
yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu görüşü hakimdir. Bunun sebebi olarak hükmün niteliği gös
terilir. Hüküm adalet temeline dayalı olduğu için acentanın, böyle bir gereksinimi duymayıp istemi
ni ileri sürmekte bir yılı aşan süreyle gecikmesi hükmün öngörülme amacına aykırı olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca zamanaşımını kesen ve durduran sebeplerin istemle bağdaşmadığı da ileri sü
rülür. Ancak, talep ileri sürülmüş ve kabul edilmiş ise hak düşürücü süre işlemez hale gelir. İstem 
itirazla karşılaşmış ise bir yıllık süre içinde yargı yoluna müracaat edilmesi gerekir. 

Beşinci fıkra: Acente ile tek satıcı ve diğer müvekkile "yeni" müşteri kazandıran sürekli iş 
yapma ilişkileri arasında denkleştirme talebi yönünden farklılık yaratmanın haklılık ve adalet teme
li zayıf olduğu için beşinci fıkra öngörülmüştür. Tek satıcının işletmeye (müvekkile) bağlılığının 
acente düzeyinde olmadığı, tek satıcının daha bağımsız bir konumda bulunduğu itirazı, tek satıcı
nın işletme ile "arızî" sınırını aşan iş yapılması olgusunun varlığı karşısında gücünü yitirir. Ayrıca 
"devamlılık" unsurunun rekabetin korunması hukukunda sempati ile karşılanmadığı unutulmamalı
dır. "Devamlı" sayılamayan hizmetler de "yeni" müşteri sağlayabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 108 — 

Madde 123 - Tasarının bu maddesi yeni olup, Alm. TK.'nın 90a paragrafından alınmıştır. Hü
küm, sözleşmeden sonra sözleşmeye bağlı olarak uygulanacak faaliyet sınırlamasını düzenlemekte
dir. Kanun, sözleşme sonu faaliyet yasağını veya sınırlamasını eşyanın doğasıyla bağdaştıramadığı 
için acenteyi koruyucu hükümler konulmasını gerekli görmüştür. Bu gereklilik, acentenin faaliyeti
nin sınırlandırılmasının inhisar düzenlemesinden bağımsız olarak Tasanda yer almamış olması do
layısıyla daha da önem kazanmıştır. Koruma, zaman sınırlamaları, şekil kurallarına uygunluk ve ya
sağın karşılığında ücret ödenmesi ile sağlanmıştır. 

Birinci fıkra: Normal olan acente ilişkisinin sona ermesiyle acentenin serbest hale gelmesi, ar
zu ediyorsa acentelik mesleğini, sona eren ilişkinin içine girdiği alan dahil, istediği alanda sürdür-
mesidir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Taraflar (çoğu kez müvekkilin isteği ve hatta 
baskısı ile) rekabet yasağının sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam etmesini kararlaştırabi-
lirler. Birinci fıkra söz konusu sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını öngörmektedir. Yazılı şekil ge
çerlilik şartıdır. Sözleşmenin zamanı önem taşır. Alman öğretisinde ve mahkeme kararlarında reka
bet sınırlaması sözleşmesinin acentelik sözleşmesinin sona ermesinden önce yapılması halinde ko
ruyucu olacağı; acente sözleşmesinden önce yapılan sözleşmenin, acente sözleşmesi yönünden bas
kı yaratabileceği; sözleşmenin sona ermesinden sonra yapılabilecek böyle bir sınırlama anlaşması
nın da amaca uygun düşmeyebileceği görüşü ileri sürülür. Ayrıca sözleşmenin sona ermesinden son
ra yapılan sözleşmelerde ikinci fıkra uygulanamaz. Çünkü, müvekkil ilişkinin tasfiyesini ve acen
tenin bazı alacaklarını böyle bir sözleşmenin yapılmasına bağlayabilir. Sözleşmenin sadece yazılı 
olarak yapılması yeterli değildir; ayrıca anlaşmanın bütün şartlarını içeren ve müvekkilin imzasını 
içeren bir belgenin makul bir süre içinde acenteye verilmiş olması gerekir; aksi halde acente sınır
lama sözleşmesinin hüküm kazanmadığı definde bulunabilir. Sınırlama sözleşmesi en çok iki yıl 
için yapılır. 

İkinci fıkra: Müvekkil acente sözleşmesinin sona ermesine kadar sınırlama sözleşmesinden 
vazgeçebilir. Bu halde müvekkil vazgeçme beyanından itibaren altı ayın geçmesiyle tazminat öde
me borcundan kurtulur. 

Üçüncü fıkra ve dördüncü fıkra: Her iki fıkra da gerekçeyi gerektirmeyecek kadar açıktır. 
İKİNCİ KİTAP 

Ticaret Şirketleri 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Madde 124 - Birinci fıkra: Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin 
tekrarından ibarettir. Hükümde yer alan "kooperatif şirket" ibaresi ile ilgili tartışma, 2004 yılında 
çıkarılan 5146 sayılı Kanunla (Resmî Gazete: 07/05/2004 tarihli ve 25455 sayılı), KoopK'da yapı
lan değişiklikle son bulmuştur. Çünkü, anılan Kanun kooperatifin şirket olduğunu belirtmiştir (Ko-
opK m. 1). Gerçi anılan Kanunun 1 inci maddesinde kooperatifin şirket olduğu ifade edilmekte, ti
caret şirketi olup olmadığı hususu açık bırakılmaktadır. Bu boşluk dolayısıyla, bir tartışma başlatı
labilir ve kooperatifin ticaret şirketi olmadığı teorik olarak ileri sürülebilir ve 124 üncü maddenin 
kooperatifi ticaret şirketi kabul etmesi eleştirilebilir. Ancak, böyle bir tartışma kooperatif şirketin 
niteliği tartışmasını davet eder. Anılan şirket adî şirket olamayacağına göre Türk hukukunda üç ka
tegori şirket ortaya çıkmış olur. Kooperatif şirkete uygulanacak hükümler sorunu da diğer sorunla
rın ortaya çıkmasına sebep olur. Tasarı, tüm bu çözümün güç sorunları ortadan kaldırmak amacıy
la kooperatifin ticaret şirketi olduğunu hükme bağlamıştır. 
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İkinci fıkra: Bu hüküm yeni olup öğretide yerleşmiş bulunan, klasikleşmiş bir ayrımı yansıt
maktadır. Bu ayrımın kanunî anlamı ve değeri de vardır. Tasarının 133, 137 ve 160 ncı maddeleri 
gibi hükümlerde bu ayrıma gönderme yapılmıştır. Kooperatif ise, 5146 sayılı Kanunla şirket, 124 
üncü maddenin birinci fıkrası hükmü ile ticaret şirketi kabul edilmesine rağmen, ölçülere uymadı
ğı için bu ayrımın dışında tutulmuştur. Birçok hükümde ve gerekçede "şahıs" sözcüğü değil "kişi" 
sözcüğü kullanılmış olmasına rağmen, hükümde "şahıs şirketleri" ibaresi korunmuştur. Bunun se
bebi, hukukumuzda "kişi şirketleri" teriminin hemen hiç kullanılmamasıdır. İkinci bir sebep bir tek
nik terimi yarı yarıya anlaştırmanın uygun olmayabileceğinin düşünülmesidir. 

Madde 125 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 137 nci maddesinde öngörülmüş bulunan ve tüm 
ticaret şirketleri için geçerli olan ultra vires ilkesini, AET'nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin Birin
ci Yönergesinin ilgili hükmünü dikkate alarak kaldırmıştır (Genel Gerekçenin 100 numaralı parag
rafına bakılmalıdır.). Ticaret şirketleri Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde hak
lardan yararlanabilecek, borçlar üstlenebileceklerdir. 371 inci maddenin ikinci fıkrasında olduğu gi
bi Tasarının bazı hükümlerinde, işletme konusu dışında yapılan işlemlerin hukukî sonuçları özel 
olarak düzenlenmiştir. 

Madde 126 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 138 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alın
mıştır. 

Madde 127 - Madde, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin tekrarıdır. 
(a) bendi: (a) bendinde 6762 sayılı Kanunda yer alan anlamı açık olmayan, yorum güçlükleri 

ve görüş ayrılıkları doğuran, nihayet teknik terime uymayan özensiz "menkul şeyler" ibaresi yerine 
"sermaye şirketlerine ait paylar" ibaresi tercih edilmiştir. Çünkü, "menkul şeyler" ile "menkul de
ğerler" kastediliyorsa, anılan kavram, yani menkul değerler zaten bir önceki "kıymetli evrak" kav
ramı içine girmektedir; anılan ibare "menkuller"! ifade ediyorsa menkuller "taşınırlar" sözcüğü al
tında zaten (c) bendinde öngörülmüş bulunmaktadır. Kanunun kullandığı formül ise senede bağlan
mış olsun olmasın bütün sermaye şirketlerine ait payları kapsamaktadır. 

(b) bendi: (b) bendinde, 6762 sayılı Kanunda kullanılan ve "sınaî haklar"la sınırlı olan düzen
leme, TRIPS ve WIPO'nun kullandığı yeni terim olan ve fikir ve sanat eserleri ile bağlantılı haklar
dan başlayarak, markaları, tasarımları, patentleri, faydalı modelleri, bitki çeşitlerini, yani ıslahçı 
haklarını ve yarı iletkenlerin topografyalarına kadar çok geniş, ucu açık bir kavramı ifade eden 
"fikrî mülkiyet" ile değiştirilmiştir. 

(h) bendi: (h) bendi yeni olup, gelişim gösteren, ucu açık yeni bir malvarlığı konusunu yani 
elektronik ortamları, alanları, adları, işaretleri ve benzeri değerleri ifade etmektedir. 

(i) bendi: (i) bendi, 6762 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin (8) numaralı bendini karşıla
makta, ancak (b) bendinde öngörülmüş olduğundan, "telif hakları" ibaresi kanundan çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

(j) bendi: (j) bendinde, 6762 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin (8) numaralı bendinin ikin
ci kısmı daha geniş bir şekilde ifade edilmiştir. 

Madde 128 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 140 inci maddenin birinci fıkrası hükmü ay
nen korunmuştur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra yenidir. Hüküm sermaye olarak konulan para dışındaki değerleri ko
rumak, şirketin kuruluş aşamasında sorunlarla karşılaşmamasını sağlamak amacıyla öngörülmüştür. 
Bu hüküm uyarınca, taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilmeleri için, taahhütte bulunan ki-
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şinin taahhüdünü tapuya şerh olarak kaydettirmesi gerekir. Fikrî mülkiyet hakları, maden haklan, 
gemiler, hava taşıt araçları özel sicillere sahiptir. Bu sicillerde, ilgili değerin aynî sermaye olarak 
konulduğu hususunda şerh verdirilmesi gerekir. Şerhin üçüncü kişinin iyi niyetini kaldırabileceği 
düşünülmüş, bunun da sermayenin korunması açısından önemli bir etkiyi haiz olduğu sonucuna va
rılmıştır. Taşınırlar ise, güvenilir bir kişiye tevdi edilir; aksi halde Tasarının 128 inci maddesi uya
rınca aynî sermaye olarak kabul edilmezler. Söz konusu gereklilik sicil müdürünün inceleme yetki
sinin kapsamında olduğundan, yerine getirilmediği takdirde sicil müdürü şirketi tescil etmez. 

Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar: Bu fıkralar birlikte değerlendirilir ve yorumlanır. Anı
lan hükümler şu yenilikleri içerir. 

a) Taşınmaz mülkiyeti veya sair bir aynî hak sermaye olarak konulmuşsa, şirketin bunlar üze
rinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gerekir. Aynî sermaye olarak konulmuş bulunan ta
şınmazlar ve diğer haklar maddenin ikinci fıkrası gereğince zaten tapu sicili ile diğer sicillere şerh 
verilmiş veya kayıt edilmiş olduklarından sicil müdürünün bunların şirket adına tescili talebi üzeri
ne tapu sicili memuru ile diğer sicillerin yetkilileri tescil işlemini hemen yapar. Bu hüküm ile, özel
likle Anadolu'da sermaye olarak konulmuş taşınmazların şirket adına yıllarca tescillerinin yapılma-
masından doğan ihtilaf ve sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak şirketin tescil tale
bi de saklı tutularak amaca ulaşabilme araçları pekiştirilmiştir. 

b) İkinci fıkra ile söz konusu üç fıkra birlikte değerlendirildiğinde, tescil ile birlikte şirketin 
aynî sermaye üzerinde hemen malik olarak tasarrufta bulunması olanağı sağlanmış olur. 

c) Diğer taraftan dördüncü fıkrayla şirketin para ve menkul sermaye üzerinde de malik olarak 
tasarrufta bulunabilmesinin yolu kanunen açılmıştır. 

Madde 129 - 6762 sayılı Kanunun 141 inci maddesini karşılayan bu hükümde önemli üç de
ğişiklik yapılarak, sözleşmede aksine hüküm yoksa, 6762 sayılı Kanundaki hükmün aksine, serma
yenin ödenmesi gereken günden itibaren değil de, şirketin tescilinden itibaren temerrüt faizi ödene
ceği belirtilmiştir. Eski hüküm, bir taraftan sermayenin ödenmesini tüm şirketlerde "ödenmesi ge
reken" günlere bırakarak kredi güvenliğini sarsıyor, diğer taraftan da "kanunî faizin" diyerek yorum 
güçlüklerine sebep oluyordu. Gerçi 6762 sayılı Kanunun 1461 inci maddesinin birinci fıkrasında 
"kanunî faizin" temerrüt faizi anlamına geldiği belirtilmişti. Ancak "kanunî faiz"in temerrüt faizi 
anlamına gelmesi ne Borçlar Kanunu ne de 3095 sayılı FaizK ile örtüşmektedir. İkinci olarak met
ne uymayan kenar başlığı değiştirilmiştir. Üçüncü olarak kollektif ve komandit şirketlerde, sınırsız 
sorumluluk ilkesine rağmen sermayenin tescil ile muaccel olmaması, kredi güvenliği yönünden uy
gun görülmemiştir. Limited şirketlerde de 585 inci maddede nakdî sermayenin kuruluşta ve serma
ye artırımlarında tamamen ödenmesi ve aynî sermayenin tescilinin kuruluşun veya sermaye artırı
mının tescili ile gerçekleştirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Taksitli ödeme ancak kapalı anonim şir
ketlerde olabileceği için hükümde "esas sözleşmede" ibaresi kullanılmıştır. Kooperatifler ise kendi 
kanunlarına tâbi olduğu için, KoopK m. 4, b.4 hükmüne tâbidir. Müeccel ve muaccel alacaklar, bu 
kuralın istisnasını oluşturur. Bu tür alacaklar için 130 uncu madde geçerli olur. 

Madde 130 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 142 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 131 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 132 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinden alınmıştır. Ancak Tasarıda 

"kanunlarda" denilerek madde Türk Ticaret Kanununa özgülenmemiştir. 
Madde 133 - 6762 sayılı Kanunun 145 inci maddesini karşılayan bu hüküm, uygulamanın ge

reksinimlerine cevap verecek şekilde ve Yargıtay kararlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 
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Birinci fıkra: Birinci fıkra, eski metnin aksine, haklı ve doğru olarak sadece şahıs şirketlerine 
özgülenmiştir. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanundaki sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle anonim şirketlere 
ve "hisse senetleri"ne özgülenmiş bulunan ikinci fıkra "sermaye şirketleri" ibaresi kullanılarak limi-
ted şirketleri ve senede bağlanmamış paylan da kapsayacak tarzda genişletilmiştir. Haczedilecek ve 
paraya çevrilecek payın anonim, limited ve paylı komandit şirkete ait bulunması veya senede bağ
lanmış olup olmaması, herhangi bir hüküm farkı yaratmaz. Hükmün bir diğer yeniliği, haczin ve pa
raya çevrilmenin hangi hükümlere göre yapılabileceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. Nihayet, hac
zin talep halinde pay defterine işlenebileceği belirtilerek aleniyete kavuşması, bu yolla şeffaflığın 
sağlanmasına olanak verilmiştir. 

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme 
Genel açıklamalar 

1. Tasarının 134 ilâ 194 üncü maddelerinde öngörülen hükümler, İsviçre'nin 30/10/2003 tarih
li, "Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun" 
(İBirK/FusG)'dan yararlanılarak kaleme alınmıştır. Ancak, Tasarı, İBirK'dan bir çok noktada ayrıl
maktadır. Başlıca farklılıklar, şöyle özetlenebilir: 

a) İBirK ticaret şirketleri yanında dernekleri, vakıfları, tek kişi işletmelerini, kamu hukuku ku
rumlarının iştiraki olan şirketleri kapsadığı halde, Tasarının söz konusu hükümleri ticaret şirketleri
ne özgülenmiştir. Bu sebeple 135 inci maddede 'kavramlar" hükmünün öngörülmesi gerekmiştir. 

b) Kaynak Kanun ile Tasarı arasındaki bu kapsam farklılığının bir kaç sebebi vardır: (1) İBirK, 
bağımsız bir kanundur. Onun için, bu Kanunun derneklere, vakıflara, tek kişi işletmelerine vs. iliş
kin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri düzenlemesi yadırganmaz. Oysa bu kapsamın ay
nen benimsenmesi Tasarıya uymaz. (2) Bu sebep bir yana, uygulamada tek kişi işletmesinin, derneğin 
ve vakfın, birleşmesine, bölünmesine, tür değiştirmesine henüz ihtiyaç duyulmamıştır. Böyle bir ihti
yaç ortaya çıktığında bunu ya Medenî Kanun düzenler veya İsviçre'de olduğu gibi bağımsız bir kanun 
yapılabilir. Kanunun kapsamının bu kadar geniş olması İsviçre öğretisinde de eleştirilmektedir. 

c) İBirK'ya, parlamentodaki müzakereler sırasında malvarlığı devrine ve milletlerarası özel hu
kuka ilişkin hükümler de eklenmiştir. Bu hükümler de, Tasarıya alınmamıştır. 

d) İBirK'da sınıraşan birleşme ve bölünme gibi yapısal değişiklikler -oldukça girift- bağlama 
kuralları ile düzenlenmiştir. İsviçre öğretisinde çok eleştirilen sicil hukuku ile bağdaştırılması güç 
olan bu hükümlere de, Tasarıda yer verilmemiştir. Çünkü, milletlerarası özel hukuka ilişkin bağla
ma kuralları Tasarının konusu dışındadır ve bir ülkede yapılan tescil ile başka bir ülkedeki malvar
lığının nasıl intikal edeceği milletlerarası özel hukukta olmasa bile şirketler hukukunda çok tartış
malı bir konudur. AT hukukunda sınıraşan birleşmelere ilişkin onuncu ve sınıraşan merkez değişik
liklerine dair Ondördüncü Yönerge, tasarı aşamasındadır. 

2. İBirK'nın tercih edilmesinin sebeplerini de şöyle sıralayabiliriz. (1) İsviçre şirketler hukuku, 
Alman ve Fransız hukuklarına nazaran (ömeksenmesi, kaynak kanun olarak tercih edilmesi) Türk 
şirketler hukukuna çok daha yakındır. Onun için İBirK'dan yararlanmak amaca uygun düşecektir. (2) 
İBirK, AET'nin şirketlere ilişkin birleşmeler hakkındaki 78/855 sayılı Üçüncü Yönerge ve bölünme
lere dair 82/891 sayılı Altıncı Yönergesinden esinlenme ötesinde yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrı
ca şirketlere ilişkin 77/91 sayılı İkinci Yönergenin koruyucu hükümleri ile sermayenin korunmasına 
dair kuralları da gözetilmiş ve 8/10/2001 tarihli Avrupa Şirketi Statüsüne İlişkin Tüzük ile bağlantı 
da sağlanmıştır. Bu da Tasarının AT hukuku ile uyumlaştırılması hedefi ile tam olarak örtüşmektedir. 
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Madde 134 - 134 üncü madde 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulama alanını belirlemekte, bir
leşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin çeşitli kanunlardaki hükümleri saklı tutmaktadır. 

Madde 135 - 135 inci madde 134 ilâ 194 üncü maddelerde yer alan kavramların tanımlarını 
vermektedir. Tanımlar, şöyle açıklanabilir. 

a) "Şirket" terimi, bu hükümlerde ticaret şirketleriyle kooperatifi ifade etmektedir. "Şirket" söz
cüğü belirli bir şirketi veya genel olarak bir şirketi değil bir anlamda, kaynak İBirK'daki hukuk sü-
jesini (sujets/Rechtstrâger/soggetti guiridici) karşılamaktadır. 

"Ortak" sözcüğü şahıs şirketleri ile kooperatiflere özgü olup, anonim şirketlerde paysahibi te
rimi kullanılmaktadır. Ancak 134 ilâ 194 üncü maddelerde kullanılan "ortak" sözcüğü paysahibini 
de ifade edecektir. 

"Genel kurul", şahıs şirketlerinde kullanılan bir kavram değildir. Ancak 134 ilâ 194 üncü mad
delerde ortaklar kurulunu ve/veya ortakların tümünü, yani tüm ortakları da ifade etmektedir. 

"Yönetim organı" hiçbir ticaret şirketinde kanunen kullanılmamaktadır. Bu terim 134 ilâ 194 
üncü maddelerde, anonim ve kooperatif şirketlerdeki yönetim kurulunu, limited şirketlerdeki mü
dürü/müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde de "yönetici"yi 
ifade edecektir. Aynı şekilde "ortaklık sözleşmesi" terimi de tanınmıştır. 

Küçük ve orta ölçekli şirketler belirlenirken şahıs şirketleri için bu Tasarının 1522 nci, serma
ye şirketleri hakkında 1523 üncü maddelerinde öngörülen ölçütler uygulanır. 

Madde 136 - 136 ncı madde, 6762 sayılı Kanunun 146 ncı maddesini değişik bir içerikle de
vam ettirmektedir. Tasarının bu maddesi Üçüncü Yönerge temelinde İBirK'dan yararlanılarak ka
leme alınmıştır. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunda da aynen bulunan birleşmenin iki türü birinci fıkrada, ko
operatifler de dahil olmak üzere tüm ticaret şirketlerini içerecek tarzda ifade edilmiştir. "Devralma" 
ve "yeni kuruluş" terimlerinin tercih edilmiş olmasının sebebi, bu terimlerin uygulamamızda yer
leşmiş olmasıdır. Oysa kaynak kanun "Absorptiunsfusion/fusion par absorption/fusione mediante 
incorporazione" ve "Kombinationsfusion/ fusion par kombination/fusione mediante combinazione" 
terimlerini yani absorpsiyon ve kombinasyon sözcüklerine yer vermektedir. Devralma yolu ile bir
leşmeler ana-yavru, ana-kardeş şirketler arasında düz ve ters birleşme şeklinde olabilir. Ters birleş
me yavru şirketin ana şirketi devralmasını anlatır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, uygulamada yerleşmiş bulunan terimlerin anlamlarını vermektedir. 
Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, devrolunan şirketin malvarlığının ipso iure (kendiliğinden) geçi

şini, malvarlığının geçişi (intikali) karşılığında devrolunan şirketin ortaklarının bir değiştirme ora
nına (faktörüne/parametresine) göre devralan şirketin paylarını gene ipso iure kazanmalarını düzen
lemektedir. Bu fıkra ayrıca küllî halefıyet ilkesine yer vermekte, bunun gibi ortak sıfatının, diğer bir 
ifadeyle, şirket payının ve malvarlığının devamlılığı ilkelerini vurgulamakta, son olarak da küllî ha-
lefiyetin istisnası olan 140 inci maddede öngörülmüş bulunan denkleştirmeyi içermektedir. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkranın birinci cümlesi, hem tasfıyesiz sona ermesi hem de üçün
cü fıkrada da yer alan küllî halefıyeti öngörmüştür. Dördüncü fıkranın ikinci cümlesi devralma yo
lu ile birleşmede Tasarının 451 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan malvarlıklarının ayrı yöneti
mi rejiminin terkedildiğini ve sona erme ile terkinin aynı anda yapılmasına ilişkin yeni bir sistem 
kurulduğunu vurgulamaktadır. Bu sistem, alacaklıların korunmasına ilişkin yeni konsept ile de bağ
lantılıdır. 152 ile 157 nci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 
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Madde 137 - 137 nci madde, üç sınıf halinde kanunen izin verilen birleşmeleri göstermekte
dir. Maddede, (1) sermaye şirketlerinin, (2) şahıs şirketlerinin ve (3) kooperatiflerin hangi şirketler
le hangi şartlar altında birleşebilecekleri birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Yeni düzenleme anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kollektif, komandit ve kooperatif 
şirketlerinin birbirleriyle birleşmelerine izin vermektedir. Böylece 6762 sayılı Kanundaki türlerin 
aynı olması şartı (6762 sayılı Kanun m. 147) terk edilerek, türler arası birleşme serbestisi ilkesi bağ
lamında geniş bir birleşme yelpazesi oluşturulmuştur. Kaynak öğretide bu birleşme serbestisi "hu
kukî şekil ile bağlı olmayan birleşme" veya "hukukî şekli aşan birleşme" diye adlandırılmaktadır. 

İzin verilen birleşmelerde anahtar rolü oynayan sermaye ve şahıs şirketleri Tasarının 124 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası hükmünde tanımlanmıştır. Birleşmelerde benimsenen bu çok olanaklı, ya
ni geniş yelpazeli liberal çözüm, uygulamada birleşme yolu ile hukukî şekli seçebilme olanağını şir
ketlere sağlayacaktır. 

137 nci maddenin birleşmelerde verdiği bu zengin olanaklar listesine rağmen madde iki grup 
sınırlı sayı içermektedir. Birincisi şirketler arasında yasak birleşmelere vurgu yapmakta, ikincisi ise, 
ticaret şirketleriyle dernek, vakıf ve tek kişi işletmesinin birleşmesini düzenleme dışı bırakmakta
dır. Bazı birleşmeler caiz değildir: (1) Bir sermaye şirketi, kendisi devrolunan şirket olarak, kollek
tif ve komandit şirketlerle birleşemez. Yani bu varsayımda sermaye şirketi muhakkak devralan şir
ket olmalıdır. Bir sınırsız sorumlu şirketin sınırlı sorumlu şirketi devralması kanunca uygun görül
memiştir. (2) Kooperatifler de devrolunan şirket olmaları hâlinde şahıs şirketleri ile birleşemezler. 
ÎBirK'nın gerekçesinde verilen tablodan esinlenerek, caiz olan ve olmayan birleşmeleri aşağıdaki 
tabloda gösterebiliriz. 

Şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu olan ortakların, şirket borçlarından sorumlu tutulma
yan ortaklara dönüşmeleri uygun görülmüş, tersi reddedilmiştir. Çünkü, şirket borçlarından ortak
ların kişisel olarak sorumlu oldukları bir şahıs şirketinin anonim şirkete iltihak etmesiyle, sermaye 
şirketinin ortaklarının şirket borçlarından sorumlu tutulmayacakları bir konuma gelmeleri, şahıs şir
ketinin alacaklılarının korunmasını gerektirir, fakat anonim şirket paysahiplerinin kolektif şirket or
tağı sıfatıyla sınırsız sorumlu olmaları halinde alacaklıların korunmasına gerek yoktur. 

Birleşmede, kooperatifin sınırlı sorumlu olup olmaması rol oynamaz. 
Madde 138 - İBirK 5 inci maddeden ve Üçüncü Yönergenin 3 (2) nci maddesi hükmünden ya

rarlanılmıştır. 
Birinci fıkra: Hüküm, tasfiye halinde bulunan bir şirketin birleşmeye katılabilmesine olanak 

tanımakta, ancak bunun için iki şart aramaktadır. Bunlardan birincisi, malvarlığının, yani tasfiye 
paylarının dağıtılmaya başlanmamış bulunması, ikincisi ise, tasfiye halindeki şirketin devrolunan 
(iltihak eden) şirket olmasıdır. Bu hüküm İsviçre Federal Mahkemesinin fesih kararının geri alına
bileceğine ilişkin Kararı (BGE 123 III 473) ile Yargıtayın aynı nitelikteki Kararı (11. HD, 
29.5.1990, 3337/4327) ile uyum halindedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra birinci fıkrada yer alan şartların ispatı hakkındadır. 
Madde 139 - Birleşme öğretisinde tartışılan sermayesini belli bir oranda yitirmiş veya borca 

batık olan bir şirketin birleşmeye katılıp katılamayacağına ilişkin soru 139 uncu maddede olumlu 
cevaplanmıştır. Bu sorun, olumlu bir şekilde çözülmekte, bu suretle sağlığa kavuşturucu (iyileştiri
ci) birleşmeye cevaz verilmektedir. Hüküm 376 ve 633 üncü maddeler ile uyum içindedir. 

Sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısı bilanço zararlarıyla yitirilmişse eksi 
bilanço; zararlar bunun üstündeyse borca batıklık durumu, teknik terimle kırmızı bilanço vardır. Bu 
tür bir birleşmeye karar verilmiş olması yönetim organını 376 nci maddede öngörülen yükümlülük
lerinden kurtarmaz. Ancak birleşme, mahkemeyi feshi ertelemeye ikna edebilir. 
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Birinci fıkra: Eksi veya borca batık bilançonun varlığı bir şirketin birleşmesini engellemez; 
yeter ki, devralan veya devralınan şirket bu açığı kapatabilecek tutarda serbestçe tasarruf edebile
ceği özvarlığa sahip olsun. Batık şirket devralan veya devrolunan olabilir. "Serbestçe tasarruf edi
lebilir özvarlık" ile, sermaye + belli bir harcanma amacına bağlanmamış yedek akçeler anlaşılır. 
Başka bir deyişle, toplam özvarlıktan sermaye, müstahdem ve işçiler için ayrılmış yedek akçeler 
(Tasarının 522 nci maddesi) gibi bir amaca bağlı ihtiyarî yedek akçeler ve genel kanunî yedek ak
çenin harcamalar için kanunen tahsisli kısmı çıktıktan sonra kalan özvarlık üzerinde serbestçe ta
sarruf edilebilir. Ancak ihtiyari bir yedek akçenin tahsis amacı genel kurulca kaldırılırsa, o yedek 
akçe de serbest özvarlığa eklenir. Sermaye sözcüğü esas veya çıkarılmış sermaye anlamına gelir. 

Eksi veya borca batık bilançonun devralan veya devrolunan şirkette bulunması önemli değildir. 
Ancak serbestçe kullanabilecek özvarlığını başka bir şirketi kurtarmaya tahsis eden şirketin azınlık
ta kalan ortaklarının menfaatlerinin dikkate alınması gerekir. Aksi halde, birleşme kararı iptal edile
bilir. Konu, şirketler topluluğunda özel bir boyut kazanabilir. Birleşmenin caiz olması başka, yapıl
masına ortaklarca karar verilmesi veya hukuken sakat bulunması veya bulunmaması başkadır. 

İkinci fıkra: Bu fıkra birinci fıkradaki şartların varlıklarının nasıl ispatlanacağını göstermektedir. 
Madde 140 - Hüküm İBirK'nın 7 nci maddesinden alınmıştır. 
Birinci fıkra: a) Birinci fıkrada birleşme hukukuna hakim, birleşmeyi tanımlayan ilkelerden 

biri olan ortak olma durumunun devamlılığı kısaca şirket payının devamlılığı (korunması) ilkesi, 
kanunî ifadesini bulmuştur. Bu ilke, devrolunan şirketin her bir ortağının, devrolunan şirketteki pa
yının değerini karşılayacak ve şimdiye kadarki payının verdiği haklarına eşit (veya öyle kabul edi
len) hakları içeren bir devralan şirket payını talep etmeye hakkı olduğu anlamına gelir. Devrolunan 
şirketteki şimdiye kadar sahip olunan pay, bir değişim (değiş-tokuş) oranına göre hesaplanan bir 
devralan şirket payı ile devralan şirkette devam eder. Devamlılık ilkesi, devralan ile devrolunan şir
ketlerin malvarlıksal büyüklüğünden doğan, mutlak olmayan eşitlikle tanımlanır. Eşitlik, büyüklük
lerin oranlanmasına göre bulunmuş bir anlaşılmış değerdir. Bu eşitlik, hükümdeki "karşılayacak de
ğerde" ibaresiyle açıklanmıştır. Eşitlik sadece parasal olarak değil haklara ilişkin eşitlik bakımından 
da söz konusudur. 

b) Hükümdeki "ortaklık paylan ve hakları" ile, devrolunan şirketteki şirkete katılma payı (135 
inci maddeye bakılmalıdır) ve paya bağlı malvarlığı, yönetim, denetim ve inceleme hakları kaste
dilmiştir. Bu terim, azlık haklarını kapsayamaz. Çünkü, devrolunan şirkette azlık haklarına sahip bir 
ortak, oransal eşitlik sebebiyle devralan şirkette azlık hakkını haiz olmayabilir. 

c) Şirketin devamlılığının genel istisnası, 141 inci maddede yer alan ayrılma akçesidir (141 in
ci maddenin gerekçesine bakılmalıdır). Özel bir istisna ise, intifa senetlerinin satın alınmasına iliş
kin beşinci fıkrada yer almaktadır. 

d) Birinci fıkra, devrolunan şirketin ortağının talep hakkının hesaplanmasının bağlı olduğu ku
ralları da belirlemektedir. Hesaplamada, birleşen şirketlerin malvarlığı değerleri, oy haklarının da
ğılımı ve birleşmenin sağlığa kavuşturucu (iyileştirici) olup olmadığı, payların itibarî değerleri, 
primli pay çıkarılıp çıkarılmadığı gibi önem taşıyan her husus dikkate alınır. Alman ve İsviçre öğ
retisinde, birleşmede bir veya birden çok şirketin münfesih olacağına bakılmaksızın bütün şirketle
rin yaşayan şirket değeri ile hesaba katılması gerektiği görüşü hakimdir. Söz konusu olan yaşayan 
gerçek değerdir (ikinci fıkraya bakılmalıdır). Aksi halde devralan ile devrolunan şirketlerin değeri 
arasında (büyük haksızlıklara yol açacak) bir eşitsizlik doğar. Bu eşitsizlik oransal eşitliğe aykırı
dır. Oransal eşitlik, değerlendirmenin birleşmeye katılan şirketlerde aynı gün itibarıyla yapılmasını 
da gerektirir. Söz konusu "gün" maddenin beşinci fıkrasında birleşme sözleşmesinin imzalandığı 
gün olarak belirtildiğine göre anılan "gün"ü birleşme günü olarak kabul edebiliriz. 
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e) 139 uncu maddedeki sağlığa kavuşturucu (iyileştirici) birleşmede, borca batık şirketteki pa
yın tamamen değersiz olması halinde de şirketin devamlılığı ilkesi bağlamında, payın değersiz ol
duğu varsayımıyla ortaya çıkabilecek sorunlar öğretiye ve mahkeme kararlarına bırakılmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra eski birleşme hukukumuzda izin verilmeyen denkleştirme ödemesini 
(akçesini) düzenlemektedir. Denkleştirme akçesi, malvarlıklarının değerlendirilmesinde sıkça -he
men hemen her zaman- ortaya çıkan küsurun atılması karşılığında verilecek nakdi ifade eder. Denk
leştirme akçesi birleşmenin kavramsal bir öğesi olmayıp, birleşmenin uygulanmasını kolaylaştıran 
bir araçtır. Meselâ, devrolunan şirketin ortaklarına devralan şirkette beherinin itibarî değeri on Türk 
Lirası ve bir kuruş değerinde pay verilecekse, devralan şirkette bu değerde veya katları değerinde 
pay bulmak çok zordur. Oysa bir kuruş (yani bir kunışlar toplamı) nakit olarak ortaklara ödenirse 
birleşmenin uygulaması kolaylaşır. 

Hüküm uyarınca denkleştirme akçesi, verilen payın gerçek değerinin onda birini aşamaz. 
Üçüncü fıkra: İBirK'nın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası Tasarıya alınmamıştır. Katılma payı 

bulunmayan şirket kavramı Türk hukukunda çok istisnaî ve tartışmalı bir varsayımda, sermayenin 
tamamen amorti edilmesi halinde söz konusu olabilir. İsviçre'de birleşmeye dernekler, vakıflar ve 
tek kişi işletmeleri de katılabildikleri için paysız ortak/üye kavramına bu ülkede sıkça rastlanabilir. 
Ayrıca, İsviçre hukuku sermayesiz kooperatife de olanak tanımaktadır. 

Üçüncü fıkra, oydan yoksun paylarla ilgilidir. Türk hukukunda oydan yoksun pay SerPK m. 
14/A dolayısiyle söz konusu olabilmektedir. 

Dördüncü fıkra: Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı özel haklar karşılığında 
devralan şirkette eşdeğerde haklar veya buna uygun bir karşılık verilir. Söz konusu karşılığın veri
lebilmesi için devralan şirkette eşdeğerde hakların sağlanamaması gerekir. Hükümde yer alan özel 
haklar terimi için 183 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında verilmiş olan gerekçeye bakıl
malıdır. Orada da belirtildiği gibi özel haklar geniş anlam taşır ve imtiyazlı payları içermekle bir
likte imtiyazlı paylara özgülenemez. 

Madde 141 - Birinci fıkra: Bu madde, AT'ın şirketlere ilişkin İkinci Yönergesinde bulunma
yan, ancak bu boşluğun olumlu bir boşluk olarak nitelendirildiği, onun için Yönergede ulusal dü
zenlemelere olanak tanınmış olduğu kabul edilen, birleşmeye muhalif olan ortağın devredilen şir
ketten ayrılması hakkını ona vermektedir. 

Birleşmede ilke, ortak olma durumunun devamlılığıdır (140 inci maddeye ve bu maddenin bi
rinci fıkrasına ilişkin gerekçeye bakılmalıdır). 6762 sayılı Kanun başta olmak üzere, bir çok kanun 
ilkeyi emredici bir şekilde öngörmüştür. Oysa, ilkeyi gerekçe göstererek, birleşmeye katılmak iste
meyen, birleşmeyi kendi menfaatine aykırı gören devredilen şirketin ortaklarını zorla devralan şir
kette tutmak doğru değildir. Bu sebeple 141 inci madde modern şirketler hukuku anlayışına uygun 
olarak, ortaklara yenilik doğurucu bir seçim hakkı tanımaktadır. Ortaklar isterlerse, ortak olma du
rumlarını ilke gereği devralan veya yeni kurulan şirkette devam ettirirler, isterlerse birleşme sözleş
mesinde öngörülen ayrılma akçesini alarak şirketten ayrılırlar. 

Ayrılma akçesinin nakit olması şart değildir. Karşılık olarak başka bir şirketin payı/pay senedi 
veya bir diğer menkul değeri, meselâ değiştirilebilir tahvil verilebilir. Böylece, üç köşeli birleşme
lere de kanunen olanak tanınmış olmaktadır. Ayrılma akçesinin nakden ödendiği hallerde, bunun 
serbestçe tasarruf edilebilecek yedeklerden alınması, yoksa sermayenin iadesi şeklinde olmaması 
gerekir. Bütün ortakların ya da çok sayıda ortağın ayrılma akçesini almak istemesi, birleşmenin ger
çekleşmemesi olasılığını ortaya çıkarabilir. Bu da bir sakınca olarak değil, paysahipleri demokrasi-
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sinin gereği olarak değerlendirilmelidir. Yönetim ortakların çoğunluğunun veya somut olayın özel
liklerine göre karşı konulamayacak ağırlıkta azınlığın muhalefetine rağmen birleşmeyi yürütmeye 
girişmemelidir. Özellikle, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde bu soruna önem verilmeli, 
görüşler ve hassasiyetler özenle değerlendirilmeli, azınlığın menfaatlerini feda eden birleşmeler en
gellenmelidir. 

Hükümde, kaynakta bilinerek açık bırakılmış ve şirkete geniş hareket alanı bırakılmış bulunan 
ayrılma akçesinin kapsamı (miktarı) konusunda kesin tavır alınmış, ayrılma akçesinin gerçek değe
re denk gelmesi net bir şekilde öngörülmüştür. Çünkü kaynak kanundaki belirsiz "bir karşılık" iba
resi, hukuk güvenliği yönünden tehlikeli bulunmuştur. "Gerçek değer" ise, tanımlanmayıp uygula
maya bırakılmıştır. Ancak gerçek değerin hesaplanmasında "yaşayan bir şirkef'in esas alınması ra-
tio legis gereğidir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra iki yanlı kullanılabilir: (1) arzu etmeyen ortaklar ayrılma akçesini ala
rak şirketten çıkabilirler. Böylece anonim şirketlerde şirketten çıkma olanağı sağlanmış olur. (2) 
ikinci fıkra arzu edilmeyen, devamlı sorun çıkaran azınlığı ve/veya ortağı, ayrılma akçesini ödeye
rek şirketten çıkarma hakkını büyük çoğunluğa vermektedir. Çünkü bu karar sermayenin yüzde 
doksanının oylarıyla alınacaktır (Tasarı m. 151.5). Buna uluslararası birleşme literatüründe, squee-
ze-out merger veya cash-out merger ya da Freeze out merger, yani ortağı çıkararak birleşme denil
mektedir (Bakınız: Genel Gerekçe 121 numaralı paragraf). 

Daha açık bir ifadeyle denilebilir ki, bu hükmün özelliği, birleşmeye karşı olan ortağın veya 
ortakların şirketten çıkarılmaları olanağını devredilen şirkete sağlamış olmasıdır. Bu husus, İsviçre 
öğretisinde, şirkete tanınmış bir çeşit çıkarma yetkisi olarak nitelendirilmekte ve Amerika Birleşik 
Devletleri hukukundaki "squeeze out" kurumuna benzetilerek bu adla anılmaktadır. Çıkarma, Tasa
rının 151 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla birlikte değerlendirilmelidir. Birleşme sözleşmesi, sa
dece ayrılma akçesinin ödenmesini öngörüyorsa, bu sözleşmenin devreden şirketin oy hakkını haiz 
ortaklarının yüzde doksanı tarafından onaylanması gerekir. Bu nisapla onaylanmak şartıyla birleş
me sözleşmesi belirli ortakların, devralan şirkette paysahibi olmalarına engel olup onların ayrılma 
akçesi almalarını zorunlu olarak öngörebilir. Bu nisapla alınan bir karara çıkarılmaları birleşme söz
leşmesinde ismen belirtilmiş bulunan ortaklar itiraz edemezler. Bu yüksek nisap, âdeta onların hak
larını kaldırmakta ve yüzde doksanının istemediği bir kişinin şirkette kalmasına izin verilmemekte
dir. Türk hukukunda yeni olan bu çıkarma yetkisi, şirket iç barışını sağlamaya yöneliktir. Çıkarma
ya itiraz edemeyen ortağın, ayrılma akçesinin tutarına itiraz hakkının var olduğu şüphesizdir. 

Huzuru bozan paysahiplerinin şirketten çıkarılmaları gerektiği görüşü modern şirketler hukukun
da gün geçtikçe ağırlık kazanmakta, şirketin menfaatine olan bir kararın alınmasını kendisine özel 
menfaat sağlanmasına bağlayan bir ortağın şirketten çıkarılması anonim şirketlerin niteliğine aykırılık 
olarak değerlendirilmemektedir. Bu fıkra ikinci fıkradaki çıkma hakkı ile de denge sağlamaktadır. 

Madde 142 - Birinci fıkra: Devralan şirkette sermaye artırımının yapılması zorunluğu (141 
inci maddedeki istisnaî durum dışında) "ortak"hğrn devamının gereğidir. Bu sebeple sermaye artı
rımı devralan şirkette bir zorunluluktur; emredici niteliktedir. Ancak sermaye artırımının kapsamı 
(yüksekliği) her zaman payların değiştirilmesi oranına göre belirlenmez; şirketler kendi paylarını 
iktisap etmişlerse, bu olgu sermaye artırımının miktarını etkiler. Devralan şirket kendi paylarını/his
se senetlerini iktisap etmişse gereksinim duyulan paylar söz konusu paylardan karşılanabileceği 
için, mezkûr payların miktarı yapılacak sermaye artırımından düşülür. Aynı şekilde devrolunan ano
nim şirketin iktisap ettiği kendi paylarının devralan şirkette karşılığı bulunmayacağı, yani devralı
nan anonim şirket devralanda ortak olmayacağı için bunlar da hesaplamaya katılmayacaktır. 
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141 inci maddede öngörülen ayrılma akçesi dolayısıyla hem esas hem de kayıtlı sermaye sis
teminde, artırılacak sermayenin miktarı belirsiz olabilir. Bu belirsizlik, halka açık anonim şirketler
de ön talep sistemi ile aşılabilir. Aynı sistem kapalı anonim şirketler ile diğer şirketlerde de uygula
nabilir. 

İkinci fıkra: Devralma suretiyle birleşmeye özgü olarak, sermayeye ilişkin hükümlerin uygu
lanmayacağını belirten bu hüküm, tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmüştür. Birleş
me raporu (m. 147) ile birleşmenin denetlenmesi (m. 148) güvenlik yönünden de aynî sermaye hü
kümlerinin uygulanmasını gereksiz kılmaktadır. Birleşmede, sermaye artırımı yapıldığı takdirde 
(bakınız, f.l) yeni payların halka arz edilmesine ilişkin hükümler uygulanmaksızın bu paylar Kurul 
kaydına alınır. 

Madde 143 - Yeni kuruluşta, yeni kurulan şirketin türü ne ise o türün kurulmasına ilişkin hü
kümler uygulanır. Ancak yeni türde asgari ortak sayısı gösterilmişse buna ilişkin hüküm ile aynî ser
mayeye ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Madde 144 - Birinci fıkra: Birleşmede ara bilanço ancak kanunda öngörülen sebeplerden bi
rinin varlığında çıkarılır; aksi halde düzenlenmesine gerek yoktur; birleşmeyi temellendiren ara 
bilançoya yıllık bilanço esas alınabilir. 

Ara bilançonun çıkarılmasını zorunlu kılan sebeplerden birincisi, (yıllık) bilanço günü ile bir
leşme sözleşmesi arasında altı aydan fazla sürenin geçmiş olmasıdır. Faaliyet yılının yarısından faz
lasının idrak edilmiş olması, son yıllık bilançodaki değer ve sonuçların birleşme bilançosuna esas 
kabul edilebilmesi olanağını ortadan kaldırır. Çünkü altı ayı aşan faaliyet, eski bilançonun değer ve 
sonuçlarını olumlu veya olumsuz yönde değiştirmiştir. Durumu tam olarak görebilmek ve birleşme
yi hesaben yapılandırabilmek için, yeni bir bilançoya gereksinim vardır. Faaliyet yılı içinde çıkarıl
dığında, bu bilanço ara bilançodur. Altı aylık süre 78/855/AET sayılı Yönerge gereğidir. 

Ara bilanço düzenlenmesini gerektiren ikinci sebep (altı aylık süre geçmemiş bile olsa) birleş
meye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli bir değişikliğin meydana gelmesidir. 

Değişiklikte bilançonun çıkarılmasının sonuçlandığı tarih değil, bilanço günü esas alınır. Mal
varlığında önemli değişikliğe, bir kooperatifte çok sayıda ortağın çıkması, şirketin faaliyet yılı za
rarının anormal artması, büyük bir tesisin satılması örnek olarak gösterilebilir. 

İkinci fıkra: Ara bilanço yıllık bilançonun tâbi olduğu hüküm ve ilkelere göre düzenlenir. An
cak ara bilanço için fizikî envantere gerek yoktur. Ayrıca, (b) bendinde diğer kolaylıklar da öngö
rülmüştür. 

Madde 145 - İBirK 12 nci maddeden alınan bu madde, özellikle onaya ilişkin hüküm, derin 
öğreti çalışmalarını ve ilkesel mahkeme kararlarını gerektirecek niteliktedir. 

145 inci madde bağlayıcı bir birleşme sözleşmesinin yapılmasının şeklî şartını, yapma (imza
lama) ve onaylamaya yetkili organı göstermektedir. Yazılı şekil, geçerlik şartıdır. Sözleşmeyi akdet
me yetkisi, yönetim organına aittir. Yönetim organı bu yetkiyi başkasına, meselâ anonim şirketler
de müdürlere hatta yönetim işlevini 367 nci maddeye göre devralan yönetime de devredemez. Söz
leşmenin yapılması yönetim organının bir kararı ile gerçekleşir; imzayı yetkililer atar. Genel kurul
ların onayına kadar, birleşme sözleşmesi askıda geçerlidir. Bu sebeple, onaydan önce bağlayıcı bir 
birleşme sözleşmesi yoktur. Bunun tek istisnası 156 nci maddede öngörülmüştür. 

Birleşme sözleşmesine onaydan önce bağlayıcılık kazandıran hükümler gibi dolaylı bir şekil
de bu sonucu doğuran, meselâ yüksek cezaî şart c.ıgören hükümlerin geçerli olmayacağı görüşü, İs
viçre öğretisinde egemendir. Çünkü, hükmün yetki dağılımına ilişkin düzeni emredicidir. Gene îs-
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viçre öğretisinde onaydan önce birleşme sözleşmesinin ve birleşmenin hazırlıklarının yürütülmesi
ne ilişkin bulunan hükümler ile ortak giderler hakkındaki yan hükümlerin bağlayıcı olduğu ve cul-
pa in contrahendo sorumluluğunun da geçerli olabileceği görüşü de savunulur. 

Sözleşmenin, niteliği, birleşmenin gerçekleşmesinden sonra bağlayıcılığının devam edip etme
diği, irade bozukluğuna ilişkin genel hükümlerin uygulanabilirliği, değiştirilip değiştirilemeyeceği 
ve ek sözleşme yapılıp yapılamayacağı konularında hüküm öngörmenin doğru olmadığı düşünce
siyle, bunlar ve diğer sorunlar uygulama ile öğretiye bırakılmıştır. Söz konusu sorunların kanunla 
çözümü hukukî gelişmeyi durdurur, çözümleri gelişmelerin gerisinde bırakabilirdi. Kanun, birleş
menin önemine uygun düşen, yetki paylaşımını gözeten sözleşmeyi yapma ve onay kuralları geti
rerek, sorunların çözümünde yön verici ve yol gösterici olmayı tercih etmiştir. 

Madde 146 - İBirK'nın 13 üncü maddesinden alınan 146 ncı madde, birleşme sözleşmesinde 
bulunması gereken asgarî kanunî kayıtları göstermektedir. Madde kaynaktan farklı olarak asgari zo
runlu içeriği göstermekte; yoksa tipik içeriği beiirlememektedir. Somut olay hükmün göndermede 
bulunduğu olguyu içeriyorsa birleşme sözleşmesi o olguya ilişkin hüküm içermek zorundadır. Me
selâ, devralan şirket bazı paylara özel haklar tanıyorsa (183 üncü maddenin gerekçesine bakılmalı
dır), bunlar hakkında birleşme sözleşmesinde hüküm bulunmalıdır; imtiyazlı pay yoksa, hükme de 
gerek yoktur. Hüküm içeriğin asgarisini gösterdiğinden, hükümde yer almayan kayıtlar da sözleş
mede öngörülebilir. 

Madde 147 - Maddenin kaynaklan İBirK 14 üncü maddesi ile 78/855/AET Yönergesinin 9 un
cu maddesidir. 

Birinci fıkra: Birleşme raporu, birleşmeye katılan şirketlerine ortaklarına somut olaydaki bir
leşmeye ilişkin ve bu birleşmeyi tanımlayan bilgi verilmesini amaçlamaktadır. Raporun hükümde 
öngörülen konularda, aydınlatıcı, gerekçeli ve tatmin edici açıklamaları içermesi zorunludur. 

Tasarı, küçük ve orta ölçekli şirketlerde (Tasarının 135 ile 1522 ve 1523 üncü maddelerine ba
kılmalıdır) bir kolaylığa yer vermiştir. Bu ölçekteki şirketler tüm ortaklarının onaylaması şartı ile 
birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

Madde 148 - Birinci fıkra: Birleşmenin denetlenmesi, işlem denetçileri (Tasarının 400 üncü 
maddesi) tarafından yapılır. Birleşmenin denetlenmesi; birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun 
ve birleşmeye esas oluşturan bilançonun denetlenmesi demektir. Denetim, ortakların, azınlığın ve 
alacaklıların korunması amacına yöneliktir. 

Birleşmeye esas oluşturan bilanço en az bir şirket sona erse de, şirketin devamlılığı esasına gö
re düzenlenir. 

Küçük ve orta ölçekli şirketlere ilişkin istisna için 147 nci maddeye bakılmalıdır. 
Madde 149 - Maddenin kaynakları İBirK 16 ncı madde ile 78/855/AET sayılı Yönergenin 11 

inci maddesidir. Hükmün amacı, ortaklara, intifa senedi hamilleri ile menkul değer veya menfaat sa
hiplerine ve diğer ilgililere bilgi vermek; bu suretle haksız menfaat sağlanmasını ve kaybını önle
mek; şeffaflığı sağlamak ve oy hakkını haiz olanlara bu haklarını bilinçli olarak kullanmalarında 
yardımcı olmaktır. 

149 uncu madde, bir çok noktada kaynaklardan ayrılmıştır: (1) İnceleme hakkı sadece ortakla
ra değil, daha geniş bir menfaat çevresine tanınmıştır. (2) Söz konusu belgelerin (varsa) basılı şe
killerinin aynı menfaat sahiplerine verilmesi öngörülmüştür. Bu hüküm belgelerin basılmasını iste
me hakkını kimseye vermez. (3) Maddede anılan belgelerin sermaye şirketlerinin web sitelerinde 
yayınlanması zorunluğu da Tasarıya özgüdür. Küçük ve orta ölçekli şirketlere ilişkin istisna için 147 
nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
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Madde 150 - Birinci fıkra: Bu maddenin kaynağı İBirK 17 nci maddedir. Anılan madde bir
leşme sözleşmesinin imzalanmasından sonra, ancak genel kurul kararından önce malvarlığında 
önemli değişiklik meydana gelen şirketin yönetim organına bir bildirim borcu yüklemektedir. Bil
dirim iki yönlüdür: Söz konusu yönetim organı bildirimi hem kendi genel kuruluna hem de birleş
meye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına yapmalıdır. Bildirimin, incelemenin yapılmasına 
ve gerekli önlemin alınmasına olanak sağlayacak şekil ve zamanda yapılması dürüstlük kuralı ge
reğidir. Bilginin verilebilmesi için genel kurulların bu konu için olağanüstü toplantıya çağrılması 
doğru olur; yoksa bilginin onay genel kurullarında verilmesi amaca uygun düşmeyebilir. "Önemli 
değişiklik" kavramı uygulamada tanımlanacaktır. Ancak birleşmenin temelini bozacak ve bu anlam
da değişim oranını etkileyebilecek değişiklik şeklindeki anlayış ratio legise uygun düşer. Duran 
malvarlığı güçlü şirketlerle, gücü faaliyetiyle tanımlanan "operation" şirketlerinde önemli değişik
lik kavramı farklı değerlendirilir. 

İkinci fıkra: Bilginin zamanında verilmemesi veya hiç verilmemesi sorumluluk sebebidir. So
rumluluğun kime veya kimlere karşı olduğu, sadece bildirim yükümü altındaki yönetim organının 
mı sorumlu tutulacağı ve diğer alt sorular uygulama tarafından verilecektir. Bunun gibi doğru ve 
tam bilgiden yoksun olumlu oy vermiş ortağın iptal davası açıp açamayacağı da uygulamada cevap 
bulacaktır. Hüküm alınan bilginin değerlendirilmesini, kural olarak, yönetim organlarına bırakmış
tır. Olumsuz sonuca varılırsa, birleşme sözleşmesi değiştirilebilir, hatta birleşmeden vazgeçilebilir. 
Yönetim organının hem olumlu hem de olumsuz kararı iki yönlü sorumluluk doğurabilir. 

Madde 151 - İBirK'nın 18 inci maddesinden alınan bu madde birleşmeye katılan şirketlerde bir
leşme sözleşmesi onaylamaya yetkili organı ve gerekli nisapları göstermektedir. Hüküm, Türk siste
mine uygun olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca Üçüncü Yönergenin 7 nci maddesine de bakılmalıdır. 

Birinci fıkranın (a) bendinde 421 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi saklı tutulmuştur. 
Çünkü, anılan hükümde pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerle ilgili olarak birleşme 
için özel bir nisap öngörülmüştür. Söz konusu hüküm dolayısıyla 151 inci maddenin birinci fıkra
sının (a) bendi söz konusu anonim şirketlere uygulanmayacaktır. Birinci fıkra da kaynak öğretide
ki eleştiriler göz önüne alınarak amaca uygun hale getirilmiştir. 

Madde 152 - Kaynağı İBirK'nın 21 nci maddesi olan 152 nci madde, birleşmeye katılan şir
ketlerin yönetim organlarının birleşme kararını ne zaman ticaret siciline sunmak zorunda oldukla
rını, aynı anda sunulması gereken birleşme ve ilgili diğer kararların neler olduğunu nihayet devre
dilen şirketin sona erme anını düzenlemektedir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, birleşme kararının tescili için birleşmeye katılan şirketlerde "hazır 
olur olmaz" ticaret siciline başvurulacağını belirtmektedir. "Birleşme kararı" ile kastedilen, birleş
me sözleşmesinin genel kurul tarafından onaylanması sonucunda elde edilen karardır. Amaç, şirket
ler bakımından birleşme kararı hazır olunca başvurunun hemen gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 
Birleşmeye en az iki şirketin katılması dolayısıyla ve katılan şirketlerin sayısının artmasıyla ticaret 
siciline başvurmak için ortak bir tarih bulmak güçleşebilir. Bir şirket birleşmeyi genel kuruluna 
onaylattığı halde, diğeri daha genel kurulunu toplantıya çağırmamış dahi olabilir. Hızlı hareket eden 
birleşmeyi tescil ettirirse, malvarlığının geçişi ve değişim konusunda sorun ortaya çıkar. Bu sebep
le İsviçre Kanunu ilk tasarısında, birlikte başvuru öngörülmüştü. Amacı iyi açıklamadığı için metin 
Parlamentoda değiştirildi ve ortak bir payda olarak kararın katılan tüm şirketlere sunulmuş olması 
yani birleşme kararının şirketin elinde (önünde) bulunması şartı arandı. Birleşme kararı tüm şirket
lerce henüz alınmamışsa, diğer bir şirket kararı onaylatmış bile olsa ticaret siciline başvuramaz. Di
ğerlerini beklemelidir. Karar tüm şirketlerce alınmışsa yönetim organlarına düşen görev hemen (ka
rar alınır alınmaz) sicile başvurmaktır. 
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tkinci fıkra: Kanun sermaye artırımının da aynı anda tescilini öngörerek pay değişiminin ör-
tüşmesini sağlamıştır. 

Üçüncü fıkra: Tescil, devrolunan şirketi ipso iure sona erdirir. 
Madde 153 - Maddenin kaynaklan, ÎBirK 22 nci maddesi ile Üçüncü Yönergenin 19 uncu 

maddesidir. 
Birinci fıkra: Birinci fıkra, devrolunan şirketin yaptırdığı tescilin küllî halefıyet ve birleşme 

bakımından kurucu etkisini hükme bağlamaktadır. Birleşme sözleşmesinin birleşmeye katılan şir
ketlerin genel kurullarında onaylanması, birleşmeyi hukuken gerçekleştirmez. Onayların tümünün 
varlığı halinde de söz konusu şirketler birleşmez. Onay, birleşmeye hazırlık aşamalarından sadece 
biridir; onay tescile başvurabilmenin şartıdır. Birleşme tescil ile gerçekleşir, yani hukuken geçerli 
hâle gelir. 

Burada soru, hangi tescilin birleşmeyi gerçekleştirdiği ve tescillerin nitelikleridir. Hüküm, bu 
soruların cevabını da vermektedir: İsviçre'deki hakim görüşün aksine Türk öğretisine göre, birleş
meyi hukuken geçerli kılan, yani gerçekleştiren işlem, devrolunan şirketin birleşme kararını tescil 
ettirmesidir. Kurucu etkiyi haiz olan bu tescildir. Bu sonuç, fıkranın ikinci cümlesinden anlaşılmak
tadır. Hükümdeki "anında" sözcüğü "birlikte" anlamındadır. Çünkü, devrolunan şirketin tescili ile, 
yani tescil anında hukukî bir sonuç doğmakta, devrolunan şirketin malvarlığı uno actu devralan şir
kete ipso iure geçmektedir (intikal etmektedir). Birinci fıkra hükmünden anlaşılan diğer bir sonuç 
da, devralan şirketin birleşme kararını tescil ettirmesinin, kurucu değil açıklayıcı olduğudur. Bu tes
cilin geçmeyi sağlamak, devrolunan malvarlığını kendisine çekmek gibi bir etkisi olamaz. Tescil 
devrolunan malvarlığının kendisine gelmiş bulunduğunu bildirir. Söz konusu tescil ile devrolunan 
şirketin ortakları, uno actu ve ipso iure devralan şirketin ortakları olurlar; yoksa ayrıca devir işlemi
ne gerek yoktur. Pay senedi değişimi hukuken gerçekleşmiş geçişin sonucudur. 

İkinci fıkra: Kaynak Kanunda bulunmamasına rağmen ikinci fıkraya yönergeye uygun olarak 
devrolunan şirketin ortaklarının ipso iure devralan şirketin ortakları olacağı ve değişimin söz konu
su olmadığı paylar belirtilmiştir. 

Tescil ile devrolunan şirket sona erer. Hüküm, terkinin de resen yapılacağını hükme bağlamak
tadır. 

Üçüncü fıkra: Birleşmenin hakim durum yaratması veya güçlendirmesi varsayımları ve bunun 
sonuçlan bakımından Tasarının birleşmelere cevaz vermesi rekabet hukuku yönünden sorunları or
tadan kaldırmaz. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri (RKK m. 7) saklı 
tutulmuştur. 

Madde 154 - Birleşme kararının ilânı; hem üçüncü kişiler hem de 158 inci maddenin uygulan
ması yönünden önem taşır. 

Madde 155 - İBirK'nın 23 üncü maddesinden alınan 155 inci madde, öngörülen şartların var
lığında sadece sermaye şirketlerinin birleşmesine uygulanan kolaylaştırılmış birleşmeyi düzenle
mektedir. Bu hüküm, kıyas yolu ile şahıs şirketlerine uygulanamaz. Kolaylık ise 156 ncı maddede 
gösterilmiştir. Birleşme, alacaklıların haklarının zarara uğraması olasılığı yoksa, kolaylaşmaktadır. 
Bu sebeple şartları varsa Kanun koyucu, birleşme sözleşmesini yeterli bulmuş, birleşme raporuna, 
birleşmenin denetlenmesine, inceleme hakkı sağlanmasına, hatta bunun genel kurulun onayına su
nulmasına gerek görmemiş, bu işlemlerin yapılıp yapılmamasını birleşen şirketlere bırakmıştır. 
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Birinci fıkra: Birinci fıkra iki varsayımda ((a) ve (b) bendleri) kolaylaştırılmış birleşmeye izin 
vermektedir. Her ikisinde de oy hakkı veren payların yüzde yüzüne sahip olma olgusu vardır. Birin
ci varsayımda hem devralan hem de devrolunan şirket sermaye şirketidir ve devralan sermaye şir
keti devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının tamamına sahiptir ((a) bendi). 

İkinci varsayımda iki kardeş sermaye şirketi birleşmektedir. Kardeş sermaye şirketi, aynı haki
miyet altında bulunan şirketler demektir. Meselâ birleşen A limited ile B limited şirketinin oy hak
kı veren bütün paylarına C anonim şirketi ile gerçek kişi D sahipse, A ve B kardeş şirketlerdir. Ka
nun koyucu burada da kolaylaştırılmış birleşmeyi uygun bulmuştur. İkinci varsayımda birleşen ser
maye şirketlerinin oy hakkı veren paylarının yüzde yüzü bir şirkete, bir gerçek kişiye veya miras 
şirketi, adî şirket gibi kişi gruplarına ait olabilir ((b) bendi). 

İkinci fıkra: İkinci varsayımda hakimiyet oranı yüzde doksandır. Bu sebeple, kolaylaştırılmış 
birleşmeye gidilirken, azınlıkta kalan ortaklar korunmuştur. Hükümdeki (a) ve (b) bentleri koruma 
araç ve şartlarını göstermektedir. 

Madde 156 - İBirK'nın 24 üncü maddesinin kaynaklık ettiği bu hükmün kolaylıkları açık bir 
şekilde belirtilmiştir. 

Madde 157 - Maddenin kaynakları, İBirK'nın 25 inci maddesi ve Üçüncü Yönergenin 13 ve 
14 üncü maddeleridir. 

Alacaklıların korunması 157 nci maddede yeni bir anlayış üzerine yapılandırılmıştı. 6762 sa
yılı Kanunun 150 nci maddesinde, birleşme kararının ilân gününden üç ay sonra hüküm ifade etme
si, alacaklıları koruyucu bir önlem olarak düşünülmüş ve bu süre içinde alacaklılara itiraz hakkı ta
nınmıştır. Bu hak birleşmeyi engelleyen bir rol oynamaktadır. Anonim şirketlerde ise 451 inci mad
de, malvarlıklarının ayrı yönetimini ve müteselsil sorumluluğu, koruyucu nitelikte mütalâa etmiştir. 
Oysa, malvarlıklarının 6762 sayılı Kanunun 451 inci maddesindeki işlemler bitinceye kadar ayrı yö
netimi, uygulamada işlememektedir. İtalyan ve İsviçre sistemlerini yansıtan eski hükümler birleş
meyi engellemeleri ve geciktirmeleri bir yana, etkili ve amaca uygun da değildir. Bu sistemlerin Av
rupa'da halen devam etmesi sebebiyle 78/855/AET Yönergesi alacaklıların korunmasını öngören 
belirli, her üye ülkenin uymak zorunda olduğu bir sistem önermemiş, 13 üncü maddesinde birleş
me planının ilânından önce varolan ve sona ermemiş bulunan alacakların alacaklılarının korunabil-
meleri için uygun bir koruma sisteminin üye ülkelerce kabulünü öngörmekle yetinmiştir. 

İsviçre Kanununun gerekçesinde, çoğu birleşmenin alacaklıların haklarını ihlâl etmeyebilece-
ğine, sonuçta iki veya daha fazla malvarlığının birleşmesiyle alacaklılar için daha güvenceli bir du
rum oluşabileceğine, alacaklıların korunmasının abartılmaması gerektiğine işaret edilmiştir. 157 nci 
maddedeki düzenleme, bu anlayışı yansıtmaktadır. Ancak bu gerekçe her birleşme için doğru değil
dir. Birleşen şirketlerden biri veya bazıları zararda, hatta borca batık ise, finansal durumu güçlü olan 
şirket zararları kapatıyor demektir. Durum, bu şirketin alacaklıları yönünden önem taşıyabilir. 

Birinci fıkra: Alacaklıların korunması birleşmenin hukukî geçerlik kazanmasından sonra or
taya çıkar. Bu sebeple, alacaklılara geçerlilikten itibaren üç ay içinde, alacaklarının güvence altına 
alınmasını isteme hakkı tanınmıştır. Söz konusu olan, birleşmeden önce doğmuş alacaklardır. Üçün
cü fıkrada öngörülen halde, bu yükümlülük ortadan kalkar. 

İkinci fıkra: Bunun için Tasarı, alacaklıların, bu haklarından Türkiye Ticaret Sicili'nde yapı
lacak ilânlarla haberdar edilmelerini öngörmüştür. Ancak bu yükümlülükten bir bağımsız denetle
me kuruluşunun (işlem denetçisi) raporu ile kurtulabilmek olanağı vardır. 
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Üçüncü fıkra: Devralan şirketin bunu bir raporla ispatlaması yeterlidir. İhtilaf halinde kararı 
mahkeme verir. 

Madde 158 - Madde, İBirK'nın 26 ncı maddesinden alınmıştır. Sermaye şirketine devrolunan 
şahıs şirketlerinde, şirket borçlarından ikinci derecede kişisel sorumlu olan ve birleşme sonucunda 
devralan şirkette, sorumluluk rejimi değişen ortaklar bulunabilir. Meselâ, bir kollektif şirket bir ano
nim şirketle devredilme yoluyla birleştiğinde kollektif ortakların ve bir komandit şirketin bir limi-
ted şirkete devrinde komandite ortağın/ortakların sorumluluğu bakımından olduğu gibi. Sorumlu
luk rejimindeki bu değişiklik, kişisel sorumluluğun son mu bulduğu, yoksa devam mı ettiği, devam 
ediyorsa bunun herhangi bir şarta bağlı olup olmadığı, rejim değişikliğinin başlangıcı ve sorumlu
luğun devamı süresinin ne olduğu gibi sorunların doğmasına sebep olur. Bu sorunların kanun tara
fından kesin kurallarla çözülmesi (hukuk güvenliğinin sağlanması için) gereklidir. İşte 158 inci 
madde, bu görevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, kişisel olarak sorumlu bulunan ortakların bağlı oldukları sorumlu
luk rejiminden kaynaklanan sorumluluklarının, kanunda öngörülen şartların varlığında birleşmeden 
sonra da devam edeceği ilkesini koymaktadır. İlke, bir taraftan birleşmenin, mevcut sorumluluğun 
sona ermesine neden olamayacağı, diğer taraftan da birleşmenin kimseye, bu arada doğal olarak ala
caklılara zarar vermemesi, hiç kimsenin birleşmeden, bizatihi birleşmeden başka yarar sağlamama
sı, aksi halde bunun haksız olacağı şeklindeki, özü adalet olan düşünceye dayanır. Eski sorumluluk 
rejiminden doğan sorumluluğun kanunen belirlenmiş belli bir süre sonra sona ermesi, yani bu so
rumluluğun özel bir zamanaşımına tâbi olması da gene aynı adalet düşüncesinin gereğidir. 

Kanun sorumluluğun devam edebilmesini şarta bağlamıştır. O da, devrolunan şirketteki borcun 
ya birleşme kararının ilânından önce doğmuş olması ya da borcu/borçları doğuran sebeplerin bu ta
rihten önce oluşmuş bulunmasıdır. Birleşmenin ilânından sonra doğan veya sebebi oluşan borçlar
da kişisel sorumlu ortağı sorumlu tutmakta devam etmek ne şirketler ne de sicil hukukuna uyar, üs
telik adil de değildir. 

Hükümdeki "birleşme kararının ilânı" ibaresi ile, Tasarının 154 üncü maddesindeki ilân kaste
dilmiştir. 

Sorumluluğu devam ettiren ikinci şart, yani borcun sebebinin birleşme kararının oluşmasından 
önce doğması şartı, hem sözleşmeden, sebepsiz zenginleşmeden ve vekâletsiz işgörmeden, hem de 
haksız fiillerden doğan borçlar yönünden geçerlidir. 

Gerek sözleşme ihlâllerinde gerek haksız fiillerde (İBirK'nın gerekçesinden aksi anlamın çık
masına ve İsviçre'de bazı yazarlarca aksi görüş belirtilmesine rağmen) zararı doğuran fiilin birleş
me kararının ilânı tarihinden önce gerçekleşmiş olması yeterlidir; yoksa zararın da bu tarihten önce 
ortaya çıkması şart değildir. 

Hüküm kişisel sorumlulukla ilgili olup ek yükümlere, kişisel taahhütlere (kefalet ve garanti gi
bi) uygulanmaz. Bu sorumluluklar da 158 inci madde uygulanmaksızın devam eder. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, birinci fıkrada hükme bağlanan sorumluluk için özel bir zamanaşımı 
öngörmektedir; yoksa bir hak düşürücü süre söz konusu değildir. Hüküm söz konusu varsayıma öz
gü olmakla beraber 264 üncü maddenin içerdiği ilke-düşünce ile tam uyum içindedir. Hüküm, men
faatler dengesine de uygundur ve bu anlayış yönünde yorumlanmalıdır. Anılan zamanaşımı kuralı, 
hiçbir şekilde daha önce zamanaşımına uğramış taleplere yeni bir süre kazandırmaz. Bunun gibi, bir 
talep, fıkradaki üç yıldan önce zamanaşımına uğruyorsa kendi süresine tâbi olur; yoksa geri kalan 
süre üç yıla kadar uzamaz. Özel zamanaşımının başlangıcı birleşme kararının ilânı tarihidir 
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(m. 154). Alacak bu tarihten sonra muaccel olursa, muacceliyet anı başlangıç tarihi kabul olunur. 
İkinci fıkradaki süre yönünden sınırlama sadece devrolunan şirketin kişisel sorumlu ortakları için 
uygulanır. 

İBirK m. 26 (3) hükmü, hukukumuzda uygulama olanağı bulunmadığı için alınmamıştır. 
Dördüncü fıkra: 178 inci maddeye bakılmalıdır. 

Bölünme 
Bölünme Türkiye'de maddî hukuk yönünden ilk defa bu Kanunla düzenlenmiştir. Gerçi vergi 

hukuku ile ilgili kurallar, daha önce Kurumlar Vergisi Kanununda 4684 sayılı Kanunla yapılan de
ğişiklikle öngörülmüş ve bir uygulama başlamıştır. Ancak bu düzenlemenin bölünmenin maddî hu
kuk cephesini içermediği, bölünmenin maddî hukuk yönünden dogmatik düzeninin ülkemizde mev
cut bulunmadığı şüphesizdir. Vergi Usul Kanunu değişikliğini izleyerek Maliye Bakanlığı ile Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı, ortaklaşa yayınladıkları" Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmî Bölünme İş
lemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ile Kurumlar Vergisi Kanunundaki 
hükümlere dayanarak sadece kısmî bölünmenin maddî hukuk cephesini düzenlemişlerdir. Bu tebliğ 
sınırları içinde kalan ve tebliğ hukukunun şartlarına özgülenen bu düzenleme ile uygulamada bö
lünmenin işlerliğini sağlamak amacı güdülmüştür. Ancak, 4684 sayılı Kanun, Maliye Bakanlığınca 
bu Kanunun tasarısı incelenerek hazırlanmış olmasına ve bu Kanunun terimlerini kullanmasına rağ
men, sistemi tam olarak aktarmamıştır. 4684 sayılı Kanun, öğretide iki basamaklı "demerger" diye 
anılan ve aynî sermaye konulmasına dayanan bir rejimi kabul etmiştir. Buna göre, kısmî bölünme 
yolu ile ya bir yavru şirket kurulmakta ya da yavru şirketin payları, bölünen şirkette sermaye azal
tılması yapılarak, payları itfa edilen ortaklara itfa bedeli olarak verilmektedir. Oysa kanun, yöner
geye, Alman, Fransız ve İsviçre başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu konudaki özel kanunlarına 
uygun olarak, kısmî küllî halefiyete dayalı, aynî sermaye konulmasını ve sermaye azaltılmasını zo
runlu kılmayan malvarlığı geçişi modeline göre şirketin ve ortak durumunun yeniden yapılandırıl
ması yaklaşımını getirmektedir. Kanunun bölünme hükümlerinin kaynağı 82/89l/AET Yönergesi 
ve İBirK ile bu Kanunun öntasarısıdır. Ancak, İBirK Alman Birleşme Kanunundan esinlendiği için, 
dolaylı kaynaklar arasında Alman Kanunu da sayılabilir. 

Bölünme, sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen ken
dilerinden ayırarak tasfıyesiz olarak ve kısmî küllî halefiyet yoluyla başka sermaye şirketlerine ve
ya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan şirket
lerde ortak konumunu ipso iure elde etmeleridir. 

Bölünmenin dogmatik düzeninin anlaşılabilmesi için, devrolunan malvarlığı bölümü (yani 
devrolunan malvarlığı) bölünen şirkete ait olduğu halde, nasıl olup da bu bölümün karşılığı olarak, 
devralan şirketin paylarının bölünen şirketin ortaklan tarafından ipso iure iktisap edildiğinin teorik 
olarak açıklanması gerekir. Bir şirketin malvarlığı bölünmüş ve malvarlığının bir bölümü başka bir 
şirkete kanunen intikal etmişse, bölünen şirket ortaklarının paylan, devredilen malvarlığının değe
ri kadar değer yitirmiştir. Yitirilen değerin karşılanması için, devralan şirketin/şirketin paylarını, bö
lünen şirketin ortakları ipso iure kazanmalıdır. Servet yitiren, esasında bölünen şirket değil, ortak
lardır. Bölünme onların malvarlığı durumunda değişiklik yapmıştır. Ayrıca bölünen şirket devrolu
nan bölümü aynî sermaye olarak koysaydı, karşılığında bir değer iktisap etmesi haklı görülebilirdi. 
Oysa birleşmede (kural olarak bakınız: 159 uncu madde) malvarlığı kısmî küllî halefiyet ile intikal 
etmektedir. Aynî sermayeye dayalı iki basamaklı bölünmenin (demerger) sistemimiz içindeki yeri 
için 159 uncu maddenin gerekçesine bakılmalıdır, (yavru şirket kurma yoluyla bölünme). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 124 — 

Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan şirketlerin ana konularına 
dönebilmelerine olanak sağlayan bir yoldur. Meselâ, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası gibi 
beyaz ev aletleri üreten bir anonim şirketin, zamanla televizyon, radyo, müzik dolabı gibi kahveren
gi ürünler, büro mobilyası, daha sonra da plastik üretimine girdiği varsayılırsa, bu şirket beyaz eş
ya, kahverengi eşya, büro mobilyası ve plastik üretimi için ayrı ayrı şirketleri bölünme yolu ile ku
rabilir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde fabrikaları olan bir şirket her fabrikayı bağımsız bir şirkete 
dönüştürmeyi düşünebilir. Bölünme; aile ortaklıklarında, mirasın paylaşımında, iki veya üç gruplu 
ortaklıklarda sorunları (ihtilâfları) çözmek amacıyla da kullanılabilir. Nihayet bölünme, holding sis
temine geçişte de bir araç olarak kullanılabilir. 

Madde 159 - İBirK'nın 29 uncu maddesinden alınan 159 uncu madde tam ve kısmî bölünme
ye egemen olan ilkeleri içermekte yoksa bölünmenin söz konusu türlerini tanımlamamaktadır. 

Tam bölünmede bölünen şirketin malvarlığının tümü bölünür ve mevcut veya yeni kurulacak 
en az iki şirkete geçer. Bölünen şirket, ortadan kalkar. Bölünen şirketin ortakları devralan şirketin 
ortakları olurlar. 

Kısmî bölünme iki şekilde olur: (1) Kısmî bölünme, (2) yavru şirket kurma. Kısmî bölünmede 
bölünen şirketin malvarlığının tamamı değil bir veya bir kaç kısmı bölünmeye tâbi tutulur ve bu bö
lümler şirketten ayrılır ve mevcut veya yeni kurulacak başka bir şirkete veya ortaklara devredilir. 
Bölünen şirketin ortakları, devralan şirkette (veya şirketlerde) ortak olurlar. Bölünen şirket ortadan 
kalkmaz, elinde kalan malvarlığı ile faaliyetine devam eder ve bu şirketin ortakları bölünen şirket
te ortak olmakta devam ederler. 

Hem tam hem kısmî bölünmede devredilen malvarlığı bölünme sonucunda kısmî küllî halefi-
yet yolu ile devralan şirketlere geçer; aynî sermaye konulması söz konusu değildir. Kanun böylece 
bölünmenin genel kabul gören modelini izleyerek KVK m. 38'den haklı olarak ayrılmıştır. Çünkü, 
KVK'nın anılan hükmü aynî sermaye konulması sistemine oturmuştur. 

Kısmî bölünmenin bir şekli daha vardır: Buna bölünmenin üçüncü şekli de diyebiliriz: Yavru 
şirket kurma. Bu türde, bölünen şirket bölünen malvarlığı parçasını başka şirkete aynî sermaye ola
rak koyar; yani geçiş, küllî halefıyet yolu ile gerçekleşmez. Yavru şirket kurma, Alman Birleşme 
Kanunu 123 (3) N. 2 maddesinde açıkça düzenlenmiştir. İBirK'nın Kasım 1997 tarihli Öntasarısı-
nın 39/c maddesi hükmü de bölünme yoluyla yavru şirket kurma türüne yer vermişti. Kanunlaşma 
sürecinde, anılan tür bölünmenin sıkı hükümlerine tâbi tutmanın doğru olmadığı eleştirisi yapıldı. 
Öntasarıya malvarlığı devrine ilişkin hüküm de eklenince yavru şirket kurmayı bölünmenin bir tü
rü olarak düzenlemeye gerek kalmadı. Bugün İsviçre doktrininde bölünmeye ilişkin Kanun hüküm
lerinin bu yönden önleyici nitelik taşıyıp taşımadıkları tartışmalıdır. 

Tasan, bölünmenin yavru şirket kurma şekline yer vermiştir. Bu tür, olanakları artıracak ve ge
reğinde ihtiyaçlara cevap verecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu ise, anılan türü hem öngörmüş hem 
de onu bölünmenin esas türüymüş gibi ifade etmiştir. Bölünmenin bu iki türü devralma ve yeni ku
ruluş (m. 163) biçiminde olabileceği gibi eşdeğt' olmayan tarzda da (m. 161) yapılabilir. 

Madde 160 - Bu maddenin kaynağı İBirK'nın 30 uncu maddesidir. Kanun bölünebilen şirket
leri sınırlayıcı bir tarzda belirlemiştir. Ancak, hükmün, her sermaye şirketinin ve kooperatif şirke
tin kendi genel türü içinde bölüneceği şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bir anonim şirket, bir li-
mited şirkete SPBKomO'ya ve kooperatife bölünebilir. Bunun gibi, bir kooperatif şirketin de bir 
anonim şirkete ve/veya limited şirkete bölünmesine engel yoktur. Buna karşılık bir anonim şirket 
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şahıs şirketlerine bölünemez ve tersi de mümkün değildir. Çünkü, anılan caiz olmayan - bölünme 
türlerinde alacaklıların korunması ancak tasfiye hükümlerinin uygulanmasıyla mümkündür. Caiz 
olmayan bölünmeler yasağı, tür değiştirme yoluyla aşılabilir. 

Madde 161 - Birinci fıkra: Birinci fıkra, ortak sıfatının korunmasını, yani ortak olma duru
munun devamlılığı ilkesini açıkça hükme bağlamaktadır. Bu ilkenin açıklaması ile ilgili olarak, 140 
inci maddenin gerekçelerini inceleyiniz. Bölünen şirketin ortaklarına, devralan şirkette pay tahsis 
edilmesi zorunluğu bölünmenin yapısı ve niteliği gereğidir. İlke, çok yönlü ve geniş kapsamlıdır. İl
keye göre, bölünen şirketin ortaklan bölünmeye katılan devralan şirketlerin tümünde ya da bazıla
rında ortak olabilir veya bölünen şirkette paylarını artırabilirler. Mutabakat varsa bölünen şirketten 
ayrılabilirler, ancak ihraç edilemezler. Ayrılma, anonim şirketler hukukunda istisnaî olan bir hâl ol
duğu için bölünmenin sağladığı bu olanak ilgi çekicidir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, devralan şirkette/şirketlerde ortaklara tahsis edilecek pay yönünden 
bölünmenin iki çeşidini düzenlemektedir: (1) Oranın korunduğu bölünme ve (2) oranın korunmadı
ğı bölünme. Bu iki tür bölünme için kaynak İBirK'nın 31 inci maddesinin hem Almanca, hem Fran
sızca hem de İtalyanca metninde simetrik bölünme ve simetrik olmayan (asimetrik) bölünme terim
leri kullanılmıştır. Her iki tür de pay oranlarının aynen korunması veya değişmesi ile, yani oran bağ
lamında tanımlandığından, kanunî terimde bu sözcüğün kullanılması tercih edilmiştir. Alman öğre
tisinde de aynı terim kullanılmaktadır. 

Oranın korunduğu, yani simetrik bölünmede, ortaklar bölünen şirkette sahip oldukları (mev
cut) pay oranını aynen korurlar. Bu çeşit bölünme hem devralma hem de yeni kuruluş için geçerli
dir. Kavramı açıklamak amacıyla şu örnekler verilebilir: 

1. (X) anonim şirketinin (AŞ) paysahipleri a- yüzde yirmi, b= yüzde yirmibeş, c - yüzde otuz, 
d= yüzde beş ve e= yüzde yirmi paya sahiptir. X-AŞ, yeni kuruluş yolu ile ikiye bölünmüş ve yeni 
kurulmuş olan (Y) limited şirketinde (LŞ) a, b, c, d ve e'ye aynı oranda pay tahsis edilmişse oranın 
korunduğu, yani simetrik bölünme vardır. (X) AŞ üç parçaya bölünür ve yeni kurulan (Y) LŞ ve (Z) 
AŞ'de de a, b, c, d ve e'ye aynı oranda paylar verilirse gene aynı türde bölünme söz konusudur. Dik
kat edilecek olursa, a, b, c, d ve e bölünen şirkette da aynı oranı korumaktadırlar. 

2. (X) LŞ'nin iki ortağı a ve b'dir; bunlardan her biri yüzde elli oranında paya sahiptir. (X) LŞ 
malvarlığını ikiye bölmüş ve bu malvarlığının yüzde ellisini koruyup varlığını devam ettirirken, di
ğer yüzde elliyi halen var olan ve bir paysahibi bulunan (Y) AŞ'ye, yani tek paysahipli bir AŞ'ye 
devretmiştir. (X) AŞ'nin malvarlığı geçen (intikal eden) bu malvarlığı kadar artmış ve artan kısım 
yarı yarıya a ve b'ye tahsis edilmiştir. Burada da oran değişmemiştir; ancak tek kişilik (Y) AŞ, iki 
kişilik şirkete dönüşmüştür. Yönetim kurulu bu durumu tescil ve ilân ettirmelidir. 

Oranın korunmadığı bölünmede, bölünen şirketlerin ortaklarına, devralan veya yeni kurulan 
şirketlerde, mevcut pay oranları değiştirilerek pay tahsis edilmektedir. Meselâ, (X) LŞ'de, ortaklar
dan a, b ve c sırasıyla yüzde kırk, yüzde otuz ve yüzde otuz paya sahip olup, bu şirketin bölünüp 
bir kısmı (Y) LŞ'ye devrolsa ve devralan LŞ'de a yüzde elli, b ve c de yüzde yirmibeşer paya sahip 
bulunsa oranın korunmadığı bir birleşme vardır. Ancak bu halde (X) LŞ'deki pay oranları da deği
şir; b ve c (Y) LŞ'de yitirdikleri oranlan (X) LŞ'de paylarını artırarak kazanırlar. Oranın korunma
dığı bölünmede bazı ortaklar, devralan veya yeni kurulan şirkette pay iktisap ederek bölünen (dev
reden) şirketten tamamen ayrılabilirler. 
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Kanun, oranın korunduğu ve korunmadığı bölünmeyi geniş bir tarzda düzenleyerek bölünme
ye katılan şirketlere ve ortaklara, bölünmeyi şekillendirmede geniş hareket alanı ve olanağı tanımış
tır. Bu esneklik, şirketin yeniden yapılandırılmasında kanunî engelleri kaldırma anlayışından kay
naklanmaktadır. 

Bu esneklik ilkesi sayesinde, gerekli nisap ile karar alınmışsa bölünen (devreden) şirketin or
takları; birleşmeye katılan şirketlerde oranlarını koruyarak veya korumayarak pay iktisap edebilir
ler; bölünen şirketten çıkabilirler; devralan veya yeni kurulan şirketlerin bazılarına ve tümüne ka
tılmayabilirler; bölünen şirketteki paylarını artırabilirler. 

Madde 162 - Bu madde, İBirK'nın 32 inci maddesinden alınmıştır. Kısmî bölünmede, bölünen 
(devreden) şirkette, şirketten ayrılan malvarlığı bölümünün oransal olarak sebebiyet verebileceği 
sermaye kaybının kanunî ve fınansal açıdan yol açabileceği tehlikelerin veya ortaya çıkabilecek çe
şitli sakıncaların ortadan kaldırılabilmesi, yani sermayenin yeni duruma uygunluğunun sağlanabil
mesi için çoğu kez sermayede azaltma yolu ile bir düzeltme yapılması gerekli görülebilir. Tam bö
lünmede, bölünen şirket sona erip, ticaret sicilinden silindiği için, sermaye azaltılması söz konusu 
olamaz. 

162 ve 170 inci maddeler bir taraftan bölünme raporuna ilişkin 169 uncu, diğer taraftan da ala
caklıların korunması hakkında 174, 175 ve 179 uncu maddelerle yakından ilgilidir. Gerçekten 169 
uncu maddenin (h) bendinde, bölünme raporunda bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin ala
cakları üzerindeki etkilerinin açıklanması öngörülmüştür. Yönetim organlarının, özellikle bölünen 
şirketin yönetim organının, bölünen şirketin devredilen malvarlığı bölümünün devrinden sonra ka
lan net malvarlığının bölünen şirketin alacaklılarının alacaklarını karşılayacak düzeyde olup olma
dığını araştırmaları ve bunu raporlarında belirtmeleri zorunludur. Bu görev bağlamında, sermaye 
azalmasına gerek olup olmadığını ve gerekli ise, bunun miktarını ve azaltma sonucunda sermaye
nin asgarî tutarın altına inip inmeyeceğini de vurgulamaları şarttır. Aksi halde sorumlu olurlar. Ce
vaplardan herhangi biri olumsuzsa bölünmenin yapılmaması, 170 inci madde uyarınca işlem denet
çisinin olumlu rapor vermemesi ve ticaret sicili memurunun bölünmeyi tescil etmemesi icap eder. 

Hüküm sermaye azaltılmasına hangi şartlarda gidileceğine ve azaltmanın oranının (miktarının) 
ne olacağına dair bir açıklık içermemektedir. Çünkü, bu konuda kanunla kesin ve katı kurallar ko
nulamazdı. Alman Kanunu 140 ilâ 146 ncı paragraflarında daha ayrıntılı bir düzenlemeye yer ver
diği halde aynı yolu izlemiştir. Sermaye azaltılmasına gerek olup olmadığı ve miktarını belirlemek 
yönetim organının, denetleme de bölünme (işlem) denetçisinin görevidir. 

Hükmün 174 ve 175 inci madde ile ilişkisi ise, istisna edilen hükümlerden anlaşılmaktadır. 
Alacaklıların korunması 174 ve 175 inci maddelerle sağlandığından, gerekli olması halinde basit 
azaltmanın uygulanması, (haklı olarak) öngörülmüştür. Yanlış yorumlara engel olunmak amacıyla 
KoopK m. 98'e göndermede bulunulmuştur. Çünkü kaynak kanun İsv. BK m. 874 (2)'ye gönderme 
yapmıştır. Anılan hüküm, şirket payının azaltılmasına veya kaldırılmasına 874 üncü maddenin bi
rinci fıkrası hükmünden başka anonim şirketin sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümlerinin uy
gulanacağını amirdir. İBirK da bölünen şirketin kooperatif olması halinde, anonim şirkete ilişkin 
sermaye azaltılmasına hükümlerin uygulanmasına engel olmak üzere 874 (2)'yi de gönderme yapı
lan hükümler arasında saymıştır. İsv. BK m. 874 (2), KoopK m. 34'e alınmamıştır. Ancak KoopK 
m. 98'e dayanılarak herhangi bir sebeple 473 ve 474 üncü maddelerin uygulanmamalarını sağlamak 
amacıyla ve sadece bu amaca özgülenmek için maddede açıkça 473 ile 474 üncü maddelerin uygu
lanmayacakları belirtilmiştir. 
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Madde 163 - Birinci fıkra: İBirK'nın 33 üncü maddesinden alınan bu hüküm devralan şirket
lerde yapılması gerekebilen sermaye artırımını düzenlemektedir. Bölünüp devreden şirketin ortak
larının, devralan şirketin/şirketlerin paylarını ipso iure iktisap edebilmelerini sağlamak için, devra
lan şirketlerin sermayelerini artırmaları çoğu kez gereklidir. Bu gereklilik, devreden şirketin ortak
larının haklarını koruma ölçüsünde ortaya çıkan bir yükümlülüktür. Anılan yüküm, dolaylı olarak 
alacaklıları da korur. Sermaye artırımının, yüksekliğini, hükümde yer alan "devreden şirketin ortak
larının haklarını koruyacak miktarda" ölçüsü yanında, şirketler arasında iştirak ilişkisinin var olup 
olmadığı ile devralan şirketin elinde kendi paylarının bulunup bulunmaması da belirler. 

İkinci fıkra: Aynî sermaye hükümlerinin uygulanmamasının sebebi benzer koruyucu önlem
lerin 166, 169 ve 170 inci maddeler dolayısıyla uygulanmış olmasıdır. 

Kayıtlı sermayeye ilişkin hüküm ise, bölünme sürecindeki koruyucu nitelik taşımayan engel
lerin kaldırılması amacıyla öngörülmüştür. 

Madde 164 - Hüküm açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. 
Madde 165 - Bu hükmün açıklaması için birleşme ile ilgili olarak daha önce 144 üncü madde

de verilen bilgiye bakılmalıdır. 
Madde 166 - Hükmün kaynağı İBirK'nın 36 ncı maddesidir. Hüküm, bölünme sözleşmesi (f. 1) 

ile bölünme planı (f. 2) arasındaki kesin ayrımı ortaya koymaktadır. Bir şirket bölünerek malvarlı
ğı bölümlerini varolan şirketlere devredecekse, hem devreden hem de devralan tarafında halen mev
cut hukuk süjeleri, yani bölünmeye katılan şirketler var demektir. Bu durumda bölünme, taraflar 
arasında ya iki ya da çok taraflı bir sözleşme ile düzenlenebilir. Buna karşılık, bölünen şirket mal
varlığı bölümlerini bölünme sürecinde kurulacak şirketlere (yeni kuruluş) devredecekse, kurulacak 
şirketler bölünmenin düzenlenmesi aşamasında hukuken henüz var olmadıklarından bir sözleşme 
yapılamaz. Bu halde, mevcut bulunan bölünen şirket kendi başına tek taraflı bir hukukî işlemi ger
çekleştirir. Bu tek taraflı işlem de, kanunda bölünme planı diye adlandırılmıştır. 

Bölünme sözleşmesi, bölünmeye katılan taraflar arasında müzakere edilebilir. Her taraf, bölün
me sözleşmesinde kendi menfaatinin gözetilmesini sağlamaya çabalar; sonuç tarafların iradeleriyle 
sağlanır. Bu sebeple menfaat çatışması, yani menfaatler dengesinin tek taraflı olarak kurulması du
rumu söz konusu olmaz. Aynı sonuca, bölünme planı bakımından varılamaz. Çünkü, bölünme pla
nında menfaatlerin gözetilmesine olanak verecek müzakere yapılan bir "karşı taraf yoktur. Yeni ku
rulacak şirketlerde ortak olan kişilerin "karşı taraf olarak kabul edilebilecekleri, onlarla şartların 
görüşülüp müzakere edilebileceği düşünülebilir. Ancak bu çözümün halka açık anonim şirketlerde 
işlemeyeceği, kapalı şirketlerde de görüşmek olanağını çoğu kez tanımayacağı şüphesizdir. Tasarı
nın 167 ilâ 169 uncu maddeleri emredici nitelikleriyle azlığın korunmasına katkıda bulunurlarsa da, 
menfaatler dengesini gözeten yorumların gerekliliği yadsınamaz. Öğretinin ve yargı kararlarının bu 
noktada hukuku geliştirecekleri muhakkaktır. 

Azlık yönünden akla gelen araçlardan birisi genel kurul kararının iptali (m. 442) ikincisi koru
yucu haklı sebeplerle fesihtir (m. 531). Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası ise, tar
tışılabilecek bir araç olarak görülmektedir. Haksızlıkların önlenmesinde bölünme (işlem) denetçile
rine önemli görevler düşmektedir. Denetleme rajvrunda haksızlıklara yeteri açıklıkla işaret edilme
si, çoğunluğu haksızlık yapmaktan caydırabilir ve dava açılması halinde her iki davada da belirle
yici rol oynar. 
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Hem bölünme sözleşmesi hem de bölünme planı bölünmenin temeli olmaktan başka, ortaklar 
ile diğer hak sahiplerinin haklarını tanımlayan belgelerdir. 

Bölünme sözleşmesi bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organlarınca yapılır. Bölünme pla
nı ise devreden şirketin yönetim organınca hazırlanır. Yazılı şekil her ikisi için de geçerlilik şartıdır. 

Madde 167 - Bu maddenin kaynakları İBirK'nın 37 nci ve 82/89l/AET sayılı Yönergenin 3 (2) 
maddesi hükmüdür. Bu madde bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının bir anlamda zorunlu 
içeriğini öngörmektedir. Burada "bir anlamda" ibaresinin kullanılmasının sebebi, zorunlu içeriğin 
somut olay gerçeğine bağlı olmasından doğabilecek özelliklerin, kesin bir asgarî içerik anlayışına 
olanak bırakmamasıdır. Çünkü, somut olayda meselâ intifa senedi veya oydan yoksun pay yoksa, 
sözleşme veya plan da bunlar hakkında herhangi bir hüküm içeremez. İçerik, bir anlamda bölünme
nin çeşidini (bulunduğu kategoriyi), bölünmeye katılan şirketlerin kimliklerini, bütün menfaat iliş
kilerini ve bunların nasıl korunduğunu, önemli ve nesnel noktaları ile belirtmektedir. Önemi sebe
biyle sadece (b) bendi hakkında açıklama yapılmıştır. 

(b) bendi bölünen şirkette devredilecek bölümlerin belirlenmesi, yani gruplaştırma ile ilgilidir. 
Yönetim organı kendi (nesnel takdirine göre) hangi malvarlığı unsurlarının, yani hangi aktif ve pa
sifin hangi bölüme gireceğini belirler. Çeşitli aktifin ve pasifin böylece bir araya konulması suretiy
le devredilecek bölümler oluşturulur. Her hükmün bir envanteri çıkarılır. Bölümlere giren aktiflerin 
ve pasiflerin birbirleriyle ilgili olmaları mümkündür; ancak ilginin varlığı katı bir şart değildir. En
vanter bölünmenin gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Bölünmede önemli olan, aktif ve pasifi oluşturan 
değerlerin nasıl bölündüğü ve bir bütün oluşturacak şekilde tertiplenip (düzenlenip) bölünmeye tah
sis edildiğidir, (b) bendi bunun açık bir şekilde belirtilmesini istemektedir. 

Madde 168 - Birinci fıkra: Madde İBirK'nın 38 inci maddesinden alınmıştır. Bazı aktif mal
varlığı parçalarının hangi şirkete tahsis edildiği hakkında sözleşmede/planda hüküm bulunmayabi
lir, yani tam anlamıyla bir sözleşme/plan boşluğu söz konusu olabilir. Hüküm yokluğu, bölünme 
sözleşmesini/planını hazırlayanların ihmâlinden veya yönetim organının bölünen şirketin söz konu
su tahsis edilmeyen aktife sahip bulunduğunu bilmemelerinden ya da diğer sebeplerden doğabilir. 
Bölünme tescil ile hüküm ifade edince, bu tahsis dışı kalan aktif malvarlığı parçalan sorun oluştu
rabilir. Birinci fıkra, tahsis dışı kalan aktif unsurun tam bölünmede, tüm devralan şirketlere kendi
lerine geçen malvarlığının oranına göre paylı mülkiyet halinde ait olduğunu hükme bağlamaktadır. 
Tam bölünmede bölünen şirket ortadan kalktığına göre, anılan malvarlığı üzerinde ona bir hak ta
nınamaz. Buna karşılık kanun kısmî bölünmede tahsis dışı malvarlığını bölünen şirkete vermiştir. 

İkinci fıkra: Aynı kural alacaklar ile maddî olmayan malvarlığına da uygulanır. 
Üçüncü fıkra: Tasarı, tahsis dışı kalan borçlarda müteselsil sorumluluk ilkesini kabul etmiştir. 
Madde 169 - 147 ve 148 inci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 
Madde 170 - 147 ve 148 inci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 
Madde 171 - Madde, İBirK'nın 41 inci maddesinden alınmıştır. Ortakların inceleme hakkını 

düzenleyen ve şirket içi şeffaflığı sağlama anlayışından kaynaklanan 171 inci madde hakkında 149 
uncu madde için yapılan açıklamalara bakılmalıdır. Bu hüküm birleşmeye ilişkin 149 uncu madde 
ile süre ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki ilân dışında özdeştir. Hüküm, aynı ortaksal men
faatleri korumakta ve aynı bölünme kararının oylanmasında olduğu gibi, bilinçli oy kullanma ama
cına hizmet etmektedir. Bu fark hakka -İsviçre'nin aksine- vazgeçilmez bir hak niteliği kazandır
maktadır. 
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Madde 172 - Maddenin kaynağı, İBirK'nın 42 nci maddesidir. Birleşme hakkındaki 150 nci 
maddede yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 

Madde 173 - Birinci fıkra: İBirK'nın 43 üncü maddesinden alınmıştır. Bölünme kararı, bölün
menin hukuken gerçekleştirilmesinin, şirketin/şirketlerin ve şirket paylarının yeniden yapılandırıl
malarının ve bölünen şirketin hukukî yazgısının en önemli aşamasını oluşturur. Bu karar tam bölün
mede, bölünen şirketin malvarlığının başka ortaklarca paylaşılması ve şirketin sona erip sicilden si
linmesi, gereğinde yeni şirketlerin oluşması ve bölünen şirketin ortaklarının katılma paylarının dev
ralan şirkette veya şirketlerde bir düzene bağlanması sonucunu doğurur. Bu sebeple bölünme söz
leşmesinin veya planının, içinde şirket haklarının kullanıldığı organa yani genel kumla sunulması 
gerekir. 

Tasarı, bölünme kararının zamanını da emredici bir şekilde göstermiştir. Birinci fıkrada yer 
alan kurala göre, bölünme sözleşmesi veya planı 175 inci maddeye göre alacakların güvence altına 
alınmasından sonra genel kurula sunulabilir. Bu hükümle, alacaklıları güvence altına almadan (ala
mayan) bölünmeye izin verilmemesi amaçlanmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra nisaplarla ilgili olarak birleşmeler hakkındaki 151 inci maddenin bi
rinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına göndermede bulunmuştur. Bu fıkralar hem çeşitli ser
maye şirketleriyle kooperatiflerde bölünme kararına genel olarak uygulanacak nisapları, hem de 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile özel bazı durumlardaki nisapları da belirlemek
tedir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra azlık hakkını koruyan özel bir hükümdür. Oranın korunmadığı bö
lünmede (161 inci maddede yapılan açıklamalara bakılmalıdır) bölünme kararının verileceği ana 
kadar ortaklar arasında varolan katılma payları düzeni (oranı) bozulacak ve eşitsizliğe dayalı yeni 
bir düzen gelecektir. Yeni düzenin kimin yararına, kimin zararına olduğu somut olay gerçeğine bağ
lıdır. Kanun, yüksek bir nisap öngörerek, ortakların en az yüzde doksanının sahip bulundukları oy
larla kabul etmedikleri bir düzenin geçerli olmasını istememiştir. 

İBirK'nın 44 üncü maddesi birleşme kararını resmi şekle tâbi tutmuştur. Bu şekil İsviçre'de ser
maye şirketlerini ilgilendiren önemli kararlarda aranan yaygın bir şekil olup, Türkiye'de şirketler 
hukukunda böyle ağır bir şekil şartına yer verilmemiştir. Bu sebeple kaynak Kanunun 44 üncü mad
desi Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 174 - 174 üncü maddenin kaynağı İBirK'nın 45 inci maddesidir. Bölünme, alacaklılar 
açısından özel korunmayı gerektiren sonuçlar doğurur. Tam bölünme, alacaklılar yönünden borçlu
nun değişmesidir. Çünkü tam bölünmede, bölünen şirket parçalanır ve ortadan kalkar. Bu, borçlu
nun ortadan kalkması ve yerine devralan şirketlerin gelmesi demektir. Kısmî bölünmede ise bölü
nen şirketin malvarlığı küçülür, bu sermayenin azaltılması sonucunu bile doğurabilir. Devredilen 
malvarlığı bölümü veya bölümleri sebebiyle oransal da olsa fiilen azalan sermaye ile alacaklıların 
ortak teminatları da azalmış olur. Onun için bölünmenin alacaklılar yönünden tehlikesi birleşmeden 
farklıdır ve daha fazladır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle bölünmeye katılan şirketlere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yapılacak ve web sitesine konulacak ilânlarla alacaklıları esas sözleşmeye göre ve her hâlde alacak
larını bildirmeye ve güvence istemeye üç kez davet ederler. Alacaklılar bu talebe karşılık verip ver
memekte serbesttirler. Talepte bulunmayanlar güvence sağlanmasını isteme hakkını yitirirler, ancak 
bu alacaklının hakkına herhangi bir etki yapmaz. 
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Hüküm 173 üncü madde ile birlikte değerlenip yorumlandığında, güvence sorunsalının birleş
me kararından önce çözülmesinin gerektiği, aksi halde kararın alınamayacağı anlaşılır. Kanun faz
la şeklî olmamak ve süreci yavaşlatmamak amacıyla ilânlar arasında bulunması gereken en az sü
reye ilişkin bir hükme yer vermemiştir. 

Madde 175 - Maddenin kaynağı İBirK'nın 46 ncı maddesidir. Bu hüküm 157 nci maddedeki 
bazı ilke ve kuralları bölünme yönünden tekrarlamaktadır (157 nci maddenin gerekçelerine bakıl
malıdır). 

Madde 176 - Bu madde İBirK'nın 47 nci maddesinden alınmıştır. Bölünme sözleşmesi veya 
planına göre, bölünen şirketin bazı borçlan, bölünmeye katılan şirketlerden birine devredilmişse ya
ni borç o devralan şirket tarafından ödenecekse, fakat ödenmemişse bölünmeye katılan diğer şirket
ler bu ödenmeyen borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar. Borcu ödemekle yükümlü olan şirket bu 
borçtan birinci derecede sorumludur. Çünkü, bölünmede aktif/pasif gruplaştırmasında borç ona in
tikal etmiştir. Birinci derecede sorumlu şirkete başvurmadan diğer (ikinci derecede) sorumlu şirket
lere başvurulamaz. 

İkinci fıkra ikinci derecede sorumlu şirketlere hangi hallerde başvurulacağını göstermektedir. 
Madde 177 - Maddenin kaynağı İBirK madde 48'dir. 
Madde 178 - Hükmün ilk altı fıkrası İsv. BK 333 üncü maddesinden alınmıştır. İBirK 49 un

cu maddesi anılan hükme gönderme yapmaktadır. 
Madde 179 - Birleşme ile ilgili 152 ilâ 154 üncü maddelerde verilen açıklamaya bakılmalıdır. 

Tür Değiştirme 
Genel Olarak 

Tür değiştirme konusunda Türk öğretisi özgündür. Zira, özellikle 1975-1985 yıllarında tür de
ğiştirme hem teorik hem de dogmatik bakımdan ayrıntılı ve derine inen incelemelere konu olmuş
tur. Kavram açıklanmış tüm türleri kapsamlı bir şekilde tanıtılmış, ilkeleri ve hukukî sonuçları açık
lanmıştır. Yargıtay öğretiye uygun ilkesel kararlar vererek hukukun geliştirilmesine önemli katkılar
da bulunmuştur. Bunda 6762 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin, sağlam, çağdaş ve teoriye uygun 
dogmatik düzeninin büyük rolü olmuştur. Birkaç hükmün ortaya çıkardığı sorumluluk sorunsalı da 
gene öğreti ve yüksek mahkeme kararlarıyla menfaatler dengesini gözeten adil sonuçlara bağlan
mıştır. Özetlemek gerekirse 1980'lerin başında kavram teorik yapısı ve dogmatik düzeniyle tama
men ortaya konmuştur. 

Tasan 180 ilâ 194 üncü maddelerinde hemen hemen aynı ilkelere yer vererek konuyu çok da
ha ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Anılan hükümlerin kaynağı İBirK'nın ilgili hükümleridir. 

Madde 180 - Maddenin kaynağı İBirK'nın 53 üncü maddesidir. 180 inci madde, 181 inci mad
de ile birlikte yorumlandığı takdirde, 6762 sayılı Kanunun 152 nci maddesi gibi, geniş bir tür de
ğiştirme serbestisi ve türü seçme özgürlüğü sağlamaktadır. Tür değiştirme ile tür değiştiren şirketin 
hukukî ilişkilerinin değişmeyeceği hükmü 6762 sayılı Kanunun veciz "yeni nev'e çevrilen şirket, es
kisinin devamıdır" kuralının başka şekilde ifadesidir. Anılan hüküm, İsviçre öğretisinde malvarlık-
sal ilişkiler için doğru bulunmasına rağmen, ortaksal ilişkiler yönünden doğru olmadığı gerekçesiy
le eleştirilmişse de, hukuk süjesinde, malvarlığında, ortaksal konumda ve ekonomik durumdaki de
vamlılık bu eleştiriyi ikna edici olmaktan çıkarmıştır. Sorumluluk rejimi ile organsal yapıdaki deği
şiklik ise, şekil değişikliğinin kaçınılmaz ve doğal sonucudur. Diğer yandan, 183 üncü maddede ön
görülen eşit değerlilik ilkesini eleştirinin kanıtı olarak değerlendirmek de mümkün değildir. Çünkü, 
anılan hüküm haksızlıklara engel olmak işlevini haizdir. 
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Madde 181 - Kaynak, İBirK 54 üncü maddedir. Dönüşebilecek türler 181 inci maddede sınır
lı sayıda gösterilmiştir; kıyas yapılamaz. 

Madde 182 - Birinci fıkra: Birinci fıkra bir kollektif şirketin bir komandit şirkete dönüşmesi
nin yöntemlerini iki seçenek halinde sunmaktadır. Bunun için ya kollektif şirkete bir komanditer or
tak alınmalı veya mevcut kollektif ortaklardan biri komanditer ortağa dönüştürülmelidir. Bu suret
le bir komandit şirket için gerekli olan iki çeşit ortak sağlanmış olur. 

İkinci fıkra: Komandit şirketin kollektif şirkete dönüşebilmesi için, ya şirketteki komandi-
ter(ler)'in şirketten çıkması ya da bunların komandite olmaları gerekir. Ortakların girip çıkmaları 
veya sıfat (konum) değiştirmeleri, ilgili hükümlere uyularak gerçekleştirilir. 

Üçüncü fıkra: Tasarının 257 nci maddesi iki kişilik bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin 
kişiliğinde, bu ortağın şirketten çıkarılmasını gerektiren bir sebebin doğması halinde diğer ortağın, 
söz konusu ortağı çıkararak şirketin tek kişi işletmesi olarak kendisinin devam ettirmesine mahke
menin karar vermesini talep etmesi hakkındadır. Üçüncü fıkra 257 nci maddeyi saklı tutarak adeta 
kollektif ve komandit şirketin tek kişi işletmesine dönüşmesini düzenlemiş, başka bir deyişle buna 
cevaz vermiştir. 

Dördüncü fıkra: 182 nci madde, özel bir düzenleme getirmiştir. Bu özel düzenleme kendi ku
rallarını içermekte, kurallar söz konusu tür değiştirmelere yetmektedir. Onun için 182 nci madde dı
şındaki tür değiştirme hükümlerinin 182 nci madde gereği kollektif şirketin komandite, komandit 
şirketin kollektife dönmesi hallerine uygulanmasına gerek yoktur. 

Madde 183 - Maddenin kaynağı, İBirK'nın 56 nci maddesidir. Hüküm, ortaksal konumun de
vamı ilkesi bağlamında, payların ve hakların korunmasını amaçlamaktadır (Ayrıca 180 inci madde 
ile ilgili açıklamaya bakılmalıdır.). Hükmün iki ilkesi vardır. Birincisi pay ve ortaklık haklarının ko
runması, ikincisi ise eşit değerlilik ilkesidir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra ilkeyi koymaktadır. İlke iki alt ilkeyi içerir: (1) Tür değiştirmede 
mevcut katılma hakkı yani ortaksal konum ve (2) ortaklık hakları korunmalıdır. Tür değiştirme ba
hane edilerek hiçbir ortak şirketten çıkarılamaz ve hiçbir ortağın ortaklık hakları zedelenemez, azal-
tılamaz ve sınırlandırılamaz. 

İBirK'nın dernek ve sermayesiz kooperatifler ile ilgili hükmü Tasarıya alınmamıştır. 
İkinci fıkra - Üçüncü fıkra: Kaynağın Almanca metninde özel haklar için "Sonderrechte", 

Fransızca metninde "droit speciaux" terimleri kullanılmıştır. Kaynakta tanımlanmamış bulunan bu 
terim geniş yorumlanır ve kapsamına, oyda imtiyazlı paylar, azlık hakları içinde yer alan bağlayıcı 
önerme hakları (bilanço müzakerelerinin ertelenmesi gibi), İsv. BK m. 709'da düzenlenen pay kate
gorilerinin ve grupların temsili, kuruculara ve diğer kişilere sağlanan menfaatler, şarta bağlı serma
ye artırımındaki alım ve değiştirme haklan girer. Kanunda da aynı kapsam genişliğini vurgulamak 
amacıyla özel haklar terimi kullanılmıştır. Bu haklar yönünden de eşit değerin sağlanması gerekir. 
Bölünen şirkette oydan yoksun paylar varsa kural olarak bunların sahiplerine aynı değerde oydan 
yoksun paylar verilir. Devralan şirkette oydan yoksun payın oluşturulması mümkün değilse oy hak
kını haiz paylar ile eşitlik sağlanabilir. Aynı kural, intifa senetleri için de geçerlidir. Ancak, yeni tür 
şirket intifa senedi çıkarmaya veya oysuz paylar yerine oylu pay tahsisine müsait değil ise veya pay
ların sağladığı özel haklar açısından eşitlik sağlanamıyorsa tazminat ödenir. 

Üçüncü fıkra: Tasarının 183 üncü maddesinde gerek imtiyazlı paylar gerek intifa senetleri için 
"veya uygun bir tazminat ödenir" ibaresi yer almaktadır. Bu ibare ile ne tür değiştiren şirketlere ne 
de onların ortaklarına herhangi bir seçim hakkı tanınmamıştır. Esas olan imtiyazlı payların veya in
tifa senetlerinin tam karşılığı olan imtiyazlı payları ve intifa senetlerini vermektir. Payların ve inti-
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fa senetlerinin tam karşılığını almak paysahibinin kanunî ve kaldırılıp sınırlandırılmayacak hakkı
dır. Şirketin bu konuda herhangi bir yetkisi yoktur. Ancak, yeni türde imtiyazlı pay senetleri veya 
intifa hakları yaratmaya türün nitelik ve özellikleri imkân vermiyor ise o zaman bir zorunluluk ola
rak ilgili paysahiplerine uygun bir tazminat ödenir. Hukukun geliştirilmesi öğretide ve yargı karar
larında olduğu için, olanağı bulunduğu ve yeni türde imtiyazlı paylar veya intifa senetleri yaratıl
masına, bu türün nitelik ve özellikleri müsait olduğu halde her iki senedin yeni türde yaratılıp yara
tılmaması sorunu hakkında gerekçede kesin bir tutum takınılmasından kaçınılmıştır. Kaynak öğre
tide de henüz bu sorunla ilgili görüşler ileri sürülmemiştir. Sorun hükümlerin amaçlarına ve özel
likle ortağın veya pay sahibinin eski şirketteki konumunun ve haklarının aynen korunması ve yan
sıtılması ilkeleri bağlamında çözülecektir. 

Madde 184 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde geçerli olan kural, cüm
lenin ilk kısmında tekrarlanmıştır. Cümlenin ikinci kısmı ise kolaylık sağlamaktadır. 

İkinci fıkra: 144 üncü maddede verilen açıklamaya bakılmalıdır. 
Madde 185 - Tür değiştirme plânını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bö

lünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 
Madde 186 - Tür değiştirme raporunu düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bö

lünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 
Madde 187 - Tür değiştirme plânının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesini düzenleyen 

bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya ba
kılmalıdır. 

Madde 188 - İnceleme hakkını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünme
ye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 

Madde 189 - Tür değiştirme kararını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bö
lünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 

Madde 190 - Ticaret siciline tescili düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölün
meye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 

Madde 191 - Alacaklıların ve çalışanların korunmasını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için 
birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 

Madde 192 - Maddenin kaynağı ÎBirK'nın 104 üncü maddesidir. 
Hem birleşmede hem bölünmede hem de tür değiştirmede ortağın önceki şirketteki ortaklık 

(ortak olma) durumunun, devralan veya yeni tür şirkette devam etmesi, yani şirketin devamlılığı il
kesi birinci derecede önemi haiz olup her üç değişikliğe ilişkin koruma mekanizmalarının merkezi
ni oluşturur. Ortaklık, devralan şirkette veya yeni türde devam etmiyorsa ortak kanunun izin verme
yeceği bir haksızlığa, dolayısıyla zarara uğramış demektir. Çünkü, birleşme, bölünme veya tür de
ğiştirme, çok defa çoğunluk tarafından ortağın ortak konumunu devam ettirmemesi, yani ortaklık
tan çıkarılması veya ortaklığının ya da ortaklık haklarının zarara uğratılmasının aracı olarak kulla
nılabilir. Bu tür yapı değişikliklerinde böyle bir art niyet de bulunabilir. İşte 192 nci madde bu hak
sızlığı gidermeyi amaçlayan bir hüküm olup, çarelerin birincisidir. İkinci çare ise, 193 üncü madde
dir. Her iki hüküm birbirini tamamlamaktadır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra haksızlığa uğrayan ortağı bir denkleştirme akçesi ile tatmin etmeyi 
amaçlamaktadır. Denkleştirme talebi çoğu kez 193 üncü maddedeki iptal davasının açılması olana
ğının bulunmadığı hallerde kullanılacak olmasına rağmen, iptal davasının açılabildiği durumlarda 
da ikame edilebilir. Birinci fıkrada açıklık sağlamak amacıyla "Anteilsrechte/les parts socials" teri-
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mi, kaynaktan ayrılarak "ortak olmayı sürdürme hakkı olarak" çevrilmiştir. Hem kenar başlıktaki 
hem metindeki "inceleme" davası aynı zamanda ortaklığı sürdürme hakkının, ortaklık haklarının ve 
ayrılma karşılığının denetlenmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Bu dava diğer yönden bir yeniden yapı
landırma davasıdır. Çünkü, davacı belli bir tutarı, yani bir zararın Türk lirası ile ifadesini dava et
meyecek; uygun, yani hakkaniyete uygun bir denkleştirme akçesi isteyecektir. Mahkeme de bir za
rar hesaplaması yapmayacak, birleşme sözleşmesini ve bölünme ya da tür değiştirme sözleşmesi
ni/planını inceleyerek olması gereken karşılığın ödenmesini karara bağlayacaktır. 

Kaynağın Almanca metninde "angemessen" Fransızca ve İtalyanca metninde sırasıyla "adequ-
ate" "adeguato" sözcükleri kullanılmış, bu sözcükler Türkçeye "uygun" diye çevrilmiştir. îsv. BK'da 
da aynı sözcükler 42 nci maddede kullanılmıştır. Bu sözcükler Borçlar Kanununun 42 nci madde
sinde "adalete tevfikan" şeklinde Türkçe'ye çevrilmiştir. Ancak, "uygun" sözcüğü hakkaniyete ve 
adalete uygun olmayı da içerir, fakat ondan daha geniştir. Kaynağın bu sözcükler yerine hakkaniyet 
ve adil terimlerini kullanmadığı da dikkate alınarak "uygun" sözcüğü tercih edilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, mahkeme kararının etkisini aynı hukukî durumdaki ortaklara da ta
şıyan bir "class action"u düzenlemektedir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra bir taraftan ortağın dava giderlerini karşılayamama kaygısıyla 
hakkını aramaktan vazgeçmesi ve haksızlığa karşı sessiz kalması olasılığını ortadan kaldırmayı 
amaçlamakta, diğer taraftan da haksız, dayanaksız ve delilsiz davaların giderlerinin devralan şirket 
tarafından karşılanıyor olması dolayısıyla teşvik edilmesini önlemek gayesini gütmektedir. 

Dördüncü fıkra: Ortak olma hakkının veya ortaklık haklarının korunması davası esasta bir 
denkleştirme davasıdır. Denkleştirmenin belirlenip ödemenin yapılmasıyla, amaç elde edilir. Bu da
va dolayısıyla birleşme kararının geçersizliği yoluna gidilmesi amacı aşar; meğerki, kararın da ip
talini gerektiren bir sebep var olsun. Böyle bir sebep olayda mevcutsa 193 üncü madde uygulanır. 

Madde 193 - Maddenin kaynağı; İBirK'nın 105 inci maddesi ile 78/855 sayılı Yönergenin 
22 (1) inci maddesidir. 

Birinci fıkra: Bu hüküm, özel bir iptal davasını düzenlemektedir. İptal sebebi birleşmeye, bö
lünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin hükümlerin ihlâlidir. 

İkinci fıkra: Hüküm, AET Yönergesine uygun olarak düzeltme olanağını sağlamaktadır. 
Madde 194 - Hüküm, 553 üncü maddeye benzer bir şekilde sorumluluğu özel olarak düzenle

mektedir. 
Şirketler Topluluğu 

(195 ilâ 209 uncu Maddelerle İlgili Genel Açıklamalar) 
Sermaye şirketleri, özellikle anonim şirketler hukuku, uzun yıllardan beri ekonomik yaşam 

gerçeğine yabancı bir hukukî varsayımda ısrar etmektedir. Bu varsayımın veya başka bir deyişle te
mel hipotezin yanlışlığı gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelmektedir. Bu hipotez, bir şirketler top
luluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şir
ketinin bağımsız olduğudur. Bir şirket başka bir şirketin hakimiyeti altında bulunsa, onun belirledi
ği politikalar kendi menfaatine uymasa bile uygulamak zorunda kalsa, hâkim şirketin talimatlarını 
aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa, bu talimatların yerine getirilmesi kendisine kayıp verse 
bile bağımsızdır, serbest iradesini kullanır demek gerçeği görmezlikten gelmektir. Bu varsayım ger
çeğe gözün kapatılması, yöneticilere, azlığa ve küçük paysahiplerine haksızlıklar yapılması anlamı
na gelmektedir. Kanunlar, şirketler topluluğu olgusunu dikkate almadan, yönetim kurulu üyelerinin 
özen borcunu istisnasız düzenlemiş, hakim şirketin talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu saymış, 
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hatta, yargı onları tazminata mahkûm etmiştir. Haklılık temelinden yoksun bağımsız şirket dogma
sına göre, bağlı şirketin yönetim kurulunun, bu şirketin menfaatini gözeterek karar alması gerekir; 
aksi halde sorumlu olur. Oysa, yavru şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan, menfaatler ça
tıştığında, hemen daima hâkim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön planda tutmak zorunda olan, 
aksi halde işini yitiren, hâkim şirketin, topluluğun veya makro politikalar sebebiyle bir topluluk şir
ketinin yararına olup, kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar veren bir organdır. Hu
kukî konumu "bağlı yönetim kurulu" terimiyle ifade edilir. Bağlı şirketin topluluk dışında kalan 
paysahipleri de aynı çaresiz konumdadır. Kayıp hatta zarar tehlikesi altındadır. 

Federal Almanya, "bağlı işletmeler hukuku" başlığı altında bu kurumu ilk düzenleyen ülkedir. 
Onu Avusturya, İsveç ve Hollanda, Brezilya, Portekiz, Tayvan, Hırvatistan, Slovenya izlemiştir. Al
man hukukunda "konzern" diye adlandırılan "şirketler topluluğu"na, "grup"a ilişkin olmak üzere 
belli başlı Avrupa ülkeleri ulusal hukuklarında, çeşitli hukukî alanlara ilişkin münferit hükümler bu
lunmaktadır. Meselâ, Fransa'da iş ve İtalya'da iflâs hukuklarında, İngiltere'de bir işletmenin tama
mının alımı önerisine (take-over) ilişkin düzenlemelerde şirketler topluluğu hakkında istisnaî kural
lar mevcuttur. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede de vergi, sermaye piyasası ve banka huku
ku alanlarında münferit düzenlemelere gidilmiştir. AT'ın şirketler hukukuna ilişkin Yedinci Yöner
gesi, şirketler topluluğunun yılsonu finansal tabloları, yani konsolide hesaplar hakkındadır. Bunun 
dışında, AT'ın Dokuzuncu Önyönergesi de konzern hukukuna özgülenmiştir. Bazı bilim adamları 
ise işletmeler, daha dar bir terimle şirketler topluluğunun katı kurallarla düzenlenmesinin bu alan
daki gelişmeyi durduracağı görüşündedir. Bu hususta, İsviçre Öğretisi örnek gösterilebilir. İsv. BK 
da, bu görüşü yansıtmaktadır. İsv. BK m. 717 (1) söz konusu anlayışın açık kanıtıdır. Diğer yandan 
İsv. BK m. 663 (l)'de ise konzernin tanımlanmış olması da ilgi çekicidir. İsviçre öğretisinde hâkim 
görüşe sert bir şekilde karşı çıkanların sayısı da oldukça fazladır. 

Tasarı ekonomik hayat gerçeği ile hukuk kurallarının çelişmemesi gerektiği düşüncesine ağır
lık tanımış ve şirketler topluluğunu bazı temel kurallara bağlamıştır. Kanundaki şirketler topluluğu
na ilişkin düzenlemenin bazı hükümleri, Alm. POK'un 17-21 inci maddelerinden bazı değişiklikler
le alınmıştır. Bir kısım hükümlere de aynı Kanunun bağlı işletmeler hakkındaki hükümleri (291 ilâ 
337 nci paragraflar) esin vermiştir. Ancak Tasarının sistemi, özellikle sorumluluğa ilişkin kuralları 
özgündür. Sistemin oluşturulmasında, Avrupa konzern hukukuna ilişkin Forum Europeum (FE)'un 
(ZGR 1988, 672) önerileri de dikkate alınmıştır. 

Tasarı "şirketler topluluğu" terimini tercih etmiş, çeşitli hükümlerinde ise aynı kavramı ifade 
etmek üzere sadece "topluluk" sözcüğünü de kullanmıştır. Bu kavramı Almanya, Avusturya, Hol
landa ve İsviçre "konzern" diye adlandırmakta; İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da "grup/toplu
luk"; Amerika Birleşik Devletleri ise "bağlı şirketler/bağlı topluluk" sözcüklerini uygun bulmakta
dır (affiliated company/affiliated group). FE, "konzern" sözcüğünün, Almanya'nın çok güçlü olan 
"konzern hukuku" düzenlemesinin hakimiyeti altında bulunduğu gerekçesiyle "konzern" sözcüğü 
yerine "group"u önermiştir. Kanunda "şirketler topluluğu" teriminin kabul görmesinin sebebi, bu te
rimin hem hukukî olması, hem kavramı tanıtma gücünün bulunması, hem de toplumda yaygınlık 
kazanmış olmasıdır. 

Şirketler topluluğu kavramı yönünden önemli bir sorun da tanımdaki belirleyici unsurun, "ha
kimiyet veya tekelden yönetim" mi yoksa "kontrol" mu olduğudur. AT'ın şirketler hukukuna ilişkin 
Yedinci Yönergesiyle, Belçika, Fransız, İngiliz ve İtalyan hukuklarında kabul edilen sisteme göre, 
bir şirket diğer bir şirketi (şirketleri) oy çoğunluğu veya diğer hakimiyet araçları ile kontrol ediyor
sa, şirketler topluluğundan sözedilir. Buna karşılık, bir şirket diğeri üzerinde herhangi bir şekilde bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 135 — 

etki icra edebilmek gücüne sahipse o şirket "hakimiyet" kurmuş demektir. Kontrol, matematiksel ve 
dolayısıyla kesin bir ölçüttür. Hakimiyet ise, karinelere de sonuç bağlar. "Kontrol" anlayışı, ana şir
ketin yavru şirketler üzerinde kurduğu veya kurduğu varsayılan hakimiyet olgusu üzerine yapılan
dırılmıştır. Kontrol araçları "kontrol" sistemini benimseyen düzenlemelerde çoğu kez sıra numara
sı altında sayılır: Sermaye çoğunluğu, oy çoğunluğu, yönetim organındaki üyelerin çoğunluğu gibi. 
Kontrol sisteminde hakimiyetin uygulanıp uygulanmadığına bakılmaz; hatta hakimiyetin uygulan
madığının ispatına bir sonuç bağlanmaz. Meselâ, AT'ın Yedinci Yönergesinde olduğu gibi, konso-
lidasyona tâbi işletmeler kontrol ölçütüne göre belirlendiklerinden, bir işletme kendisinin üzerinde 
hakimiyet uygulanmadığını ispatlayarak konsolidasyon kapsamından çıkamaz (Bakınız. Alm. TK 
290 inci paragrafı). Anılan sistemin ilkesi şudur: Kim hâkimse, hakimiyeti de uyguluyordur. Haki
miyet ve tek elden yönetim ölçüsüne dayalı sistemde ise hakimiyet olanaklarının sadece varlığı, per 
se, hakimiyetin de uygulandığı şeklinde yorumlanmaz, hakimiyetin gerçekten uygulanıyor olması 
gerekli görülür; bunun (gereğinde) ispatı istenir. 

Bu anlayışa göre, şirketler topluluğunun tepesindeki işletme (bakınız. 195 (6) hükmü) konu
muna ve yetkilerine göre, tek elden yönetim için gerekli politikaları oluşturup bunu en alttaki şir
ketlere kadar uygulatabiliyorsa, hakimiyet ve tek elden yönetim vardır. Yoksa, tek elden yönetimin 
bulunmaması sebebiyle, her işletme kendi politikalarını uyguluyor, kendi seçtikleri yoldan gidiyor
sa hakimiyet ve dolayısıyla topluluk da yoktur. Alman sistemi tek elden yönetimi benimsemiştir. 
Ancak uygulamada ve öğretide genel kabul gören "kontrol" sistemidir. FE iki sistemin bir arada bu
lunabileceğini kabul etmektedir. 

Tasarı, 195 inci maddenin birinci fıkrasından açıkça anlaşıldığı üzere "kontrol" sistemini temel 
almış, sadece ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir. Karineye dayanılması halinde karşı taraf 
bunun aksini ispat etmek zorundadır. 

Şirketler topluluğunun dogmatik düzeni kurulurken ortaya çıkan temel sorunlardan biri de, top
luluğun aktörlerinin sermaye şirketleri mi, yoksa işletmeler mi olacağıdır. Alman sistemi, "işlet-
me"ye dayandırılmıştır. Bu sebeple, tasarı aşamasında Türk sistemini inceleyen bazı ünlü Alman 
profesörleri, Tasarının sermaye şirketlerini esas almasını eleştirmişlerdir. "İşletme" esasının geniş 
kapsamlı olduğu, uygulama kolaylıkları sağladığı şüphesizdir. AT'ın konsolidasyona ilişkin 7 nci 
yönergesi de aynı sistemi kabul etmiştir. Tasarı, düzenini sermaye şirketleri üzerine kurmuş, ancak 
195 inci maddenin altıncı fıkrasında sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya yer vermiştir. 
Anılan hüküm uyarınca, şirketler topluluğunun tepesinde, sermaye şirketi olmayan bir şirket, işlet
me veya gerçek bir kişi de bulunabilir. Bu halde de 195 ilâ 209 uncu (bu madde dahil) madde hü
kümleri uygulanır. Kapsamın geniş tutulmasının birçok sorun çıkarabileceği ve sistemin bunların 
çözümünde yetersiz kalabileceğinden endişe edilmiştir. Şirketler topluluğunu ilk defa düzenleyen 
bir ülkenin "işletme" gibi geniş, sınırları kolay belirlenemeyen bir kavramı esas almasının güçlük
ler yaratabileceği düşünülmüştür. Türk sistemi yirmi madde ile oluşturulmuştur. Almanya, beheri 
birçok uzun ve yoğun paragraftan oluşan yüz ellinin üzerinde maddeye yer vermiştir. Şirketler top
luluğu hukukumuzda ilk defa düzenlenirken, işletmelere dayanılamayacağı gibi çok ayrıntılı, yoğun 
ve girift bir sistem de tercih edilemezdi. Türk sisteminin düşünce temelleri oluşturulur ve teorisi 
üzerinde çalışılırken, şirketler topluluğunun Ülkemizde en çok rastlanılan aktörlerinin sermaye şir
ketleri olduğu, kollektif ve komandit şirketlerin toplulukta nadiren yer aldıkları, tek kişi ticarî işlet
melerin ise hemen hemen hiç toplulukta bulunmadığı gerçeği de gözönünde tutulmuştur. 

Türk uygulamasında örneklerine hemen hemen hiç rastlanmayan, geleneği olmayan, hakimi
yet ve kârın kısmen veya tamamen (bakınız m. 195 (1) N. 2 ve m. 198 (3)) aktarılması sözleşmele
ri gibi işletme sözleşmelerine kavram olarak yer verilmişse de bu sözleşmeler (Alm. POK'nın aksi
ne (bakınız 291 ve devamı paragrafları)) düzenlenmemiştir. 
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Madde 195 - Birinci fıkra: Birinci fıkra "kontrol" ölçütüne uygun olarak hakimiyet olanakla
rını araçlarını saymaktadır. Sayılan araçlardan herhangi birinin varlığı halinde fiili şirketler toplulu
ğu meydana gelir. Bu, sözleşmesel şirketler topluluğundan farklı bir topluluğu ifade eder. Birinci 
fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde oy haklarının ve yönetim organı üyele
rinin çoğunluğu ve oy sözleşmeleri ile sağlanan çoğunluk ifade edilmiştir. Fıkranın sermayenin ço
ğunluğuna sahip bulunmayı bir hakimiyet (kontrol) aracı olarak kabul etmediğine dikkat edilmeli
dir. Hakimiyetin varlığının kanunen kabulü için fıkranın anılan alt bentlerde sayılan şartların bira-
rada bulunması gerekmez. Üç şıktan herhangi birinin varlığı yeterlidir. Bunu vurgulamak amacıyla 
"veya" sözcüğü tekrarlanmıştır. 

(a) bendinde sayılan hallerden birinin varlığında hakimiyeti ve hâkim şirket/bağlı şirket olgu
sunu varsaymış, başka bir deyişle bir hukukî faraziye koymuştur. 

Birinci fıkranın (b) bendinde ilk planda borçlar hukuku bağlamında hakimiyet sözleşmeleri 
kastedilmiştir. Bu sözleşmeler temelinde sözleşmesel şirketler topluluğu kurulur. Hakimiyet sözleş
meleri dışındaki sözleşmelerle, meselâ paysahipleri sözleşmeleriyle de hakimiyet sağlanabilir. Hü
kümdeki "başka bir yolla" ibaresi geniş yoruma olanak sağlamaktadır. Birleşmeler, bölünmeler ve 
pay alımları da bu ibare içine girebilirler. 

Paysahipleri sözleşmeleri veya oy sözleşmeleri ile birden fazla kişinin hakimiyeti birlikte kur
maları halinde bunlar arasındaki ilişkinin niteliği, özellikle 202 ve devamı maddelerinde düzenle
nen denkleştirmenin birlikte hâkim olanlar tarafından nasıl gerçekleştirileceği, paysahipleri ve ala
caklılar tarafından yöneltilebilecek tazminat talepleri bakımından nasıl bir uygulama yapılacağı ve 
birlikte hâkim olanlar arasında teselsül ilişkisi bulunup bulunmayacağı sorunlarının çözümü öğre
tiye ve içtihatlara bırakılmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, birinci fıkranın aksine, aksi ispat edilemeyen bir kanunî varsayımı 
değil bir karineyi düzenlemektedir. Bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak esa
sında hakimiyet kurulması için yeterli değildir. Önemli olan birinci fıkrada öngörülen oyların ço
ğunluğuna sahip bulunmaktır. Çünkü oyda imtiyaz hakları ve yönetim organındaki çoğunluk serma
ye çoğunluğunu tamamen etkisiz duruma getirebilir. Onun için ikinci fıkra sermaye çoğunluğunu 
hakimiyetin varlığı yönünden sadece bir karine olarak görmüştür. 

Pay senetleri geniş halk yığınlarına yayılmış, teknik terimle atomize olmuş, pay senetleri bor
sada işlem gören anonim şirketlerde bazen yüzde yirmibeş-otuz, hatta daha küçük orandaki paysa-
hiplikleriyle (iştiraklerle) de hakimiyet kurulabilir. İkinci fıkranın ikinci kısmı da söz konusu kari
neyi hükme bağlamıştır. 

Üçüncü fıkra: Fiili şirketler topluluğunda bazı şirketler üzerinde hakimiyet bazen doğrudan 
değil de dolayısıyla kurulabilir. Dolaylı hakimiyet, tek başına ve birlikte hakimiyet şeklinde görü
lebilir. Dolayısıyla hakimiyette, hâkim şirketin veya şirketlerin (birlikte hakimiyet) bir şirkette her
hangi bir katılma payı bulunmaz, ancak bu şirket, hâkim olduğu bir şirket aracılığıyla söz konusu 
şirket üzerinde hakimiyet uygulayabilir. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra "şirketler topluluğu"nu tanıtmakta ve ayrıca "topluluk şirke
tinin anlamını ortaya koymaktadır. 

Beşinci fıkra: 195 inci madde, Almanya başta olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin şirket
ler topluluğuna ilişkin düzenlemelerinin aksine, şirketler topluluğunun sermaye şirketlerinden oluş
masını öngörmüş, şirket sıfatını taşımayan kişi topluluklarının, şahıs şirketlerinin, tek kişiye, derne
ğe, iktisadî devlet teşekküllerine ve kamu tüzel kişilerine ait ticarî işletmelerin ve gerçek kişilerin, 
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yani geniş anlamda "teşebbüslerin, topluluk üyesi olmasını kabul etmemiştir. Sistemimize göre yu
karıda da açıklandığı gibi bir kollektif ve komandit şirket, bir topluluk şirketi olamaz. Bunun kap
samlı bir istisnası beşinci fıkrada öngörülmüştür. Diğer bir istisna 198 inci maddenin birinci fıkra
sında yer almakta, bildirim yükümünün kapsamına şahıs şirketlerindeki paylar da girmektedir. Bir 
şirketler topluluğunun tepesinde sermaye şirketi olmayan herhangi bir özel veya kamu tüzel kişisi, 
gerçek kişi veya ticarî işletme bulunabilir. Bunların merkezleri veya yerleşim yerleri yurt dışında da 
bulunabilir. Tüm bu olgular söz konusu topluluğun şirketler topluluğu kabul edilmesine engel ol
maz, şirketler topluluğuna ilişkin özel hükümlerin uygulanmamasının gerekçesini oluşturamaz. 

Beşinci fıkra, anılan özel hükümlerin uygulanmasından kaçınmanın (kurtulmanın) yollarını ka
patmak amacıyla, geniş kavramlara ve ifadelere yer vermiştir. Bu sebeple hüküm, sıfatı, türü, ama
cı, görevi, yetkileri ve ehliyet durumu ne olursa olsun, gerçek ve tüzel kişiyi ya da işletmeyi nitele
yip uygulamadan kaçınmaya yol açabilecek yorumlara müsait değildir. Hükme hukukî şekilden ha
reketle istisna getirilmemesi ve amaca sıkı bağlılık ilkesine göre yapılacak yorumların tercih edil
mesi, hükmün öngörülme amacının yönergesidir. Onun için "işletme" sözcüğü de bilinçle seçilmiş
tir. "İşletme" kavramının "teşebbüs"ü veya benzeri diğer kavramları kapsadığı da şüphesizdir. 

Altıncı fıkra: Son fıkra beşinci fıkrayı tamamlamakta ve hükme geniş uygulama alanı sağla
mak ve terimlerden doğabilecek yorum güçlüklerini ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Madde 196 - 196 ncı madde, hakimiyetin varolup olmadığının saptanmasında pay ve oy mik
tarlarının hesaplanmasının yöntemini ve yorumunu belirleyen emredici nitelikte bir hükümdür. 

Hüküm, 195 inci maddenin uygulanmasında kilit role sahiptir. Hükmün esin kaynağı Alm. 
POK 16 ncı paragrafıdır. Ancak Alman sistemi işletme esasına dayalı olduğu için 16 ncı paragrafı 
sermaye şirketi dışındaki olasılıklar için de hükümler öngörmüştür. Birinci fıkra pay, ikinci fıkra oy 
oranlarının hesabına ilişkindir. 

Birinci fıkra: Bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketine katılma oranı katılan şirketin 
katınılan şirketteki paylarının nominal değerlerinin toplamının katılman şirketin sermayesine oranı
na göre bulunur. Hesaplamada payların sayısının değil, itibarî değerlerinin dikkate alınması şarttır. 
"İtibarî değer" kavramı 476, 565 ve 583 üncü maddelere göre yorumlanır. Payların bedellerinin tü
münün ödenmiş olup olmaması hesaplamada etkili olmaz. 

Katılma payı oranının hesaplanmasında, katınılan şirketin iktisap ettiği kendi payları, isterse bu 
paylar o şirket hesabına başkasında bulunsun, toplamdan düşülür. 

İkinci fıkra: Birinci fıkradaki kural ikinci fıkrada tekrarlanmıştır. Ancak hareket noktası oyda 
imtiyazlı paylardır. Hesaplamada, oy imtiyazını haiz payların verdiği oy hakları hem katılan şirket 
yönünden hesaba katılır, hem de katılman şirketteki toplam oy sayısı bulunarak oranlama yapılır. Hü
kümde önem taşıyan bir diğer hukukî olgu "kullanılabilir oy"dur. Kullanılması mahkemece verilen 
tedbir kararıyla engellenmiş bulunan, oydan yoksunluk hükümlerine tâbi (m. 436) olan veya 198 in
ci maddenin kapsamına giren paylardan doğan oylar gibi kullanılmayan oylar hesaba katılmaz. 

Madde 197 - Hüküm hukukumuzda yenidir. Sermayenin sulandırılması (köpük sermaye), 
bilançonun gerçekliğinin tereddüt yaratması gibi sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple 
197 nci madde karşılıklı katılmayı geçersiz saymamakta, fakat karşılıklı katılmanın hakimiyet ve 
çoğu kez karşılıklı hakimiyet ilişkisini kurarak, bu durumdaki şirketlerin hâkim ve bağlı şirketin yü
küm ve sorumluluklarına tâbi olacağını açıkça hükme bağlamakta ve sınırlamaları da beraberinde 
getirmektedir. Sınırlamalardan biri 201 inci maddede yer almaktadır. Bu düzenleme yetersiz gorü-
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lebilir. Özellikle karşılıklı katılmanın yüksek oranlarda kurulduğu durumlarda (meselâ, iki sermaye 
şirketinin birbirlerine yüzde yetmiş-seksen oranında katılmaları varsayımında olduğu gibi) geçerli
liği kabul etmenin doğru olmadığı düşünülebilir. Uluslararası öğretide bu görüşü ileri sürenler (ço
ğunlukta olmasalar bile) mevcuttur. 197 nci madde söz konusu varsayımda karşılıklı katılmayı ge
çerli saymakla birlikte, her halde hukuka uygunluk garantisi de sağlamamaktadır. Yüksek karşılık
lı katılma, bilanço ilkelerine aykırı düşüyorsa, 197 nci maddenin varlığı böyle bir aykırılığın müey
yidesinin uygulanmasına engel olmaz. Bunun gibi, karşılıklı hakimiyet ilişkisinin sorumluluğa et
kileri de aynen geçerli olur. 

Madde 198 - Hüküm iki konuyu içerir: (1) Bildirim; (2) tescil ve ilân yükümlülüklerini. İkin
ci konu içinde özellikle hukukumuzda düzenlenmemiş bulunan hakimiyet sözleşmelerinin tescil ve 
ilânına ilişkin yükümlülük bir geçerlilik kuralıdır. Bu suretle hakimiyet sözleşmenin yazılı olarak 
yapılması zorunluğu öngörülerek ilişki kayıt altına alınmak ve kamuya tanıtılmak istenmiştir. Bil
dirim yükümlülükleri, katılma ilişkilerinin, özellikle karşılıklı katılmaların açıklanması, bu yolla 
kamunun aydınlatılması, sermaye piyasasında şeffaflığın sağlanması ve sorumluluk hükümlerinin 
uygulanması yönünden ağırlık kazanır. 

Birinci fıkra: Katılma oranları, azlık hakları, karşılıklı katılma sınırları, hakimiyet karinesi, 
önleyici azınlık ve 203 üncü maddedeki tam hakimiyet olgusu dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Bildirim bütün paylan kapsar, yoksa sadece eşiği aşan paylara özgülenemez. Bildirim anının 
belirlenmesinde payların hukuken iktisabı esas alınır. Hüküm, bildirim yükümünü paysahipliği sı
fatının kazanılmasına bağlamamıştır. 

Bildirim adresleri katılman şirket, SPK, BDDK, RK ve Hazine gibi özel kurumlar ve hükümet 
kuruluşlarıdır. Bildirimi alan kurum ve kuruluş, kendi kanununa göre işlem yapar. 

İkinci fıkra: Bildirmemenin sonucu, oy hakkının kullanılmamasıdır. Aksi halde, kullanılan oy 
geçersiz olur. Kararın geçerliliğini sürdürüp sürdürmeyeceği geçersiz oyların karar nisabını etkile
yip etkilememesine bağlıdır. 

Üçüncü fıkra: Genel kısımda yapılan açıklamaya bakılmalıdır. 
Madde 199 - Birinci fıkra: Birinci fıkra Alm POK 312 nci paragrafından alınmıştır. Bağlı şir

ketin yönetim kurulu her yıl "bağlılık raporu" diye adlandırılan bir rapor hazırlar. Bu rapor bağlı şir
ketlerin kendi aralarındaki ve hâkim şirketle aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak 
sonuçlarını açıklar. Raporun hazırlanmaması cezaî yaptırıma bağlanmıştır. Rapor yarar/kayıp sonuç
larını açıkladığı için, 202 ve devamı hükümleri, özellikle kayıp ve denkleştirme davaları yönünden 
önem taşır. Hüküm, şirketler topluluğuna ilişkin sorumluluk hükümleri ve özellikle 438 ve devamı 
maddelerde düzenlenmiş bulunan özel denetim ve 437 nci maddede öngörülen inceleme hakkı ile 
birlikte değerlendirildiğinde amacı daha iyi anlaşılır. Çünkü pay sahipleri bu rapora dayanarak so
rumluluk davası açabilecekleri gibi bilgi alma haklarını daha bilinçli bir şekilde kullanabilirler. 

İkinci fıkra: Dördüncü fıkra altında verilen açıklamalara bakılmalıdır. 
Üçüncü fıkra: Yönetim kurulunun hazırladığı raporun sonuç kısmı, yıllık rapora alınarak ola

ğan genel kurula sunulan, böylece paysahiplerinin aydınlatılmasında önemli rolü olan kısımdır. Bu
rada yönetim kurulu, faaliyet yılında gerçekleştirdiği tüm hukuki işlemleri ve alınan veya alınma
yan tedbirleri değerlendirerek, bunların şirkete sağladığı fayda ve kayıpları ortaya koyacaktır. Yö
netim kurulu, değerlendirmesini, söz konusu işlemlerin veya tedbirlerin gerçekleştirilmesinin söz 
konusu olduğu sırada kendisi tarafından bilinen hal ve şartlar ışığında yapacaktır. Yönetim kurulu
nun sorumluluğu açısından kurulca "bilinmesi gereken" bazı hal ve şartların da dikkate alınıp alın-
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mayacağı, öğreti ve içtihat faaliyeti gerektirir. Her halükarda yönetim kurulu, ilgili her hukuki iş
lem için karşı edimin uygunluğunu değerlendirecek, uygun bir karşı edim alınmamışsa bundan do
ğan kaybın nasıl denkleştirildiğini açıklayacaktır. Alman veya alınmasından kaçınılan tedbirler için 
de fayda/zarar analizi yapılır. O faaliyet yılında birinci fıkraya göre açıklanması gereken bir huku
ki işlem veya tedbir bulunmuyorsa, bu da rapora yazılır. 

Dördüncü fıkra: Bu fıkra, hâkim şirketin yönetim kurulu üyelerinin, bağlı şirketler hakkında 
bazı ilişkileri sorgulama ve bilgi alma hakkını düzenlemektedir. Rapor "özenli, gerçeği aynen ve dü
rüstçe yansıtan hesap verme ilkeleri"ne göre düzenlenmelidir. Raporun niteliğine (kalitesine) ilişkin 
bu ölçü emredicidir. "Hesap verme" ibaresi ise hükme bilinçle konulmuştur. Amaç, sadece aydın
latma, üyelerin fikirleri olsun diye bilgi verme değil; denetlemeye olanak sağlayacak rakamların, ol
guların ve sonuçların açıklanmasıdır. Hükmün öngörülme amacı hâkim şirketin yönetim kurulu 
üyelerine, konsolide bir finansal ve malvarlıksal resim vererek onlara denetim ve gözetim yapma, 
gereğinde önlem alma, fikir edinme olanağını sağlamaktır. Bilgi alma hakkı bağlı şirketlerin birbir
leriyle, paysahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkilerini de kapsadığından, hüküm şeffaflığa da yar
dımcı olur. Şirketin bu raporu kendi bilgi ve olanaklarıyla hazırlaması hem güçtür; hem de böyle bir 
rapor amaca tam olarak hizmet edemez. Bu sebeple madde bağlı şirketlerin de gerekli bilgi ve bel
geleri vermelerini açıkça ve emredici nitelikte öngörmüştür. 

Bağlı şirket yoruma yer bırakmayacak açıklıkta haklı bir sebebin bulunması halinde bilgi ve bel
ge vermeyi reddedebilir. İstenen bilginin hükmün amacı dışında, meselâ bir haberde, davada, diğer 
bir raporda, bir kitapta kullanılacak olması, rakibe, potansiyel rakibe veya yabancılara verilme tehli
kesi taşıması, bu hüküm anlamında haklı sebeptir. Bilginin ayrıca amaca uygun kullanılması, yuka
rıda sayılan durumlardaki haklılığı ortadan kaldırmaz. Bu anlam özellikle son cümleden anlaşılır. 

Son cümle özel bir sorumluluk hâlidir. Bu hüküm Alm. POK 312 nci paragrafından tamamen 
farklı bir açıdan konuya yaklaşmaktadır. 

Madde 200 - Bu madde hâkim şirketin paysahibinin bilgi alma hakkını bağlı şirketleri kapsa
yacak tarzda genişletmek amacıyla öngörülmüştür. Bu bilgi alma hakkının adresi hâkim şirket yö
netim kurulu ve bilgi alınacak yer ise genel kuruldur. 199 uncu maddedeki ölçüler bu hükümde de 
tekrarlanmıştır. 

Madde 201 - Tasarının 201 inci maddesi Alm. POK'nın 328 inci paragrafından kısmen esin
lenilmiş olmakla beraber ondan tamamıyla farklı özgün bir maddedir. Bu farklılık ne ayrıntıda, ne 
de söylemdedir. Düzenlemelerin amaçları aynı ancak hükümleri değişiktir. Amaç, temelde köken
leri aynı olan payların yönetime etkilerini sınırlamaktır. Tasarıda kullanılabilecek oyların saptanma
sında yavru şirketin oyları esas alınmış, yoksa ana şirketin toplam oylarına göre oy hakkı sınırlan
dırılmak yoluna gidilmemiştir. İkinci fıkra sınırlamanın kalktığı bir istisnai duruma yer vermiştir. 
Sınırlama 98 inci madde uyarınca bildirimle başlar. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, bağlı şirketin hâkim şirketin paylarını iktisap etmesi halinde, bu 
payların verdiği oyların tamamının her zaman kullanılamayacağını hükme bağlamaktadır. Anılan 
fıkra uyarınca, bağlı şirket hâkim şirketin ne kadar payına sahip olursa olsun en çok kendisinin sa
hip olduğu payların yüzde yirmibeşinin verdiği oyları kullanabilir. Mesela, yavru şirket ana şirke
tin sermayesinin yüzde kırkına sahipse, yüzde kırkın yüzde yirmibeşi olan yüzde on yavru şirketin 
kullanabileceği oyun sınırını gösterir. Geri kalan yüzde otuz donar. Buna karşılık esin kaynağı olan 
Alm. POK'da yavru ortaklığın payları değil de ana ortaklığın toplam oyları esas alınır ve yavru or
taklık ana ortaklığın toplam oylarının yüzde yirmibeşine kadar oy kullanmak hakkını elde eder. Me-
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sela, ana şirkette imtiyazlılar da dahil olmak üzere ikibin pay varsa, buna karşılık yavru şirketin ana 
şirketin sermayesine iştiraki yüzde kırk olup, bu dörtyüz oy yapıyorsa yavru şirket dörtyüz oyun tü
münü kullanabilir. Çünkü ana şirketin toplam oylarının dörtte biri yani sınır beşyüz oydur. Oysa ay
nı örnekte Tasarıya göre yavru şirket sadece yüz oy kullanabilir. Birinci fıkradaki kural ana şirketin 
paylarının veya oylarının çoğunluğuna sahip olmadığı halde topluluğu yöneten azınlıktaki pay sa
hiplerinin haksız bir olanaktan yararlanmasına engel olmak için öngörülmüştür. Kural topluluk hu
kukunda, kanun koyucuların hemen hemen daima yer verdikleri bir ilkeye dayanmakta ve nesnel 
adalet anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Kural sadece oy haklan için değil, payın verdiği diğer haklar için de geçerlidir. Çünkü, yukarı
da işaret edilen nesnel adalet anlayışı, ana şirketin ve topluluğun karşılıklı iştiraklerle bir azınlığın 
menfaatine kullanılmasına engeldir. Ancak yavru ortaklığın iştirakinin ekonomik değerine zarar ver
memek için rüçhan hakkı ile bedelsiz payları iktisap hakları istisna edilmelidir. Hüküm uyarınca kul
lanılmayan haklar kaybolmaz, donar ve bu payların devri ile yeni devralan donmuş haklan kullanma 
olanağına sahip bulunur. Kullanılmayan kısım toplantı ve karar nisaplarında hesaba katılmaz. 

Bir ana şirketin birden çok yavru şirketi ile Karşılıklı iştirakleri varsa her şirket açısından sınır
lamalar ayrı olarak doğar. Tasarı ana şirketin birden çok yavru şirketle bu tür bir ilişki içinde bulun
masını, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından olumsuz bir durum olarak değerlendirmekte ve yay
gınlık kazanmasında hukuk politikası açısından sakınca görmektedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra uyarınca karşılıklı iştirak, iştirak eden şirketlerin her ikisi üzerinde de 
hakimiyet sağlıyorsa sınırlama ortadan kalkar. Çünkü karşılıklı iştirakin her iki şirkete de hakimi
yet sağlaması halinde Tasarının 197 nci maddesi uyarınca her ikisi de bağlı her ikisi de hâkim şir
ket sayılır ve bu konumda bulunmanın sonuçlarına katlanır. Tasarı bu olumsuz konumu daha da 
ağırlaştırmak istememiştir. 

Madde 202 - Hakimiyet, hâkim şirkete bu gücü bağlı şirketlere karşı hukuka aykırı olarak kul
lanması hakkını vermez. Her hukuka aykırı kullanmada olduğu gibi, buradaki hukuka aykırı kullan
maya da sonuç bağlanmıştır. Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasının belirlenmesi ve hükümle
rinin gösterilmesi Türk hukukunda yenidir. Düzenleme Türk sorumluluk hukukuna yeni ufuk ve bo
yut kazandırmakta, hukuka bağlılığı vurgulamaktadır. 202 nci madde hükmü, büyük bölümü itiba
rıyla özgündür. Hakimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılması hâllerini sınırlı sayı olmadan göster
mekte ve sonuçlarını düzenlemektedir. 202 nci maddede öngörülen herhangi bir işlem, meselâ ke
falet veya garanti verme, alacak ya da borç devretme, birleşme, bölünme, kanunen hukuka aykırı 
değildir. Hukuka aykırılık, hakimiyetin kullanılması ve uygulanması bağlamından doğmaktadır. 
Hukuka aykırılık, işlemin, alınan kararın veya uygulanan ya da uygulanmasından kaçınılan önlemin 
bağlı şirketin kaybına sebep olmasından ve şirkete, paysahiplerine ve şirket alacaklılarına zarar ver
mesinden ve şirket yönünden haklı bir sebebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

202 nci madde sınırlı sayı olmadan iki kategori hakimiyet uygulaması öngörmüştür: (1) Bağlı 
şirkete yaptırılan bazı hukukî işlemler (kâr, borç, alacak devri gibi) ve maddî fiiller (tesisi yenile
meme, kapatma, üretimi kısıtlama gibi) ve (2) Bağlı şirkete aldırılan birleşme, bölünme, tür değiş
tirme, menkul değer ihracı gibi önemli kararlar. 

Birinci fıkra: Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması hâlleri hükümde sınırlı bir şekilde gös
terilmemiş, sadece en çok rastlanılanlar örnek olarak sayılmıştır. Birinci fıkranın ilk cümlesinde 
kullanılan "kayıp" kelimesi borçlar hukuku anlamında "zarar"dan farklı ve onu da kapsayacak ge
nişliktedir. Kayıp bir malvarlığı eksilmesi veya malvarlığının artmasının önlenmesi şeklinde ortaya 
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çıkabileceği gibi, iş, fon ve personel devrinde olduğu üzere şansın veya bir işi basan ile yapabilme ola
nağının yitirilmesi tarzında da görülebilir. Mehaz Kanunda kayıp için "Nachteil" kelimesi kullanılmış, 
bu kelime Alman Kanununun İngilizce çevirisinde "disadvantage" kelimesi ile karşılanmıştır. 

Birinci fıkrada, bağlı şirketi kayba uğratabilecek bazı işlem ve önlemler gruplar halinde ve sı
nırlı sayı (numerus clausus) olmadan sayılmıştır. Birinci grupta bağlı şirketin bir işinin, bazı varlık
larının veya fonlarının, personelinin başka bir topluluk şirketine aktarılması, alacak temliki veya 
borç devri gibi işlemlerin yapılması söz konusudur. Örnek olarak gösterilen işlemlerin yapılmasıy
la sonucun doğmuş olması şart değildir. İşlemin kayba sebebiyet verebileceğinin ikna edici bulgu
lar ve çıkarımlarla anlaşılması yeterlidir. Meselâ, bir ihaleye girmemek veya ihale şartlarından ba
zılarını gerçekleştirebilecekken bundan bilinçli olarak kaçınmak "iş"in devridir. İhale konusunun, 
amaçlanan işletme tarafından kazınılmamış olması önemli değildir. Önemli olan, kaybın şartlarının 
bağlı şirket tarafından hazırlanmasıdır. Somut olayın özelliklerine göre, "kâr aktarılması"nın aynı 
zamanda "kâr nakli" olarak da anlaşılması, amaca uygun yorum gereğidir. İkinci grup bağlı şirke
tin, hâkim şirketin hakimiyeti kullanması sonucu, kendisine kayıp verecek tarzda aynî ve şahsî yük
ler üstlenmesidir. Diğer bir grup kayıp hali ise, hâkim şirketin makro planlarına ve politikalarına 
bağlı şirketin feda edilmesi gibi uygulamalardır. 

Hükümdeki "yöneltecek" ibaresi de bilinçle seçilmiştir. Çünkü birinci fıkrada öngörülen işlem 
ve olguların tasarlanması, planlanması veya gerçekleştirilebilmesi için hâkim şirket, yönetim kuru
lu kararlarının alınmasında oy gücü ile etkili olabileceği gibi, çeşitli baskı uygulamalarına girişebi
lir, "yöneltecek" ibaresi, bütün bu pratikleri kapsar. 

Hüküm, hâkim şirketin veya ortakların makro politikalarının uygulanabilmesine de olanak sağ
layan, esnek bir kurala yer vermiştir. O da, bağlı şirkete verilen kaybın o hesap yılında fiilen denk
leştirilmesi veya denkleştirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda şirkete bir talep hakkı ta
nınmasıdır. Denkleştirme bağlı şirkete yarar ve bir avantaj tanınması gibi kaybın giderilmesini sağ
layacak bir karşılığa ilişkin olabilir. Mesela verilen garanti veya kefaletin, karşı garanti ve kefalet 
ya da avalle güvence altına alınması, herhangi bir lisans ve marka kullanma hakkı tanınması, her
hangi bir ücret talep edilmeden araştırma ve geliştirme hizmeti verilmesi, know-how verilmesi, per
sonele staj ve eğitim imkânları sağlanması, pazarlama ağından yararlandırılması, denk değerde bir 
taşınmazın devri, bağlı şirketin kayba uğramasının karşılığında yararlandırılmış olan diğer bir bağ
lı şirketin sermaye artırımında rüçhan hakkı tanınması, şartlı sermaye artırımında kayba uğrayan şir
ketin hak sahibi kılınması gibi. Denkleştirme, kayba sebebiyet verilen hesap yılı içinde fiilen gerçek
leştirilebileceği gibi, o hesap yılı içinde şirkete denkleştirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konu
sunda bir talep hakkı kazandırılması da mümkündür. Talep hakkının kullanılmasının, beklenen fay
dayı sağlamayacak şekilde uzun bir süreye yayılmaması ve kayba uğrayan bağlı şirketin yenilik do
ğurucu haklarla talebin konusuna kavuşmasının mekanizmalarının da öngörülmesi tercih edilmelidir. 

Kaynak kanun öğretisinde, talep hakkının bir sözleşme ile tanınması görüşü hâkimdir. Sözleş
menin denkleştirme için güvence olacağı şüphesizdir. Sözleşmenin taraflarını hâkim şirket ile bağ
lı şirket oluşturur. Ancak, sözleşmenin yerine h.'\:im şirketin bir taahhüdü de amaca hizmet edebi
lir. Alman öğretisi tarihi sebeplerle taahhüdü şüphe ile karşılamaktadır. Tarihi sebep ise Alman dü
zenlemesinin ilk şeklinde sözleşmenin metinde yer almış olmasıdır. 
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Birinci fıkranın (b) ve devamı bentlerinde denkleştirmenin yapılmaması halinde söz konusu 
olabilecek dava haklan ve şartları düzenlenmiştir. Burada öngörülen davaların açılabilmesinin şar
tı süresi içinde denkleştirmenin yerine getirilmemesi veya süresi içinde bu konuda şirkete bir talep 
hakkı tanınmamasıdır. Dava hakkı, şirkete tanınmamış, bunun yerine paysahipleriyle şirket alacak
lılarına bu olanak sağlanmıştır. Bunun sebebi hukukî gerçekçiliktir. Çünkü, şirketin bu davayı ha
kim şirkete karşı açıp samimiyetle izleyebileceği konusunda şüpheye düşülmüştür. Kökleşmiş uy
gulama da bu şüpheyi destekler niteliktedir. Ayrıca bağlı şirket yönetim kurulunu, hâkim şirket ve 
yönetim kurulu ile karşı karşıya getirmenin doğru bir hukuk politikası olmadığı inancı ağırlık ka
zanmıştır. 553 ve devamı maddeler hükümlerinin aksine alacaklıların dava açma hakları şirketin 
iflâsına bağlanmamıştır. 

(d) bendi, kaynak Kanunun 317 nci paragrafından alınmıştır. Hüküm, adaletin gereğidir. Mad
denin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan işlem ve fiiller hakimiyet ilişkilerinden doğmayıp da 
basiretli hareketin bir gereği olarak ortaya çıkıyorsa, maddenin uygulanmasına imkân yoktur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, hakimiyetin kullanılmasının yol açabileceği sakıncalara karşı bir di
ğer çözümü getirmektedir. Hakimiyetin kullanılması sebebiyle bağlı şirkette yapılan bazı işlemlere 
muhalif olan paysahipleri, muhalif oldukları işlemin doğurduğu zararların giderilmesini isteyebile
cekleri gibi, kendi paylarının şirket tarafından satın alınmasını da dava edebilirler. Türk hukukunda 
yeni olan bu dava, hakimiyetin kullanılması karşısında azınlıkta kalan ve hakimiyetin kullanılış bi
çimine karşı çıkan paysahiplerine şirketten çıkış imkânı vermektedir. Talep ve davanın şartı, karşı 
çıkılan işlemin bağlı şirket yönünden açıkça anlaşılabilir bir haklı sebebin bulunmamasıdır. 

Beşinci fıkra: Uygulamada, bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri, kendilerinin sorumluluğunu ge
rektirebileceğini düşündükleri için yapmaktan çekinecekleri bazı tasarrufları, yukarıdan gelen talimat 
nedeniyle yapmak zorunda kalabilmektedirler. Böyle bir durumda kalan yönetim kurulu üyesi, kanun
dan doğan sorumluluğunu bertaraf edemez. Bu nedenle, yönetim kurulu üyesi, kendisine düşebilecek 
sorumluluğun hâkim şirket tarafından karşılanması için hâkim şirketle sözleşme yapmalıdır. 

Madde 203 - Tam hakimiyete ilişkin bu ilk hüküm, somut olay gerçeğinin gereğine uygun ola
rak, mevcut hukukumuz da dahil bir çok hukukta varolan gerçek düzen ve dogmatik düzen çelişki
sini ortadan kaldırmaktadır. Bir şirket doğrudan veya dolaylı bir şekilde bir diğer şirketin paylarına 
ve oy haklarının yüzde yüzüne sahipse bağlı şirketin yönetim kurulu "tam bağlı" bir yönetim kuru
ludur. Tam bağlı yönetim kurulu, hâkim şirketin veya şirketler topluluğunun politikalarına ve tali
matlarına uymak zorunda bulunan, aksi halde işini yitirecek olan üyelerden oluşan bir kuruldur. Her 
gelen üye, aynı konumda olur. Bu konumdaki yönetim kurullarının şirketlerinin menfaatlerini hâ
kim şirketin menfaatine üstün tutmaları gerektiğini kabul etmek ve aksi halde yönetim kurulu üye
lerinin sorumluluğuna gitmek, gerçeğe gözleri kapayan, aldatıcı ve yanıltıcı bir varsayımdır. Böyle 
bir yönetim kurulu yönünden uygun olan çözüm, onların talimatları yerine getirmek zorunda bulun
duklarını, bundan dolayı şirketlerine ve paysahiplerine karşı sorumsuz olduklarını kabul etmek, an
cak şirket alacaklılarına dava hakkı tanımak, hâkim şirketi verdiği talimatlardan doğacak kayıplar
dan sorumlu tutmak düşüncesine dayanarak bulunabilir. Hükmün uygulanabilmesinin ikinci şartı, 
talimatın toplulukça belirlenmiş somut politikaların gereği olmasıdır. Bu ilke özellikle Fransız Yük
sek Mahkemesinin verdiği Rosenblum kararında ifadesini bulmuştur. Günlük gereksinimlere göre 
verilen talimatlar 203 üncü maddenin kapsamı dışındadır. Bu tür talimat verilmesi halinde şirket 
alacaklarına karşı hâkim şirketin sorumluluğu ağırlaşır. Zaten bağlı şirket hâkim şirketin doğrudan 
veya dolayısıyla sahipliğinde bulunduğuna göre paysahiplerine dava hakkı tanımak hukuken müm
kün değildir. Aksini kabul, talimatı verip, kayba sebep olana dava hakkı tanımak anlamına gelir. 
Alacaklılar ise 206 ncı madde ile korunmuştur. 
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Bu hükmün uygulanabilmesinin şartı olan pay ve oy haklarının yüzde yüzüne sahip olunması 
gereği, emredici niteliktedir. Bu hükmü, 208 inci madde tamamlamaktadır. 

Şirkette yüzde on oranına varan bir azlık var ise, hâkim veya yavru şirketlerden birine bunla
rın paylarını satın alarak tam hakimiyeti sağlama olanağı verildiğine göre anılan hükmün uygula
masında esneklik sağlanabilir. Ayrıca, 141 inci maddenin ikinci fıkrasına, anılan fıkranın gerekçe
sine ve 208 inci maddeyle gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 204 - Bu madde, iki yönden 203 üncü maddenin istisnasını oluşturur. Hüküm (1) tali
mata uyulma gereğinin (2) uyulmuşsa yönetim kurulu üyelerinin sorumsuzluğunun istisnasıdır. 
Başka bir deyişle yönetim kurulu 204 üncü maddeye rağmen bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça 
aşan veya tehlikeye düşürebilecek ya da önemli varlıkların yitirilmesine sebep olabilecek talimata 
uymuşsa 205 inci maddeye dayanamaz. 

Madde 205 - 205 inci madde, 203 ve 204 üncü maddeleri tamamlamaktadır. Hüküm, sorum
suzluğu sadece 203 üncü madde şartlarına uyan talimatlara özgülemiştir. "Sorumlu tutulabilecek di
ğer kişiler" ibaresinin yorumu öğreti ve içtihatlarla yapılacaktır. Ancak ibarenin 553 üncü ve deva
mı maddeler ile birlikte değerlendirilip sonuca varılması gerekir. 

Madde 206 - Birinci fıkra: Tam hakimiyet halinde hâkim şirket bağlı şirketin kaybını denk
leştirmek zorundadır. Aksi halde şirket alacaklıları hem hâkim şirketi hem de hâkim şirketin yöne
tim kurulu üyelerini dava edebilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561 inci madde hükümle
ri uygulanır. Bu maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra davalıların sorumluluktan hangi hallerde kurtulabileceğini düzenlemiştir. 
Madde 207 - Bu hüküm Tasarının tam hakimiyete ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesini sağ

lamak amacıyla öngörülmüştür. 
Madde 208 - Bu hüküm şirketler topluluğuna ilişkin Forum Europeum'un önerisinden esinle

nerek kaleme alınmıştır. Amaç, bir şirketin sermayesinin ve oy haklarının yüzde doksanbeşinin uy
gun gördüğü bir kararın alınıp uygulanmasına çoğu kişisel çeşitli sebeplerle karşı çıkan ortakla-
rın/paysahiplerinin şirketi bunaltan ve engelleyen davranışlarına son verip şirket içi barışı sağla
maktır. Kötüye kullanmalara ve özellikle pay bedelinin ödenmemesi tehlikesine engel olmak ama
cı ile karar mahkemeye bırakılmış, pay bedeli kanunen belirlenmiştir. 

Madde 209 - Türkiye bu hüküm ile, Avrupa öğretisinde çoğunluk tarafından savunulan güven 
kavramının önemli bir uygulamasını oluşturan ve İsviçre Federal Mahkemesinin Wibru/Swissair 
kararı (BGE 120 II 331) ile kabul edilen şirketler topluluğunun (konzern'in) toplumda veya tüketi
cide yarattığı güvenden doğan sorumluluğu kanunen düzenleyen ilk ülkedir. Sorunun özel ve dar bir 
şekilde görünüşü "patronaj açıklamasıdır. Hükmün amacı bir şirketler topluluğu bağlamında hâkim 
şirketin toplumda veya daha dar bir çevre olan tüketicide yarattığı güveni kullandığı takdirde bu 
kullanmanın sonuçlarını yüklenmesini sağlamaktır. 

Bağlı şirketler çoğu kez üyesi oldukları şirketler topluluğunun adını şirket kırtasiyesinde, ilân 
ve özellikle reklamlarda zikretmekte bu yolla kendilerine müşteri bağlamakta, ticarî menfaat sağla
maktadır. Adı anılan şirketler topluluğunun toplumda yüksek itibarı haiz olduğu durumlarda bu ka
zanç yüksek olmaktadır. 

Kullanılan topluluk adına güvenerek halkın veya daha dar anlamda tüketicinin bağlı şirkete yö
nelmesinin ve bağlı şirketin pazar payının yükseltilmesinin temelinde, o topluluğun üyesi olan şirke
tin, dürüst hareket edeceği, verdiği bilgilerin ve kamuya açıklanan tablo ve belgelerinin gerçeği yan
sıttığı, teknolojinin üstün, kalitenin iyi ve herşeyin gereği gibi olduğu inanç ve güveni vardır. İtiba-
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rın kullanılması ise, somut olaya göre belirlenir. Kullanılma için adın zikredilmesi, topluluk logosu
nun kullanılması şart değildir. Tablo, bilgi, kalite vs. güvene uymuyor ise adının kullanılmasına se
sini çıkarmayan hâkim şirket sonuçtan sorumlu olmalıdır. Bu sebeple sorumluluğun merkez şartı, 
"itibarın kullanılmasıdır. Kullanma yoksa, sadece topluluğa "mensubiyet", sorumluluğu doğurmaz. 

Her şirketler topluluğu hükmün kapsamında değildir. Bir topluluğun kapsama girebilmesi için 
itibarının topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaşmış olması gerekir. Bu da, somut ola
ya göre belirlenir. 

Madde 210 - Birinci fıkra: Madde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına şirketlere ilişkin düzenleme 
yetkisini açık ve net bir şekilde vermektedir. SPK ve BDDK gibi özerk kuruluşların kural koyma 
yetkisini kanunla tanırken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bu yetkiyi tanımamak hem doğru olmaz 
hem de yapısal bir çelişki yaratılmış olur. Birinci fıkra geleneğe uygun olarak Bakanlık düzeyinde 
yapılan ve daha çok mevzuatın doğru uygulanmasına odaklanmış olan denetlemeyi de Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına vermiştir. 

İkinci fıkra: Bu fıkra, Türk uygulamasının tedavisi güç bir hastalığına çare bulmaya yönelik
tir. Şirketler, özellikle anonim şirketler alanında, birçok bakanlık, kurum ve kuruluş, şirketin işlet
me konusuyla veya sermaye piyasasıyla ilgileri dolayısıyla şirketin kuruluşuna ve esas sözleşme de
ğişikliklerine izin vermek istemekte, izni esas sözleşmeye madde eklenmesi gibi şartlara bağlamak
tadırlar. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile bağdaşmayan bu tür uygulamalara karşı 
Tasarıda birçok hükümle önlem alınmaya çalışılmıştır (madde 340 gibi). Bu fıkra da bu hükümler
den biridir. Tasarıya, "izin verme"nin denetlemek olmadığı ve "bürokrasi"nin çoğu kez denetleme
ye yararı olmayan izinle başladığı görüşü hâkim olmuştur. Nesnel normlar (normatif sistem) hukuk 
güvenliğini sağlamakta, izin ise önemli bir yarar sağlamamaktadır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 274 üncü maddesinin ikinci fıkrasından esin
lenerek kaleme alınmıştır. Mevcut metinden iki noktada ayrılınmıştır. Bunlardan birincisi fesih dava
sının sadece sermaye şirketlerine özgülenmiş olmasıdır. Şahıs şirketlerinde kamu düzenine aykırılık 
olasılığının çok dar varsayımlarda gerçekleşebileceği düşünülmüştür. Ayrıca, ultra viresin kaldırılmış 
olması nedeniyle işletme konusuna aykırılığın söz konusu şirketlerde fesih davasına yol açmaması 
gerekir. İşletme konusuna aykırı işlemlerde fesih davasının sermaye şirketlerinde korunmuş olması 
önemli ve etkili aykırılıklarda boşluk yaratmamak görüşünden kaynaklanmaktadır. Ancak, mahke
melerin bu sebeple fesih davalarını, varolan duruma nazaran daha büyük bir özenle ve yeni ölçekler 
bağlamında ele alacakları şüphesizdir. İkinci olarak fesih davasının açılabilmesi için bir yıllık bir sü
re verilmiştir. Bu sürenin niteliğinin saptanması yargı kararlarına ve öğretiye bırakılmıştır. 

İKİNCİ KISIM 
Kollektif Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

Madde 211 - Bu tanım hükmü, 6762 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 212 - Kollektif şirket sözleşmesine ilişkin bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 154 üncü 

maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 213 - 6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesini karşılayan bu maddede sadece dilin 

güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 
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Madde 214 - 6762 sayılı Kanunun 156 ncı maddesini karşılayan bu hükümle ilgili olarak de
ğişikliği gerektirecek herhangi bir gereksinime rastlanmamıştır. 

Madde 215 - 6762 sayılı Kanunun 157 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 216 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 158 inci maddesinden alınmıştır. Oldukça zengin 

bir uygulaması olan 216 ncı madde hükümleri sorumluluk hukukuna önemli katkılarda bulunmuştur. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 
Madde 217 - 6762 sayılı Kanunun 159 uncu maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleşme ser

bestisini dolaylı olarak ifade etmekte ve ayrıca gereği olmadığı halde ticaret şirketlerine ilişkin ge
nel hükümlere gönderme yapmaktaydı. Tasarının 217 nci maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleş
me serbestisini vurgulamak amacıyla öngörülmüştür. 

Madde 218 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 160 inci maddesine karşılık gelmektedir. Söz ko
nusu Kanunun 160 inci maddesi, şahıs şirketlerinin hâkim özden organ ilkesini öngörmektedir. An
cak yönetici ortakların şirket sözleşmesi ve kararıyla da atanabilmelerini düzenlemektedir. Ayrıca, 
6762 sayılı Kanunda olduğu gibi ticarî mümessil ve vekillere ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. 

Madde 219 - 6762 sayılı Kanunun 161 inci maddesinden aynen alınan bu hükmün dili yeni
leştirilmiştir. 

Madde 220 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 162 nci maddesinden aynen Tasarıya yansıtıl
mıştır. 

Madde 221 - 6762 sayılı Kanunun 163 üncü maddesini karşılayan bu hükmün dili yenileştiril
miştir. 

Madde 222 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinden alınarak Tasarıya yansı
tılmıştır. 

Madde 223 - Bu hüküm esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesinin tekrarıdır. Sa
dece olağanüstü işlemlere ilişkin konular listesi zenginleştirilerek öğretideki tartışmalara son ver
mek amacı güdülmüştür. 

Madde 224 - Ortağın şirkete faiz verme borcuna ilişkin .6762 sayılı Kanunun 166 ncı madde
si çeşitli boşluklar içeriyordu: 

(1) 6762 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, sadece şirketten alınan ödünçlere ait faizi düzenliyor 
izlenimini vermektedir. Oysa uygulamada yoğun olan, şirketten yetkisiz para çekilmesi ve bunun 
için faiz ödenmemesidir. 

(2) Faizin başlangıcı sadece ödünçlere göre ve şirketin aleyhine düzenlemiştir. 
Tasarı bu aksaklıkları düzeltmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
Madde 225 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 167 nci maddesinden dili güncelleştirilerek Ta

sarıya aktarılmıştır. 
Madde 226 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanun, ortakların oy haklarına ilişkin bir hükme yer ver

memişti. Kanunda her ortağın oy hakkını haiz olup olmadığı ve oyun hangi kritere göre belirleneceği 
ve bazı ortaklara daha fazla oy hakkı tanınıp tanmamayacağı açık değildir. Tasarının 226 ncı madde
sinin birinci fıkrası hükmü, bu eksikliği, kollektif şirketin niteliğine uygun bir şekilde gidermektedir. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanun çeşitli maddelerinde kararların, "ekseriyetle" veya "ittifakla" 
alınacağını belirtmiş, fakat bu iki kavramın anlamını açıklamamıştır. Tasarının bu maddesi anılan 
kavramları tanımlamaktadır. 
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Madde 227 - 6762 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinin birinci fıkrasını karşılayan Tasarının 
bu hükmü modern muhasebe ve bilanço hukukuna uygun olarak düzenlenmiş ayrıca ortağın kâr pa
yı daha kesin kurallara bağlanmıştır. 

Madde 228 - 6762 sayılı Kanunun 170 inci maddesini karşılayan bu hükümde ilk değişiklik 
kenar başlıkta yapılmıştır. Mevcut hükmün kenar başlığında yer alan "alacağı isteme hakkı" ibare
si metne nazaran dardır. Çünkü, hüküm alacağı değil çeşitli işlemleri içermektedir. Ayrıca doğru 
kullanılmayan bazı kavramların yerine tam karşılıkları konulmuştur. 

Madde 229 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 171 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 230 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 172 nci maddesinden alınmış ve dili güncelleştiri

lerek Tasarıya konulmuştur. 
Madde 231 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 

Madde 232 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 233 - Tasarının bu maddesi, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin tekrarıdır. Buna 

karşılık 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi Tasarıya alınmamıştır. Çünkü, 6762 sayılı Kanunun 
175 inci maddesi, aynı Kanunun 160 ncı maddesine gönderme yaparak hem 6762 sayılı Kanunun 
155 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü ile çelişiyor, hem de temsil kuru
muna uymuyordu. 

Madde 234 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 235 - Tasarının bu maddesi yenidir. Çünkü, gerekli olduğu halde, 6762 sayılı Kanun 

temsil yetkisinin kaldırılmasına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Tasarının 235 inci maddesi hük
mü İsv. BK 565 inci maddesinden alınmıştır. Bu kanun boşluğu, hem öğretide eleştirilmiş hem de 
uygulamalarda bazı güçlüklere yol açmıştır. 

Madde 236 - Kollektif ortakların sorumluluğu ilkesini koyan bu madde 6762 sayılı Kanunun 
178 inci maddesinden alınmıştır. 

Madde 237 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinden alınmış olup, ortakların so
rumluluğunun derecesini düzenleyen ilkesel nitelikte hükümler içermektedir. 

Madde 238 - 6762 sayılı Kanunun 180 inci maddesinden Tasarıya aktarılan bu madde, Ülke
mizde yoğun uygulaması bulunan hükümlere yer verdiği ve hukukumuza özgü olduğu için hüküm
de hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 239 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 181 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 240 - 6762 sayılı Kanunun 182 nci maddesini karşılayan bu madde, yoğun ve yerleşik 

bir uygulamayı haizdir. Bu sebeple maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 241 - 6762 sayılı Kanunun 183 üncü maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya 

aktarılmıştır. 
Madde 242 - 6762 sayılı Kanunun 184 üncü maddesini karşılayan bu hükümde herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 
Madde 243 - 6762 sayılı Kanunun 185 inci maddesini karşılayan bu hükümde bazı değişiklik

ler yapılmıştır. İlk olarak A)'nın başlığı "Sona Erme" olarak düzeltilmiştir. Bu düzeltme bölüm baş
lığında da yapılmıştır. Çünkü 6762 sayılı Kanun tüm sona erme hâllerini "infisah" olarak adlandır
mış, fesih ile infisah ayrımı yapmamıştır. Bu düzeltme izleyen maddelerde de yapılmıştır. 
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Madde 244 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 186 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 245 - 6762 sayılı Kanunun 187 nci maddesini karşılayan haklı sebep hükmü kavram

ların tanımları yönünden bazı değişikliklere uğramıştır. İkinci fıkra anlamını ortaya koyar şekilde 
kaleme alınmıştır. 

Madde 246 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 188 inci maddesinden Tasarıya alınmıştır. Hükümde
ki "protesto" kelimesi yerinde görülmeyerek amaca daha uygun olan "bildirim" ile değiştirilmiştir. 

Madde 247 - Belirsiz süreli veya süresiz şirkete ilişkin 6762 sayılı Kanunun 189 uncu Madde
si, dili amacına ve anlamına uygun bir şekilde düzeltilerek Tasarıya alınmıştır. 

Madde 248 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 190 inci maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır. 
Madde 249 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 191 inci maddesi Tasarıya aynen aktarılmıştır. 
Madde 250 - Madde 6762 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 251 - 6762 sayılı Kanunun 193 üncü maddesini karşılayan bu hükümde hiçbir değişik

lik yapılmamıştır. 
Madde 252 - Bu madde 6762 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 253 - Ortağın ölümüne ilişkin 6762 sayılı Kanunun 195 inci maddesi, hükümlerinde 

hiçbir değişiklik yapılmadan; ancak dili düzeltilerek ve anlamı daha iyi ifade eden kelimeler seçi
lerek Tasarıya alınmıştır. 

Madde 254 - 6762 sayılı Kanunun 196 ncı maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya ak
tarılmıştır. 

Madde 255 - 6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin yerini alan Tasarının 255 inci maddesi 
esas alınmış, fakat mevcut düzenlemenin içerdiği bazı aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrasında "mukavelede hüküm 
bulunduğu takdirde" ibaresi iki şekilde yorumlanmaya müsaittir. Bir yoruma göre, şirket sözleşme
sinde hüküm bulunduğu takdirde, diğer ortaklar, kişiliğinde haklı sebep doğan ortağı bir kararla şir
ketten çıkarabilir. İkinci yorum uyarınca, diğer ortakların şahsında haklı sebep doğan ortağı şirket
ten çıkarma hakkı doğaldır. Bu yetkinin doğallığı kollektif şirketin şahıs şirketi niteliğinden kaynak
lanır. Onun için, söz konusu hakkın şirket sözleşmesinde bulunması şart değildir. Şirket sözleşme
sinde böyle bir düzenleme bulunmasa bile şirket mezkûr ortağı şirketten çıkarabilir. Düzenleme çı
karma kararının hangi nisapla alınması gerektiği hususunda yapılabilir. Karar, kural olarak oybirli
ği ile alınmalıdır; ancak şirket sözleşmesinde hüküm varsa çoğunlukla da alınabilir. Yargıtay, haklı 
olarak ikinci yorumu benimsemiştir. Tasarı, birinci fıkrayı bu yoruma uygun olarak düzenlemiştir. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunda üç aylık sürenin niteliği tartışmalıdır. Tasarı bunun hak dü
şürücü süre olduğunu açıkça belirtmiştir. 

Üçüncü fıkra: 6762 sayılı Kanun, 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çıkarma kararı 
alınamaması veya buna teşebbüs edilmemesi halinde her bir ortağın mahkemede çıkarma davası 
açıp açamayacağı hususunda suskundur. Üçüncü fıkra bu hakkı, yani, actio pro socio'yu Yargıtay 
kararları ile uyum içinde ve açıkça düzenlemiştir. 

Madde 256 - Madde 6762 sayılı Kanunun 198 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 257 - Madde 6762 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinden alınmıştır. Ancak hükmün 

ifadesinde bazı düzeltici değişiklikler yapılmıştır. 
Madde 258 - 6762 sayılı Kanunun 200 üncü maddesini karşılayan madde, Tasarıya aynen ak

tarılmıştır. 
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Madde 259 - Bu madde 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden bazı değişikliklerle Tasa
rıya alınmıştır. 

Madde 260 - 6762 sayılı Kanunun 202 üncü maddesi herhangi bir değişiklik yapılmadan, an
cak dili düzeltilerek Tasarıya alınmıştır. Bu madde ile ilgili olarak bir açıklama yapmak gereği or
taya çıkmaktadır. Maddede şirketten çıkan ortağın ayrılma payının çıkmanın istendiği, çıkarılan or
tağın ayrılma payının ise ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanacağı ya
zılıdır. Şirketin varlığının esas alınacağı tarihlerin farklı olarak belirtilmesinin adil olmadığı düşü
nülmektedir. 6762 sayılı Kanundan aynen alınan bu hüküm kaynak Kanunun 580 inci maddesinin 
ikinci fıkrasından da farklıdır. Çıkma, çıkan ortağın iradesine dayandığı için ayrılma payının hesap
lanmasında bu iradenin kullanıldığı (açıklandığı) tarihteki şirket varlığının esas alınması hem man
tığa hem de adalete uygundur. Buna karşılık çıkarma yani ihraç ortağın iradesine rağmen vuku bul
maktadır. Ortak bu karara karşı itiraz edebilecek, gereğinde mahkemeye gidebilecektir. Uzun zaman 
alabilecek bu süreçte çıkarılma tarihinin esas alınması daha doğru olur. Çünkü çıkarılma bazı hal
lerde mahkeme kararı ile kesinleşecektir. 

Madde 261 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 203 üncü maddesini karşılamaktadır. 
Madde 262 - 6762 sayılı Kanunun 204 üncü maddesini karşılayan bu hüküm, dilin yenileşti

rilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmadan Tasarıya aktarılmıştır. 
Madde 263 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 205 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ay

nen alınmıştır. 
Madde 264 - 6762 sayılı Kanun, Alm. TK ile İsv. BK'nın aksine ayrılan ortağın, ortak iken doğmuş 

olan şirket borçlarından kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin özel bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. Bu 
eksiklik, her alacağın kendi zamanaşımı süresine bağlı olması sonucunu doğurmuş ve bazı sakıncalara yol 
açmıştır. Öğretide 6762 sayılı Kanunun bu sisteminin ayrılan ortağın bazı durumlarda uzun yıllar sorum
luluğu sırtında taşıdığı, bunun da nesnel adalete uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Aynca, her 
borcun ayn bir zamanaşımı süresine bağlanması da kanun tekniğine aykın görülmüştür. Tasannm 264 ilâ 
266 ncı maddeleri mezkur eksikliği gidermek amacıyla öngörülmüştür. 

Tasarının 264 üncü maddesi tüm borçlar (alacaklar) için üç yıllık bir özel zamanaşımı süresi 
getirmekte ve bu sürenin başlangıcını da çeşitli varsayımlara göre açıkça belirlemektedir. İlk iki fık
rada bir taraftan bu varsayımlara göre başlangıç süresi gösterilmiş diğer taraftan da herhangi bir ala
cağın süresinin daha kısa olması halinde kısa sürenin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, üç yıllık zamanaşımının ortakların birbirlerine karşı alacaklarında 
uygulanmayacağını açıkça belirtmektedir. 

Madde 265 - Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 266 - Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

Madde 267 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 268 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 207 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 269 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 208 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 
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Madde 270 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 209 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 271 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 272 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 273 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 212 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 274 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 275 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 276 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 215 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 277 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 216 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 278 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 217 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 279 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 218 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 280 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 281 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 220 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 282 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 283 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 222 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 284 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 285 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 286 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 225 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 287 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 288 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 227 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 289 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 228 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 290 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 291 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 
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Madde 292 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 231 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 293 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 294 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 233 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 295 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 296 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ba
zı değişiklikler yapılarak alınmıştır. Paranın yatırılacağı bankanın mahkemece belirlenmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 297 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 298 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 237 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 299 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 238 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 300 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 301 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 240 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 302 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 241 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 303 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 242 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Komandit Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

Madde 304 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 305 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğreti
de savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür. 

Madde 306 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 245 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 307 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

Madde 308 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 247 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 
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Madde 309 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğreti
de savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür. 

Madde 310 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 249 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 311 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 250 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 312 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 251 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 313 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 252 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 314 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 315 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 316 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 255 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 

Madde 317 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 256 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 318 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğreti
de savunulan görüşler gözetilerek düzenlenmiştir. 

Madde 319 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 258 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 320 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 259 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 321 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğreti
de savunulan görüşler gözetilerek düzenlenmiştir. 

Madde 322 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğreti
de savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür. 

Madde 323 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 262 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 324 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 263 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 325 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 326 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 265 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

Madde 327 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 266 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

Madde 328 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 267 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Anonim Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Kuruluş, Temel İlkeler 

Madde 329 - Birinci fıkra: Tasarının bu hükmünün birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 269 
uncu maddesinin birinci fıkrasının küçük değişikliklerle tekrarıdır. Tanım hem evrensel anonim şir
ket kavramına uymaktadır, hem de halka açık olan ve olmayan anonim şirketleri kapsamaktadır. Ay
nı biçimde kamu sektörü ile özel sektörde çalışan ve özel hükümlere tâbi bulunan anonim şirketle
ri de içerecek esnekliktedir. 6762 sayılı Kanunun 269 uncu maddesinde yer alan "bir unvana sahip" 
ibaresi bir tanım unsuru olmadığı ve 45 ile 47 nci maddelerin tekrarı niteliğini taşıdığı için metin
den çıkarılmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, paysahiplerinin sermaye koyma borcundan doğan sorumluluklarının 
sadece şirkete karşı olduğunu belirtmektedir. 6762 sayılı Kanunda açık bir şekilde öngörülmemiş 
bulunan bu temel ilkenin vurgulanmasında, sadece teorik değil, aynı zamanda uygulama açısından 
da zorunluluk vardır. 

Madde 330 - Bugün özel bir kanunla kurulmuş anonim şirketlere hemen hemen hiç rastlanma
maktadır. Uygulamada, daha çok özel kanunlara veya hükümlere tâbi anonim şirketler mevcuttur: 
Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, bankalar, fınansal kiralama şirketleri gibi. Verilen örnek
lerdeki Kanunlara benzer bir çok kanunun varlığı dikkate alınarak 6762 sayılı Kanunun 270 inci 
maddesinin ifadesinde değişiklik yapılmıştır. 

"Özel kanunlar" ibaresiyle sadece kanunlar kastedilmiş olup; daha alt düzeydeki normların 
kapsama alınmasına Tasarının amacı ve lafzı engeldir. 

Madde 331 - 6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin birinci fıkrası, sözcük yenilemeleri dı
şında aynen korunmuştur. Bu hüküm, serbest piyasa ekonomisi ve devlet tekellerinin, "acquis com-
munautaire"e uyum bağlamında kaldırılması ile ayrı bir boyut kazanmıştır. 

6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin ikinci fıkrası, aynı Kanunun 137 nci maddesindeki 
ultra vires ilkesi sistemden çıkarıldığı için Tasarıya alınmamıştır. Ayrıca, Tasarının 339 uncu mad
desinin ikinci fıkrasının (b) bendinin açık hükmü karşısında, 6762 sayılı Kanunun 271 inci madde
sinin ikinci fıkrası hükmüne gerek bulunmamaktadır. 

Madde 332 - 6762 sayılı Kanunun 272 nci maddesini karşılayan bu madde, bir çok yeniliği 
içermektedir. Genel olarak belirtilmesi gereken nokta, bu Tasanda "sermaye" sözcüğünün esas ser
maye sisteminde sermayeyi ve kayıtlı sermaye rejiminde çıkarılmış sermayeyi ifade eden bir terim 
olduğudur. 

Birinci fıkra: Birinci fıkrada, (1) kapalı anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmelerine olanak tanınmıştır. Çünkü, anılan sistemi halka açık anonim şirketlere özgülemenin ne 
teorik bir temeli ne de ikna edici bir sebebi vardır. Ayrıca kanun, tür öğretisi bağlamında anonim 
şirkette tek tür tanımakta ve iki sınıf anonim şirket arasındaki hüküm farklarını en aza indirme il
kesini benimsemiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle, birçok çağdaş kurum ve bu arada kanuna yeni 
giren şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümler (m. 463 vd) daha geniş bir uygulama alanına 
kavuşacaktır. Zira kapalı anonim şirketler de söz konusu sistemden yararlanacaktır. (2) Asgarî ser
maye kavramı ve bu kavrama bağlı sistem işlem güvenliğinin sağlanmasındaki katkısı nedeniyle 
korunmaktadır (bakınız: Genel Gerekçe 60 numaralı paragraf). AB'nin ilgili çevrelerindeki genel 
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eğilim, ülkemizde anonim şirketin asgarî sermayesini yükselten çeşitli kanunlar ve SPK tebliğleri 
de dikkate alınarak, esas sermayenin en az ellibin Türk Lirası, halka açık olmayan, kayıtlı sermaye
yi kabul etmiş anonim şirketlerde başlangıç sermayesinin de en az yüzbin Türk Lirası olması kabul 
edilmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kuruluna bu asgari tutarları artırabilme yetkisi tanınarak, kanunu de
ğiştirmeden gereksinimleri karşılayabilmenin yolu açık tutulmuştur. (3) Esas sermaye ve kayıtlı ser
maye kavramları kısaca açıklanmıştır. Ancak bu açıklama bir tanım niteliği taşımadığından 
SerPK'nın 3 üncü maddesinin (d) bendinin korunması uygun görülmüştür. 

Birinci fıkranın bir diğer özelliği de, SerPK'daki kayıtlı sermaye düzenlemesinin (İsviçre ve 
Almanya'da olduğu gibi) yönetim kuruluna yetki verilen, özellikli bir sermaye artırım yöntemi şek
linde düşünülmeyip, bir sermaye sistemi (rejimi) olarak kabul edilmesidir. Böylece Türk anonim 
şirketler hukuku, esas ve kayıtlı sermaye sistemi diye iki tür (sistem) sermaye tanımaktadır. Aynı 
sistem kapalı anonim şirketler için de benimsenmiştir. Buna karşılık şarta bağlı sermaye bir tür de
ğil, özellikli bir artırım yöntemi, başka bir deyişle biçimidir. Kayıtlı sermayenin, esas sözleşmede 
yapılacak bir düzenleme ile "sistem" olmaktan çıkarılıp bir artırım yöntemine dönüştürülüp dönüş-
türülemeyeceğine Tasarının izin verip vermediği tartışılması gerekli bir sorundur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra başlangıç sermayesi ve çıkarılmış sermaye kavramlarını genel olarak 
tanımlamaktadır. 

Üçüncü fıkra: Halka açık olmayan anonim şirketlerin, şartların varlığında kayıtlı sermaye sis
teminden çıkmalarına veya çıkartılmalarına ilişkin bir hükme yer verilerek boşluk doldurulmuştur. 
Sistemden çıkma veya çıkartılma daha çok usule ilişkin hükümleri gerektirdiğinden buna ilişkin dü
zenleme Tasarının 210 uncu maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak, 
çıkmaya izin ve çıkartma yetkisi bu Bakanlıkta olacaktır. 

Dördüncü fıkra: SerPK'nın 12 nci maddesi kayıtlı sermayeyi, halka açık anonim şirketler ba
kımından düzenleyen ayrıntılı kurallar içerdiğinden, bu hükme gönderme yapılması gereği duyul
muştur. SerPK'nın 12 nci maddesinin iki ilâ altıncı fıkralarına benzer hükümlerin halka açık olma
yan anonim şirketler için öngörülmesine gerek duyulmamıştır. Çünkü, (a) halka açık olmayan ano
nim şirketlerde yönetim kuruluna esas sözleşme ile böyle bir yetki vermenin menfaatler dengesine 
uygun düşmeyeceği, hatta tehlikeli olacağı düşünülmüştür, (b) Tasarının 357 nci maddesinde öngö
rülen eşitlik ilkesinin yönetim kurulunu da bağladığı, bu ilkeye aykırı yönetim kurulu kararlarının 
Tasarının 391 inci maddesi dolayısıyla geçersiz,olduğu şüphesizdir, (c) Tasarının anılan 391 inci 
maddesi yönetim kurulunu yeteri kadar denetleme altında tutmakta ve paysahiplerini korumaktadır. 
(d) 461 inci maddenin ikinci fıkrası, paysahiplerini yönetim kurulunun rüçhan haklarını sınırlandı
ran kararı karşısında SerPK m. 12'den daha iyi korumaktadır, (e) Tasarı, imtiyazlı payları sınırlan
dırmıştır. İmtiyazlı pay çıkarmak yetkisinin esas sözleşme ile yönetim kuruluna tanınması, bu dü
zenleme ile çelişmektedir. Şirket, imtiyazlı paylara gereksinim duyuyorsa, esas sözleşmesini değiş
tirmelidir. (f) Tasarının 480 inci maddesinin ikinci fıkrası primli pay çıkarılması konusunda yöne
tim kuruluna yetki tanınmasına izin vermektedir, (g) Tasarının 391 inci maddesi, SerPK'nın 12 nci 
maddesinin altıncı fıkrası hükmünden daha etkili ve teoriye uygun bir hükümdür. Nihayet, halka 
açık olmayan anonim şirketlerde kayıtlı sermayeye ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 210 
uncu madde uyarınca düzenleme yetkisini haizdir. 

Madde 333 - Anonim şirketlerin kuruluşunda ve esas sözleşme değişikliklerinde 4884 sayılı 
Kanunla getirilen dar istisnalı normatif sistem 6762 sayılı Kanunda aynen korunmuştur. Ayrıca, 
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anonim şirketin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliğinin hiçbir makamın iznine tâbi tutulama
yacağı kesin bir tarzda belirtilerek normatif sistemin, hükümdeki istisna dışında mutlak olarak uy
gulanması vurgulanmıştır. Bu kesin kural SPK ve BDDK başta olmak üzere diğer özerk kurumları 
da kapsar. Kamu menfaati yönünden, kontrolün gerekli olduğu hallerde ilgili makam, isteklerini 
STB aracılığı ile gerçekleştirebilir. Böylece Devlet kontrolünde bütünlük sağlanmış, çok başlılık ve 
öznellik hukukun üstünlüğüne aykırı kabul edilmiş ve ana sistemin istisnalarla yozlaştırılmasına en
gel olunmuştur. Hükümdeki "hukukî konum ve nitelik" ile anonim şirketin kamusal yönü bulunup 
bulunmadığı, işletme konusunun kamu hizmeti yönünden özellik taşıyıp taşımadığı, halka açık olup 
olmadığı veya benzeri özellikleri haiz olup olmadığı kastedilmiştir. Ancak bu hüküm SPK, BBDK 
ve benzeri kurumların kendi ilke ve kriterlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmelerine ve bu 
Bakanlık ile bu konuda işbirliği yapmalarına engel oluşturmaz. 

Madde 334 - Birinci fıkra: 1936 tarihli İsviçre Borçlar Kanununun 762 nci maddesinden alı
narak 1957 yılında 6762 sayılı Kanun ile hukukumuza giren, ancak çok az uygulanabilen aynı Ka
nunun 275 inci maddesi, dili güncelleştirilerek Tasarıda korunmuştur. Söz konusu hüküm, SPK'nın 
kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında "bağımsız üye" çerçevesinde de yararlı olabilir. 6762 sayılı 
Kanundaki hükümde yer alan, kamu tüzel kişilerinin denetleme kurulunda temsilci bulundurabilme 
hakkı, Tasarının benimsediği yeni denetleme düzeni dolayısıyla hükümden çıkarılmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada Öngörülmüş bulunan kamu tüzel kişisinin temsilcisini görevden al
ma hakkı, atama hakkının simetriği olması nedeniyle Tasarıda devam ettirilmiştir. 

Madde 335 - Madde ön-anonim şirketin varlığına işaret etmekte ve bu şirketin oluşma anını 
açıklığa kavuşturmaktadır. Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklıdır. Anılan 
nokta 355 inci maddenin birinci fıkrasının saklı tutulması ile vurgulanmıştır. Ön-anonim şirket ile 
anonim şirketin ayrışması sadece Tasarının 12 nci maddesi bakımından değil, organların oluşumu 
ve yetkilerini kullanma anlarının belirlenmesi başta olmak üzere birçok diğer hüküm yönünden de 
önemlidir. Hakim görüş uyarınca, ön-anonim şirket bir adî şirket ve dernek olmayıp; bir elbirliği 
mülkiyeti (şirketi) oluşturur. Ön-şirketin ortakları (kurucular) tacir sıfatını taşımazlar. Şirketin tes
cili ile ön-şirket tasfiyesiz sona erer. Tek kişi anonim şirketinde ise ön-şirket tek kurucunun özel 
malvarlığı niteliğini taşır. Türk hukukunda ön-anonim şirketin niteliği ile hukukî durumu öğretide 
ve mahkeme kararlarında açıklığa kavuşacaktır. 

Madde 336 - Kuruluş belgeleri sınırlı sayı (numerus clausus) olarak belirtilmiştir. Madde, ku
ruluşun denetlenmesi (m. 351), sorumluluk (m. 351, 358, 549, 562 ve 563), sermaye artırımlarına 
ve diğer komşu kurumlara ilişkin hükümlerin uygulanması yönünden önemlidir. Ancak, kuruluş 
belgelerinin bazılarının sorumluluk bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Meselâ, esas 
sözleşme ve kuruluşla ilgili her sözleşme ve bu sözleşmelerdeki her kanuna (Tasarıya) aykırı hü
küm, Tasarının 549 uncu maddesi çerçevesinde sorumluluğa yol açmaz. Aykırılık, 549 ve devamı 
hükümleri anlamında sorumluluk doğuracak nitelikte olmalı veya Tasarının 562 nci maddesi bağla
mında olayda suçun unsurları var olmalıdır. 

Hükmün amacı, aleniliği sağlamak, gizli sözleşme yapılmasını olabildiğince önlemek ve pay-
sahipleri sözleşmesini (shareholders agreement) kumlusun ve şirketler hukukunun saçağının dışın
da tutmaktır. Sözleşmeler dahil, kuruluşla ilgili bütün belgelerin sicil dosyasına tevdi edilmesinin 
sebebi budur. Gizli sözleşme veya belgenin varlığı 349'a aykırı ise, muvazaa oluşturuyor ya da ku
ruluşun temel güvencesi olan önlemleri perdeliyorsa kanunen sorumluluk doğurabilir. 

Sözleşmelerin, kuruluş belgelerinin sorumluluğun ve dolayısıyla 549, 562 ve 563 üncü madde
lerin kapsamı içine alınmasının sebebi, kurulmakta olan şirket üzerinden menfaat sağlanmasına ola-
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bildiğince engel olmaktır. Bu hüküm 351 inci madde ile birlikte ve sermayenin korunması amacına 
uygun olarak yorumlanıp değerlendirildiğinde, sermayenin ve paysahiplerinin korunmaları, tatmin 
edici ve ratio legis'e uygun bir şekilde gerçekleşecektir. 

Diğer yandan 336 ncı madde, 353 üncü maddedeki fesih davası yönünden de önem taşımakta 
ve 356 ncı maddede öngörülen kanuna karşı hile hükmü ile tamamlanmaktadır. 

Madde 337 - Birinci fıkra: Tasarı tedrici kuruluşa yer vermediği için, kurucular sadece anî 
kuruluş sistemine göre tanımlanmıştır. Hüküm, hukukî (m. 549) ve cezaî (m. 562 ve 563) hüküm
lerin uygulanması, kurucular beyanı (m. 349) ve dolaylı olarak kuruluşun denetlenmesi (m. 351) 
yönlerinden önem taşımakta, ayrıca 338 inci madde ile bağlantı içinde bulunmaktadır. Birleşme, bö
lünme ve tür değiştirme gibi yapı değişikliklerinde ve yeni kuruluş şeklinin söz konusu olduğu hal
lerde 337 nci maddenin, dolayısıyla yukarıda anılan hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı öğre
tiye bırakılmıştır. Bu varsayımlarda 337 nci madde anlamında kurucu bulunup bulunmadığı soru
nunda kanun kesin bir tavır almamıştır. Kurucular çevresini genişleten özel hükümler karşısında 
337 nci maddenin uygulanma kabiliyeti yoktur. 

Kurucunun hukuken kişi niteliğini taşıması, yani gerçek veya tüzel kişi olması, taahhütte bulu
nacak ve kurucular beyanını (m. 349) imzalayacak ehliyette olması gerekir. Yarı (quasi) tüzel kişi
lerin tanımları, bunların kurucu olup olamayacakları ve diğer elbirliği mülkiyeti topluluklarının du
rumunun öğretinin yorumlarına açık olduğu şüphesizdir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra kurucular çevresini genişletmiştir: Hesabına pay taahhüt edilmiş ve 
esas sözleşme imzalanmış bulunan kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayıl
mış, böylece hukukî (m. 549) ve cezaî (m. 562 ve 563) yaptırımların ve ilgili diğer hükümlerin kap
samına alınmıştır. İkinci cümle, hesabına taahhüt ve imza işlemleri yapılan kişiyi, bu kişi tarafından 
bilinen ve bilinmesi gereken hususlar yönünden temsilci ile eşit durumda kabul etmiş; sorumluluk
ta özdeşlik ilkesini benimsemiştir. 

Madde 338 - Birinci fıkra: Birinci fıkra, kurucular için asgarî bir sayı öngörmemiş, böylece 
tek kişilik anonim şirketin kurulmasına ve tek paysahibi ile devam etmesine izin vermiştir. Şirketin 
-istisnaen- paysahibi olduğu durumlarda şirket paysahibi olarak kabul edilmemiştir. Tek kişilik ano
nim şirket bütün dünya uygulamasında gereksiı-lmi duyulan bir hukukî organizasyon şeklidir. Bu 
şekil "şirket" kavramına aykırı olmadığı gibi sanıldığının aksine muvazaaya da pek müsait değildir. 
Daha doğru bir ifadeyle herhangi bir şirket türü ne kadar kötüye kullanılabilir ve mavazaa aracı ola
bilirse, tek kişilik şirket de o kadar kötüye kullanma ve muvazaa konusu olabilir. Tek paysahipli bir 
anonim şirket, binlerce personele, yaygın bir örgüte ve kalabalık bir yönetim kuruluna sahip olabi
lir. Tek paysahipli bir anonim şirkette bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi, 
binlerce paysahibi bulunan bir pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket veya başka bir ser
maye şirketi de olabilir. Batıda tek paysahipli anonim şirketler sadece bir limited şirket veya işlet
meci vakıf tarafından oluşturulmaktadır. İşletmecilik yapan vakfın Türk Medenî Kanunda tanınma
mış olması önemli bir eksikliktir. Ancak tek paysahipli veya ortaklı anonim ve limited şirketlerin, 
hukukumuzda da büyük gereksinimi duyulan işletmeci vakıfların yolunu açacağı ve Türk hukuku
nun bu suretle bir düzenlemeye kavuşacağı düşünülmektedir. Tek paysahibi veya ortağı bir işletme
ci vakıf olan bir anonim veya limited şirket kurumsallaşmanın en uygun aracıdır. Başarılı ve yerle
şik kimi aile şirketlerini tek kişilik anonim şirketin sunacağı olanaklarla dağılmaktan ve kaybolmak
tan kurtulmaları bu örgütlenme şekliyle mümkün olabilecektir. Tek paysahipli veya ortaklı anonim 
ve limited şirketler bağlamında oluşacak öğretinin ve ilkesel yargı kararlarının Türk hukukuna katkı-
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lan bir süre sonra görülecektir. Bugünkü modern öğretide "şirket" kavramını birden ziyade ortak ta-
nımlamamakta, belirleyici unsur ticarî işletmeyi merkez alan ticarî, sınaî veya hizmete dönük orga
nizasyon olmaktadır. 

Hükümde 330 uncu madde saklı tutularak özel kanunların asgarî bir sayı öngörmelerine geçer
lilik kazandırılmıştır. Böylece AET'nin şirketlere ilişkin 89/667 sayılı Onikinci Yönergesinin tanı
dığı olanaktan yararlanılmıştır. Bu hüküm açıkça belirli, tanımlanmış bir anonim şirket "tip"inin ka
nunî tip olarak kabul edilmemiş bulunduğunu, yani esas tipin halka açık veya kapalı anonim şirket 
olmadığını da belirtmekte, sınırlayıcı bir tür öğretisine bağlı kalınmadığını ortaya koymaktadır. Tek 
kişilik anonim şirket, inter alia, şirketler topluluğunda çatı şirket olarak kullanılabilir, kurumsallaş
maya yardımcı olabilir, vakıf işletmeciliğini kolaylaştırabilir. Tüm bu işlevlerin yerine getirilebil
mesi için uydurma paysahibi yaratmak şeklindeki hile-i şer'iyeye kapıları kapattığı için hukukî dü
rüstlüğe ve gerçekçiliğe de uygundur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, işlem ve hukuk güvenliği ile şeffaflık ilkelerinin gereği olarak öngö
rülmüştür; 574 üncü madde ile koşuttur. 

Madde 339 - Birinci fıkra: Birinci fıkra, anonim şirketin sözleşmesel niteliğini vurgulamak
ta, Tasarının 335 inci maddesi anlamında kurucu işlemin belirleyici ve tanımlayıcı belgesinin asgarî 
kanunî içeriğini belirlemekte ve sözleşmenin kurulmasının şeklî şartını göstermektedir. 

Esas sözleşme iki tür hüküm grubunu içerir. Bunlardan birincisi şeklî, ikincisi ise maddî hü
kümlerden oluşur. Şeklî olanlar, organların oluşumu ile ilgilidir; mutlak zorunlu nitelik taşırlar. İkin
ci grup ise, şirketin kurucuları ve gelecekteki paysahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemekte ve bir 
çeşit paysahipleri arası anayasa işlevi görmektedir. 

Tasarının bu maddesinde, 6762 sayılı Kanunun 279 uncu maddesi ana noktalarıyla korunmuş, 
yalnız esas sözleşmede bulunması gerekli kayıtlar ayrıntılı bir şekilde yazılmış ve daha açık bir ifa
de kullanılmaya çalışılmıştır. Kayıtların teker teker açıklanmasına gerek yoktur. Çünkü, hem kayıt
ların anlamları açıktır hem de bunların her birine ileride sırası geldiğinde ayrıntılı olarak yorum ge
tirilmiştir. 

İkinci fıkra: Bu fıkra esas sözleşmenin asgarî zorunlu içeriğini göstermektedir. Zorunlu içeri
ğin bir kaç işlevi vardır: (a) Zorunlu içeriğe uyulmamışsa, sicil müdürü esas sözleşmeyi tamamlan
ması veya düzeltilmesi için geri çevirir, (b) Zorunlu içeriğe dahil olup da esas sözleşmede öngörül
memiş bir husus üçüncü kişilere, hatta bir kısım öğretiye göre, paysahipleri başta olmak üzere hiç 
kimseye karşı ileri sürülemez. Tescil edilen içerik ile ilân olunan içerik farklı ise Tasarının 37 nci 
maddesi uygulanır, (c) hisse senetlerinin devredilebilmelerinin bağlı olduğu şartlara ilişkin olarak 
üçüncü kişiyi aydınlatıcı bilgi verir, (d) şirketin kimlik özelliklerini ortaya koyar, şirketi üçüncü ki
şilere tanıtır. Bu sebeple hüküm, kamuyu aydınlatma açısından da işlev sahibidir. Nihayet en önem
lisi ikinci fıkra, şirketi ilgilendiren bir çok işlemin hukukî temelini ve dayanağını oluşturmaktadır. 

Üçüncü fıkra: İlk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşme ile atanmaları anî kuruluşun nite
liği gereğidir. Bu organın şirketin tüzel kişilik kazanması ile oluşup çalışabilmesi için üçüncü fık
ranın varlığı zorunludur. 

Madde 340 - Tasarının yeni olan bu maddesi, normatif sistemin zorunlu bir parçasıdır. Alm. 
POK 23 (5) paragrafından esinlenerek kaleme alınmış bulunan bu hükmün, Alman öğretisinde bir 
çok karşıtı vardır; Türkiye'de de hükmün eleştirileceğinden şüphe edilmemiş, bu husus da hesaba 
katılarak hüküm öngörülmüştür. Maddeyi eleştirenler, hükmün, esas sözleşmenin düzenlenmesinde 
paysahiplerinin iradelerine pek az yer bıraktığını, bütün esas sözleşmelerin bir örnek hâle gelmesi-
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ne sebep olacağını; emredici olmayan hükümlerin belirlenmesi tartışmasını yaratacağını; ticaret si
cili müdürüne geniş takdir yetkisi verilmiş olduğunu ileri sürerler. Ancak hükmün, açıkça geçersiz 
olan, paysahipleriyle alacaklıların haklarını zedeleyen veya sınırlayan düzenlemelerin esas sözleş
melere girmesine engel olduğu, bazı kurum ve kuruluşların şirketlere istedikleri esas sözleşme hü
kümlerini dayatmaları yolunu kapattığı, bu yararın da Ülkemiz açısından küçümsenmeyecek dere
cede Önem taşıdığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanmasında etkin bir rol oynayacağı; esas 
sözleşme hükümlerinin geçerliliğine ilişkin davaların sayısını azaltmak gibi bir yararı da beraberin
de getirdiği dikkate alınması gereken noktalardan sadece bir kaçıdır. Anonim şirketler hukukunda 
bireysel paysahipliği hakları ile azlık hakları öğretisinin bugün gittikçe etkisini kaybeden sözleşme 
özgürlüğü ilkesini sınırlandırdığından şüphe edilemez. 

Diğer yandan bu hüküm dolaylı bir şekilde bir mutlak paysahipliği ve azlık hakkı da yaratmak
tadır. Her iki hakkın da anılan haklardaki dava listesini zenginleştirdiği şüphesizdir. Ayrıca, kanun
da emredici nitelik taşımayan bir çok hüküm bulunduğu gerçeğinin de hükmün bir örnek esas söz
leşmeler yaratacağı eleştirisinin haklılık temellerini sorgulanabilir hâle getirdiği de muhakkaktır. 

Madde, ikinci cümlesinde Alman hükmünden ayrılmaktadır. Cümlenin amacı, Sermaye Piya
sası Kanunu, Bankalar Kanunu, FKK gibi anonim şirketlere ilişkin çoğu kez yorum güçlüğü içeren 
kanunlara kendi konuları çerçevesinde serbesti tanımaktır. Hüküm uyarınca bu kanunlar kendi alan
larına özgülenecek, Türk Ticaret Kanununa müdahalede bulunamayacaktır. Yargı kararlarının da bu 
ilkeye özenle hayat vereceği düşünülmektedir. 

340 inci madde, bu Kanunun herhangi bir hükmünden açıkça anlaşılmasa bile, esas sözleşme 
ile, yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere yöneticiler, denetçiler, işlem denetçileri ve benzeri ki
şiler için yaş, ek meslekî nitelikler ve kişisel şartlar konulmasına; komisyonlar ve kurullar oluştu
rulmasına; şeref başkanlıkları ve danışma konseyleri ihdas olunmasına, kurumsal yönetim ilkeleri
nin uygulanmasına engel değildir. Çünkü, her anonim şirket, yöneticilerinde Kanunda öngörülenle
re ek olarak nitelikler aramak, yaş sınırları koymak ve danışma kurulları kurmak hakkına sahiptir. 

Hükümdeki "kanunda açıkça izin verilmişse" ibaresi, maddenin lafzından "sapabilme" imkânı
nın açıkça anlaşılmadığı durumlarda, amaca uygun düşen, metodoloji öğretisine aykırı olmayan, 
tatmin edici gerekçelere dayanan, sonuçları adil olan ve menfaatler dengesini gözeten bir yorumla 
"sapabilme"nin haklılık kazandığı varsayımları da kapsamaktadır. Kanunun somut olay hakkında 
sustuğu hallerde kanunî boşluğun doldurulmasına ilişkin metodoloji kuralları uygulanır. 

Madde 341 - Bu madde, sermayenin korunması ilkesinin bir gereği olarak öngörülmüştür. Hü
küm, sağlıklı bir kuruluşun gereği olan sermayenin korunmasına (Genel Gerekçe 57 numaralı pa
ragraf) ilişkin denetimi, noter aşamasında başlatmakta, kuruluşta sorumluluk taşıyan kişiler arasına 
noteri de katmaktadır. Madde notere imzaların onayı yanında, payların tamamının kayıtsız ve şart
sız taahhüt olunup olunmadığını incelemek görevini vermektedir. Taahhüdün şartsız ve taahhüt ko
nusunun da yüksüz olması gereği 335 inci ve 342 nci maddelerde öngörülmüştür. İnceleme, taah
hüdün bulunup bulunmadığı ve bir şarta bağlanıp bağlanmadığı ile sınırlıdır. Noter, taahhüdün mu
vazaadan arî olup olmadığını incelemek zorunda değildir. Çünkü noter, açıkça belli olan haller dı
şında bunu belirleyemez. Noter, 339 uncu madde gereği kurucuların imzasının onanması için esas 
sözleşme kendisine ibraz edildiğinde incelemesini yapacak ve esas sözleşmenin altına onay şerhini 
koyacaktır. 

Madde 342 - 342 nci madde, anonim şirkete sermaye olarak konulabilecek ayînları ve bunla
rın hukukî durumlarını genel hükümlerden farklı olarak, ancak ilgili maddeyi saklı tutarak düzenle-
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mistir. Üzerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunan, nakden takdir ve devrolunamayan 
ayînların anonim şirkete sermaye olarak konulması, sermayenin korunması ilkesi ile bağdaşmaz bu
lunmuştur, 6762 sayılı Kanunda düzenlenmeyen bu nokta açıklığa kavuşturulmuştur. Tapuya bağ
lanmamış, zilyedliğin devri yolu ile devredilen taşınmazlar sorununun içtihata bırakılması uygun 
görülmüştür. 

"Fikrî mülkiyet hakları" ibaresi, fikir ve sanat eserlerini, bağlantılı hakları, markaları, tasarım
ları, patentleri, coğrafi işaretleri, tescil edilmemiş haklar ile bilgileri, bitki geliştirilmesini, yani ıs-
lahçı haklarını, yarı iletkenlerin topografyalarını kapsayacak şekilde geniş anlaşılmalıdır. Elektro
nik ortamlar, kazandıkları değer dolayısıyla hükme dahil edilmiştir. Ancak, devredilebilirle ve nak
den takdir olunabilme şartının gerek fikrî mülkiyet haklan gerek elektronik ortamlar için de arana
cağı şüphesizdir. Ayrıca, fikrî mülkiyet haklan ile elektronik ortamlar çok çeşitli türleri içerdikleri 
için bu türlerden bazıları, özellikle bağlantılı haklar, meselâ bir kısım fonogram yapımcısı hakları 
sermaye olarak konulmaya müsait olmayabilir, ya da bu hakların değerlendirilmeleri sorun oluştu
rabilir. Tasarının 343 üncü maddesine göre yapılacak değerlendirmede, bilirkişiler bu noktayı be
lirtmek, mahkemenin dikkatini çeken, ifadesi açık olan ve kesin nitelik taşıyan görüş beyan etmek
le yükümlüdürler. 351 inci madde uyarınca, kuruluş denetçisinin sözü edilen konularda görüş ve 
ikazlarını sicil memuruna açık olarak bildirmesi gerekir. 

Madde 343 - 6762 sayılı Kanunun 283 üncü maddesi ve 303 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla 
benzerlikler taşıyan bu hüküm, aynî sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletme ve ayînlara, 
mahkeme tarafından atanan bilirkişilerce değer biçilmesi uygulamasını, sağladığı güvenlik sebebiy
le devam ettirmekte, böylece sermayenin korunması ilkesinin gereğini yerine getirmektedir (Genel 
Gerekçe, 57 ve 60 numaralı paragraf). Bilirkişi sayısı mahkeme tarafından belirlenir. Ancak, Tasarı
nın 128 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bilirkişi tarafından belirlenen değerlerin aynen esas 
sözleşmeye yazılmalan gerektiğinden ve taşınmazların tapuya şerh verilmeleri ve taşınırların da tev
di edilmeleri şart olduğundan, ticaret sicili müdürü mahkeme bilirkişilerince yapılmış değerlendir
meyi de arayacak, aksi halde aynî sermayeyi kabul etmeyecektir. Mevcut düzenleme ile Tasarı ara
sında bazı farklılık vardır: (1) Bilirkişiler raporlarında, seçtikleri değerleme yönteminin somut olay 
için hem en adil hem de en uygun yöntem olduğunu açıklamalıdırlar. Bu şart, bilirkişilerin somut 
olay gerçeğinin icap ettirdiği uzmanlığa sahip olmaları, ayrıntılı ve karşılaştırmaları içeren açıklama
lar yapmaları zorunluğuna da işaret eder. (2) Rapor resmî nitelik taşıdığından, mevzuatımızdaki 
"resmî" evraka ilişkin hükümlere tabidir. (3) Tasanda rapora açıkça itiraz hakkı tanınmıştır. (4) Ala
cakların sermaye olarak konulması halinde bunların varlığı ve değeri, yeminli malî müşavir veya ser
best muhasebeci malî müşavir raporuyla belirlenir. Bu rapor da "resmî" nitelik taşır. 

Diğer bazı kanunlarda yer alan ve "mahkemece atanmış bilirkişi" ilkesine istisna getiren, dü
zenlemelerin geçerliliğini tanıyan, yani bunları saklı tutan bir hükme, maddede bilinçli bir şekilde 
yer verilmemiştir. Temel bir Kanun olan Türk Ticaret Kanununun söz konusu değerlemenin mah
keme tarafından atanmış bilirkişilerce yapılmasına ilişkin ilkesinin başka kanunlarla aşılması uygun 
görülmemiş, hatta uygulama dikkate alındığında mezkûr istisna sakıncalı bulunmuştur. Çünkü, 
mahkemece atanmış bilirkişinin bertaraf edilmesi "bürokratik" bir engelin kaldırılması olmayıp bir 
güvencenin yok edilmesidir. Genel Gerekçenin 093. numarasında yer alan raporda, bazı hallerde 
aynî sermaye konulmasında bilirkişi değerlemesinden vazgeçilebileceğine ilişkin görüşler henüz 
güvenilir bir sistemi işaret edememiştir. Ayrıca, özel bir kanunla değerleme yetkisinin bir kişi veya 
kuruma verilmesi halinde 550, 551, 562 ve 563 üncü maddeler başta olmak üzere, çeşitli sorumlu
luk hükümleri uygulanmaz duruma gelmektedir. Sisteme bu çapta istisna getirilmesine izin verme
mek işlem güvenliğinin gereğidir. 
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Rapora yapılan itirazın mahkemece en hızlı şekilde sonuçlandırılması ratio legis gereğidir. Hü
kümdeki ticaret mahkemesinin yetkisi kesindir. 

Madde 344 - Birinci fıkra: Kapalı anonim şirketlerde, sermayenin tümünün tescilden önce 
ödenmesi zorunluğunun bu tür şirketler için gerekli olmadığı ilkesinden hareket eden İsviçre 
(m. 632) ve Almanya (m. 36a) gibi ülkelerde de hala aynı sistemin varlığı gözönüne alınarak, mad
de ile, dengeli bir düzenleme getirilmiştir. 

Hukukumuza 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gelen, pay bedelinin ne oranda ne 
zaman ödenmesinin şart olduğu konusundaki belirsizlik, 344 üncü maddenin birinci fıkrasında, na
kit karşılığı pay taahhüt edilmiş olması halinde, pay bedelinin en az yüzde yirmibeşinin, tescilden 
önce ödenmesi zorunluğu açıkça öngörülerek, ortadan kaldırılmıştır. Kalan sermaye borcunun, tes
cili izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi şartı ile sermayenin ödenmemiş kısmının "unutulmaya bı
rakılması" sağlanmış, bu yolla sermayenin korunması ilkesine (Genel Gerekçe 57 ve 60 numaralı 
paragraf) uygun hareket edilmiştir. Bakiyenin ödetilmesini sağlamak ve gerekliyse 210 uncu mad
denin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca fesih davası açmak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevi
dir. İhraç priminin tamamının ödenmesi de açıkça hüküm altına alınmıştır. Primin tamamının öden
mesi zorunluğu ile bir yandan taksidin mümkün olup olmadığı tereddüdünün ortadan kaldırılması, 
diğer taraftan da özvarlığın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

İkinci fıkra: SerPK taksitli ödemeyi uygun görmediğinden, anılan Kanunun ilgili hükümleri 
tereddütlere yol açılmaması için saklı tutulmuştur. 

Madde 345 - 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kalkan 288 inci madde
den esinlenen bu hüküm, 344 üncü maddenin gereğidir. 

Madde 346 - Tedrici kuruluşun kaldırılmış olması sistemimizde bir boşluk yaratmayacaktır. 
Çünkü, 6762 sayılı Kanunun yarım yüzyılı aşan uygulanma süreci içinde, bu kuruluşa hemen hiç 
başvurulmamıştır. 346 ncı madde, tedrici kuruluşun karşılayamadığı halka açık kurulma gereksini
mine cevap vermek amacıyla öngörülmüştür. "Halka önerilme ile" halka arz kastedilmiştir. Terim
ler özdeştir. Hükmün mekanizması kısaca şöyle açıklanabilir: Halka arzedilmesi düşünülen nakit 
karşılığı paylar bir, birkaç veya tüm kurucular tarafından taahhüt edilir, ancak bu payların 344 ün
cü maddeye göre ödenmesi gereken peşin tutarı bankaya yatırılmaz. Çünkü, bu payların bedelleri
nin tamamı, halka satış süresinin sonunda, halktan elde edilecek satış hasılatından ödenecektir. Bu 
payların halka arz edilecekleri esas sözleşmede öngörülür. Bu, hem söz konusu payların sahipleri
nin hem de şirket organlarının taahhüdüdür. Bu taahhüt kuruluşun bir parçasını oluşturur. Taahhü
dün muhatabı sermaye piyasası yatırımcılarıdır. Bu kişisel temelde belirli olmayan kitlenin dava 
hakkına sahip olup olmadığı öğreti faaliyetini gerektirir. Ancak, dava hakkı yönetim kurulundadır. 
Yönetim kurulunun ihmâli sorumluluğa neden olabilir. Hükmü Kanunun 350 nci maddesi tamam
lar. Söz konusu payların şirketin tescilinden itibaren iki ay içinde pay senedine bağlanıp halka arz 
edilmeleri şarttır. Aksi halde, ödenmesi gereken asgarî bedel mezkûr payları taahhüt etmiş olanlar-
ca ödenir. Ayrıca şirketin tazminat hakları saklıdır. Bu gereklilik, hükmün ikinci fıkrasında açıkça 
ifade edilmiştir. Bu hükme göre pay taahhüdünde bulunanlar öngörülen bedeli ödemedikçe söz ko
nusu paylar için oy kullanamazlar (435 inci maddeye bakılmalıdır). 

Halka arzın SerPK hüküm ve tebliğlerine göre yapılacağı ve satış süresi dahil arz ve satışa iliş
kin bütün sürecin SPK'nın gözetim ve denetimi altında bulunacağı şüphesizdir. Çünkü, "halka arz" 
SerPK'ya tabidir. Halka arz için SerPK ve ilgili tebliğlere göre SPK'nın, payları taahhüt edenlerden 
gerekli garantileri alacağı, hatta bu garantilerin tam güvence sağlamak amacıyla tescilden önce is
tenmesine bir engel bulunmadığı açıktır. 
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Halka arzın, nominal değer (ve varsa primli bedel) ile yapılması şart değildir. Paylar, bu tutar
ların üzerinde yani, nominal değere veya primli bedele kâr eklenmesi suretiyle de halka arzedilebi-
lir ve aradaki fark, payları taahhüt edenlere kalır. 

Hüküm, hukuken oluşmuş ve senede bağlanmış payların halka arzını öngörmekte; kuruluş aşa
masında halka arzı yapacak olan girişimcilere, aracı kurumlara ve bankalara başlangıçta pay bede
lini kısmen veya tamamen ödeme yükümü getirmemekte; kurulmakta olan şirketteki payların tümü
nün taahhüt olunması ve taahhüt edilmiş payların tescille oluşması ilkesine bağlı kalıp teoriye uy
gun bulunmakta; arzın taahhüt tutarının üstünde, yani "kârlı" yapılmasına olanak sağlayarak giri
şimcileri cesaretlendirmekte; halka arzedilecek pay senedi bedellerinin tamamının alınmasını öngö
rerek SerPK ile tam uyum içinde bulunmakta; sadece karşılığı nakit olan payların bu şekilde halka 
arzına izin verip ayîn karşılığı payları dışlayarak bir taraftan halka arzı işlemlere boğmamakta, di
ğer taraftan SerPK'nın sınanmış yerleşik düzenlemesini devam ettirmektedir. Halka arzedilecek 
payların bedellerinin, çıkarılma giderleri ile birlikte güvence altına alınması sistemin bir diğer üs
tün yanıdır. Böylece 346 ncı madde uygulama ve teoriye uygun, işleyebilir bir halka açık kuruluş 
sağlamıştır. Sistemi, 549 ve devamı madde hükümleri ile 562 ve 563 üncü maddedeki cezaî hüküm
ler tamamlamaktadır. 

Madde 347 - 6762 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin tekrarı olan bu hüküm, geniş uygulama
dan doğan zengin bir deneyim birikimine sahiptir. Hüküm, payın itibari değeri ile çıkarma (ihraç, 
emisyon) primini (agioyu) ayırmaktadır. Asgarî çıkarma bedeli itibarî değere eşittir. Bedel itibarî de
ğerin altına indiği takdirde, hükmün birinci cümlesi, yani yasak ihlâl edilmiş olur. Bu hal, payların 
itibarî değerinin 476 ncı maddeye aykırı olması ile karıştırmamalıdır. Fark 476 ncı maddenin üçün
cü fıkrası hükmünden anlaşılır. Paylar esas sözleşmede öngörülen itibarî bedelden aşağı bir bedelle 
ihraç edilmişlerse bazı yaptırımlar uygulanır, bazı sonuçlar doğar, (a) Yasağa aykırılığın ilk sonucu, 
sicil memurunun şirketin kuruluşunun veya sermaye artırımının tescilini reddetmesidir. 336 ncı mad
dedeki kuruluş belgelerinden bu aykırılık kolayca tespit edilebilir. Bu aykırılık tespit edilmemiş ve 
şirket tescil olunmuşsa, bunun sonuçlan 353 üncü maddede düzenlenmiştir. Sorun, 353 üncü madde
deki fesih davası 445 inci madde ve 447 nci maddenin (c) bendi ile çözülür. Ancak fesih davalarının 
süreye bağlı olmaları ve 447 nci maddenin (c) bendi hükmünün herhangi bir sebeple uygulanama-
ması halinde, öğreti ve içtihat yolu açık olmak üzere, taahhütte bulunana ve onun haleflerine, farkı 
ödetmek 551 inci madde hükmüne uygundur. Çünkü, 347 nci madde aynî sermayeye de uygulanaca
ğına göre, 551 inci maddedeki sorumluluğun nakit taahhütte de uygulanmasına engel bulunmamak
tadır. Diğer yandan gereğinde 352 nci madde uygulanacaktır. Aynı aileye dahil bulunduğumuz ya
bancı hukuklarda da öğreti ve yüksek mahkemeler aynı sonuca varmaktadır. Aksi sonuç, özellikle 
sermaye artırımlarında sermaye azaltılması gibi ratio legise uymayan sonuçlara yol açabilir. 

Konulmuş aynî sermayeye yüksek değer biçilmiş olması dolayısıyla, ihraç bedelinin itibarî de
ğerin altına düşmüş olması halinde de hüküm bütün sonuçları ile uygulanır. 551 inci maddedeki za
rarın tazmini en az gerçek değer ile itibarî değer arasındaki farkı karşılar. Bu halde sorumluluk, ku
rucuları da kapsar. 

Sermaye artırımlarında 347 nci maddeye aykırı genel kurul kararı 447 nci maddenin (c) bendi 
uyarınca geçersizdir. Aynı tarzda taahhütlerin de geçersiz sayılması gerekir. Böylece kuruluş ile ser
maye artırımı arasında bir fark doğmakta ve bu fark 447 nci maddenin (b) bendi hükmünden kay
naklanmaktadır. 
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Çıkarma primi malvarlığını zenginleştirdiğinden şirketi güçlendirir. 519 uncu maddenin ikinci 
fıkrasının (a) bendine göre prim, kanunî yedek akçedir. 

482 nci madde sermaye koyma borcunun süresi içinde yerine getirilmemesini hükme bağlamış
tır; bu sebeple kaynak kanun ile Tasarı arasında fark doğmaktadır. Çünkü, İsv. BKm. 681 (1) hük
münde ihraç bedeli denildiği için ıskat, primin ödenmemesi halinde de uygulanmakta, böylece na
ma yazılı paylar ile hamiline yazılı hisse senetleri arasında fark doğmakta ve kanun boşluğu çeşitli 
görüşlerin ortaya atılmasına sebep olmaktadır. 

Madde 348 - 348 inci madde, temelde 6762 sayılı Kanundaki 298 inci maddenin yerini almış
tır. Ancak, Yargıtay kararları gözönünde tutularak madde Tasarıda yeniden düzenlenmiştir. Mevcut 
hükmün bazı değişikliklerle korunmasının sebebi, şirketlerin, özellikle büyük sermayeye gereksi
nim duyan şirketlerin kurulmalarında sermayenin sağlanabilmesi için özel çalışma yapması gerekli 
kurucuları teşvik etmek ve mevcut intifa senetlerine ilişkin ihtilâfları en alt düzeye indirmektir. 
6762 sayılı Kanunun 298 inci maddesinin isabetli sınırlamaları aynen alınırken, 348 inci maddenin 
ikinci fıkrasına menfaatler dengesine uygun bir hüküm eklenmiştir. Mevcut hüküm ile Tasarının 
hükmü arasındaki birinci fark, kurucu intifa senetlerinin çıkarıldıkları tarihteki sermaye dikkate 
alınmaksızın kârdan yararlanabilmeleridir. İkincisi ise, kârın dağıtılmaması halinde de kurucu inti
fa senedi sahiplerinin esas sözleşmede öngörülen kâr payını alabilmeleridir. 

Madde 349 - Kuruluş ister nakdî ister aynî nitelikte olsun kurucular kuruluş beyanı vermekle 
yükümlüdür. Beyan ilkesi, Almanya, İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa'da yaygındır. 
Türkiye'de yenidir. Bu ilke dürüst bilgi verme ilkesiyle tanımlanır. Beyan, denetimin vazgeçilemez 
parçasıdır. Beyan bir çeşit rapor olmakla beraber kurucuları bağlayıcı nitelik taşıdığından ve gerçe
ğe uymaması halinde hukukî (549 uncu ve devamı maddeler) ve cezaî (m. 562) sonuçlar doğurabi
leceğinden "beyan" olarak adlandırılmıştır. 

Beyanın amacı; kamuyu aydınlatarak sermayenin korunmasını (Genel Gerekçe 57 ve 66 numa
ralı paragraf) sağlamak, şirketin kurucuların menfaatine, bir anlamda kötüye kullanılmasına engel 
olmak; genel olarak yolsuzlukları önlemek; kuruluşun denetlenmesini kolaylaştırmak ve sorumlu
luk davalarına akışkanlık kazandırmaktır. Bu sebeple beyan, bilgiyi ve hesabı dürüst bir şekilde ver
me ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Buradaki "bilgiyi ve hesabı dürüst bir şekilde 
verme ilkesi" ile kastedilen, şirketin hesapları ile ilgili 515 inci madde hükmündeki dürüst resim 
(true and fair view) ve 437 nci maddedeki dürüst hesap ilkesindeki dürüstlüktür. Her iki hükmün de 
gerekçesine bakılmalıdır. Yetersiz, peçelenmiş, söz kalabalığına boğulmuş, gereken bilgi yerine 
başka konuları aktaran, "şeklen" verilen, eksik, yanıltıcı ve kötü niyetli bilgi, anılan ilkeye aykırı
dır ve böyle bir beyan kuruluş denetçileri ve sicil memuru tarafından reddedilmelidir. Denetçi çe
lişkilerin yazılı olarak kendisine açıklanmasını kuruculardan isteyebilir. Beyan, kuruluş sırasında 
konulan sermayenin çeşidini, niteliğini açıklamalı; beyanı veren sermaye taahhütlerini, aynî serma
yeyi, devralınan aynî ve işletmeyi incelemeli ve irdelemelidir. Ayrıca, şirketin taahhütlerinin, bağ
lantılarının, satın alman malvarlığı unsurlarının, fiyatının ve maliyetin, ödenecek ve alınacak ko
misyonların dürüst ve gerçeğe tam sadık, açık ve eksiksiz bir resmini vermelidir. 

Bazı konuların esas sözleşmede yer alması, beyanda onlar hakkında açıklama yapılması yükü
münü ortadan kaldırmaz. Rapor, gerekçeli olmalı, emsal göstermeli, karşılaştırmalara yer vermeli 
ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Satır başları ile yetinen, olayları hikaye eden bir rapor amaca uy
gun değildir. Kuruluş süreci içinde inşaata başlanmış, üretim ve satış yapılmışsa üretim ve satış fi
yatları gösterilmeli, kurulmakta olan şirket adına gerçekleştirilen ödemelerin dökümü verilmelidir. 
Bunlar da, kuruluş içinde cereyan eden olaylara dahildir. 
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Raporun bütün kurucularla birlikte hazırlanıp verilmesi ve kurucularca imzalanması gerekir. 
Niteliği itibarıyla raporun imzalanmasında vekâlet mümkün değildir. Raporun yazılmasında kuru
cular yardım alabilirler, ancak yardımcının varlığı kurucuların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Yardımcının sorumlu olup olmadığı somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Beyan kuruluş yö
nünden bütün olayları, işlemleri ve gelişmeleri kapsamalıdır. Bu sebeple, 349 uncu maddenin içeri
ği sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. 

Beyan (kural olarak) denetçiye verilir, onun incelemesinden sonra sicil müdürünün inceleme
sine sunulur ve sicil dosyasında saklanır. Beyanın verilmesinden sonra, denetimin başladığı tarihe 
kadarki olaylarda değişiklik olmuş, yeni olaylar cereyan etmişse, denetimden önce ya ek rapor ve
rilmeli ya da rapor güncelleştirilmelidir. 

Madde 350 - Bu hüküm, Tasarının 346 ncı maddesi uyarınca yapılmış bulunan halka önerme 
taahhüdünün, kurucular veya yönetim kurulu tarafından bir esas sözleşme değişikliği ile ortadan 
kaldırılmasına veya onaydan kaçınılması suretiyle işlemez duruma getirilmesine engel olmak ama
cıyla öngörülmüştür. Kurucuların esas sözleşmeyi tescil ettirmeleri, söz konusu taahhüdü onamala
rı anlamına gelir. Hükümdeki "onaylanmış kabul edilir" ibaresi aksi ispat edilemez bir karineyi (ka
nunî varsayımı) ifade eder. Bu sonuç yönetim kurulunu veya (varsa) başka bir yetkili organı da ay
nı şekilde bağlar. Hükmün ratio legis'inin esas sözleşmenin değiştirilmesine de olanak vermediği 
kabul edilmelidir. 

Madde 351 - Kuruluş denetçi tarafından denetlenir; sonuçlar bir raporla belirlenir. Rapor hu
kukumuzda yenidir; amacı sermayenin taahhüdünde ve ödenmesinde, menfaat tahsisinde, tüm iş
lemlerde, borçlanmalarda, tasarruflarda, harcamalarda, kanunlara, sözleşmelere aykırı hareket edilip 
edilmediğini; yanıltma, yolsuzluk ve hile ve benzeri işlemlerin bulunup bulunmadığını inceleyip be
lirlemektir. Denetleme raporu şirketin kurulmasında, sicil müdürünün incelemelerinde, sorumlulukla
rın tesbitinde işlevi haizdir. Kuruluş denetçisi 554 üncü madde anlamında işlem denetçisi olup, anılan 
madde ve ilgili diğer maddelere göre sorumludur. Kuruluş (işlem) denetçisi bir uzman bağımsız de
netleme kurumu ve küçük ve kapalı anonim şirketlerde en az iki yeminli malî müşavir veya serbest 
muhasebeci malî müşavirdir. Küçük ölçekli anonim şirketler 1523 üncü maddede tanımlanmıştır. 

Denetleme raporu 336 ncı madde anlamında kuruluş belgesidir. Kuruluşla ilgili bütün olgula
ra, işlere, işlemlere, ilgili belge ve dayanaklarına ilişkin inceleme ve değerlendirme sonuçlarını içe
rir. Kuruluşun ve tanınan menfaatin kanuna uygun olup olmadığını, izin ve onayların bulunup bu
lunmadığını gösterir. 351 inci maddede sayılanlar sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. Kuruluşun 
tür ve özelliğine göre açıklamalar yapılmalıdır. Rapor doğru, açık, eksiksiz bilgi ve hesap verme ve 
515 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine göre hazırlanmalı, kesin ifadeler taşımalı, gerekli 
olan yerlerde ayrıntıya inmeli ve bir sonuçla son bulmalıdır. Rapordan kuruluşta aykırılık bulunup 
bulunmadığı tam olarak anlaşılmalıdır. İhtirazî kayıt içeren kuruluş raporu, 403 üncü maddeye ay
kırı sayılabilir. 

Madde 352 - İfadesinde değişiklik yapılarak 6762 sayılı Kanunun 302 nci maddesinden alınan 
bu hüküm, pay taahhütlerinin tescilden önce devrini yasaklamamakta sadece şirkete karşı geçersiz 
saymaktadır. Pay taahhütlerinin devrine izin verilmesi kurucuların değişmesinden, bazen belirlene-
memesinden başlayarak, kuruluşa ilişkin çeşitli yükümlülüklerin ve hükümlerin uygulanmasında 
güçlüklere ve denetleme dışı işlemlere yol açabilirdi. 6762 sayılı Kanunda "payların" şirketin tesci
linden önce devrinden söz edilerek teoriye aykırı bir ifade kullanılmıştır. Oysa, tescilden önce pay 
yoktur. Bu sebeple hükümde "pay taahhütlerinin" ibaresi tercih edilmiştir. 
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Hükümde açıkça belirtilmemekle birlikte pay taahhüdünün devri sebebiyle şirketin bir zarara 
uğraması halinde bunun ilgililerden talep edilebileceği şüphesizdir. 

Madde 353 - 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı 
Kanunun 299 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmünün yerini tutmak amacıyla kaleme alınan bu 
madde, aynı zamanda AET'nin şirketlere ilişkin 68/151/AET sayılı Birinci Yönergesinin 11 ve 12 
nci maddelerine de uygundur. Hükmün benzerleri AB ülkeleri ile İsviçre'de de (İsv. BK 643 (3)) 
mevcuttur. 

Kuruluştan itibaren, aylarla ifade edilen çok kısa bir süre geçtikten sonra anonim şirketin but
lanına veya yokluğuna karar verilememesi, tescilin her türlü hukukî sakatlığı onarması (sağlığa ka
vuşturması) ilkesi, işlem güvenliğinin korunması gereğinin zorunlu sonucu ve anonim şirketler hu
kukunun bir temel ilkesidir. Bu ilkenin Türk Medenî Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü dışında istisnası yoktur. Türk Medenî Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının ano
nim şirketlere uygulanması ise sorgulanabilir. Bu sebeple, İsv. MK 52 (3) hükmüne dayanılarak İs
viçre doktrininde savunulan geçersizlik hallerini Türkiye'ye uygulamak, tartışılması gereken bir ko
nudur. Diğer yandan fesih menfaatler dengesine daha çok uymaktadır. Kuruluşta ve sermaye artırı
mında bazı önemli sebeplerin varlığında şirketin feshine karar verilebilir. Bu fesih kararı mahkeme 
tarafından verilmiş şirketin feshi kararı gibi sonuç doğurur ve şirketin tasfiyesini zorunlu kılar. Fes
he sebep olan kanun hükümlerine aykırılığın alacaklıların, paysahiplerinin ve kamunun menfaatini 
önemli şekilde tehlikeye düşürmüş veya ihlâl etmiş olması şarttır. "Önemli" sözcüğü hem menfaati 
hem de ihlâli kapsar. 

Maddede fesih davasının davacıları sınırlı sayıda (numerus clausus) gösterilmiştir. 
Hükümde eksikliklerin giderilebilmesi ve aykırılıkların düzeltilebilmesi için mahkemenin sü

re verebileceği açıkça belirtilerek tartışma yaratabilecek bir noktaya açıklık getirilmiştir. Buna kar
şılık, mahkemenin gerekli tedbirleri davanın açıldığı tarihte alması bir zorunluluktur. 

Deliller ve belgeler, ilk celseye kadar hazır olmalıdır. Yargılama aşamasında dosyaya hiçbir 
belge giremez. Hüküm, kamu düzeni ile ilgilidir. Fesih kararı, işlem düzeni ve güvenliğini etkiler. 

Hem davanın açıldığı hem de kesinleşen karar, mahkeme tarafından resen ticaret siciline bildi-
rilip tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrıca yönetim kurulu, tescil ve ilân 
edilen hususu tatmin edici tiraja sahip olan gazetelerde ilân eder; web sitesine koyar. 

Madde 354 - Şirket esas sözleşmesinin tamamı tescil olunur. Ancak, esas sözleşmenin tümü
nün tescil edilmiş olması, maddelerin tümü için tescilin Tasarının 36 nci maddesinin birinci fıkrası 
anlamında olumlu etki yaratması sonucunu doğurmaz. Başka bir ifade ile, esas sözleşmenin her 
hükmü üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez, yani üçüncü kişiler (esas sözleşme tescil ve ilân edil
di diye) bu sözleşmedeki her hükmü biliyor sayılamaz. Kısaca: Tescil her hüküm yönünden olum
lu işlevi haiz değildir. Tescil edildikleri takdirde bu etkiye sahip bulunan esas sözleşme hükümleri 
354 üncü maddede sekiz bent halinde, sınırlı sayı (numerus clausus) olarak gösterilmiştir. Mezkûr 
ayrım 6762 sayılı Kanunun 300 üncü maddesi hükmünden açıkça anlaşılmadığından, 354 üncü 
maddede bu noktaya vurgulama yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Söz konusu sekiz bent şirke
tin hüviyeti, üçüncü kişilerin hakları ve yönetim organı ile ilgilidir. Anılan hükümler aynı zamanda 
esas sözleşmede bulunması gerekli asgarî kayıtları da gösterir. 354 üncü madde bu yönden 339 un
cu maddeden ayrılır. 339 uncu madde hem asgarî içeriğe ilişkin olanları hem de esas sözleşmeye gi
rerek bağlayıcılık kazanan hükümleri gösterir. Esas sözleşmenin tümünün tescil ve ilânı ise kamu
yu aydınlatma ilkesi yönünden gerekli görülmüştür. 
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6762 sayılı Kanunun aksine, tescil Tasanda belli bir süreye bağlanmamıştır. Bunun sebebi, 
hükme aykırılığın yani süresi içinde tescili yaptırmanın sonuçlarının da Tasanda ayrıntılı bir şekil
de düzenlenmesi zorunluğudur. Böyle bir düzenleme ise, hukuk politikası bakımından doğru değil
dir. Ayrıca, böyle bir sürenin başlangıç tarihini kanunen belirlemek de güçtür. Diğer yandan, süre
nin uzatılması sorun da yaratabilir. Nihayet, kuruluş sürecinin ne kadar süreceğinin belirlenmesi, 
özellikle aynî sermaye konulması ve bir işletme ve aynın devralınması halinde kolayca çözülebile
cek bir sorun değildir. 

Madde 355 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 301 inci maddesinin yerini alan 355 nci mad
de, anonim şirketin tüzel kişilik kazanmasında tescilin kurucu etkisini açıkça belirtmektedir. Bu 
maddenin 353 ve 354 üncü maddelerle birlikte değerlendirilmesi halinde, tescilin sağlığa kavuştu
rucu etkisi de ortaya çıkar. 

İkinci fıkra ve üçüncü fıkra: İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 301 inci maddesin aynen alın
mıştır. Üçüncü fıkrada ise tedrici kuruluşun sistemden çıkmış olması nedeniyle gerekli ayıklama ya
pılmıştır. 

Madde 356 - 356 ncı madde 6762 sayılı Kanunun 311 inci maddesinden alınmış, birinci fıkra
ya sadece kiralanma eklenmiştir. 

Madde 357 - Tasarının 357 nci maddesi, Yargıtayın yerleşik kararıyla kabul edilen, AET'nin ti
caret şirketlerine ilişkin, sermayeyi konu alan, 77/91 sayılı İkinci Yönergesinin 42 nci maddesinde 
öngörülmüş bulunan evrensel nitelikteki eşit işlem ilkesini kanunî bir üst-kural haline getirmiştir. Bu 
hüküm, bir taraftan organların öznel ve keyfî karar ve uygulamalarına bir üst hukuk kuralı ile kanunî 
bir barikat çekmekte, diğer taraftan da esas sözleşmelerdeki hükümlerin adil ve menfaatler dengesi
ne uygun bir şekilde yorumlanmasını sağlamaktadır. İmtiyazlara ilişkin 478 ile 479 uncu maddelerin 
bu ilke yönünden değerlendirilmesi aşırılıkları önleyebilir. İlkenin bağlılık yükümüne de yeni anlam
lar kazandıracağı şüphesizdir. Eşit işlem ilkesi ancak şartların eşit olması halinde uygulanabilir. 

Paysahipleri eşit işlem ilkesinden oyları ile ve somut olaya özgü olarak vazgeçebilirler. Ancak 
ilke bütünü ile ve her hâl için kaldırılamaz. Eşit işlem ilkesi bazı durumlarda mutlaktır. 

Eşit işlem ilkesine aykırılığın hukukî sonucu, somut olayın şartlarına bağlı olmak şartı ile ip
taldir; iptal söz konusu tek sonuç değildir. îlke paysahiplerinin "paysahibi" sıfat ve konumlarıyla il
gili olduğu için, şirket dışı işlemleri düzenleyen bir hüküm olan 358 inci maddeye uygulanmaz. 

Kurumsal yönetim kurallarından hareketle, bir kısım yabancı yazarlar eşit işlem ilkesine pay-
sahiplerini aşan ve tüm şirket ilgililerini (stakeholder) kapsayan bir boyut kazandırmak istemekte
dir (bakınız. Genel Gerekçe 89 numaralı paragraf). Tasarının 357 nci maddesi ilkeyi paysahipleri
ne özgülemiştir. Hükmün lex specialis olup olmadığı tartışmaya açıktır. 

Madde 358 - Hüküm yenidir; ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla ver
diği zararlar bir hayli genişlemiş bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır. 
Çünkü, hükümle paysahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dahil, bir
çok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, 
hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Hükme aykırılık, aynı zamanda 
cezaî yaptırıma da bağlanmıştır (TK madde 562, b.4). Ancak bu hükmün istisnasız bir şekilde ve 
katı bir tarzda uygulanması haksızlıklara yol açabilirdi. Onun için hükmün ikinci kısmına yer veril
miştir. Bu kısımda işletmesi dolayısıyla şirketle iş yapan paysahiplerinin, şirketin her müşterisi gi
bi vadeli, konsinye veya benzeri yöntemlerle şirketten mal alabilmelerine olanak sağlanmıştır. İstis
na paysahiplerinin, şirketle iş yapan diğer kişilerle aynı şartlara tâbi tutulmasını gerekli kılar. Şirke
tin, paysahiplerine istisnalar ve diğer müşterilere uygulananlardan daha yumuşak şartlar tanıması 
hükme aykırı olur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Kurulu 

Madde 359 - Tasarının bu maddesi 6762 sayılı Kanunun 312 nci maddesine nazaran bir çok 
yeniliği içermektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

Birinci fıkra: (a) Yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm terk 
edilerek bir üyeli yönetim kuruluna olanak tanınmıştır. Bunun sebebi, bir taraftan, sistemde tek pay-
sahipli anonim şirkete yer verilerek birçok AB ülkesinin aynı kuralı uygulamakta olması dolayısıy
la AB hukuku ile uyum sağlanması, diğer taraftan da, küçük anonim şirketler ile ana şirketlerde, da
ha kolay yönetme yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanınmasıdır. Tek kişilik yönetim kurulu 
anonim şirketler hukukumuzun kaynağı sayılabilecek İsviçre Borçlar Kanununun 707 nci maddesi
nin birinci fıkrasında olduğu gibi Alm.POK'nın 76 nci paragrafının ikinci fıkrasında da tanınmış
tır. Yukarıda da ifade edildiği gibi tek kişilik yönetim kurulları küçük anonim şirketler ile grubu yö
neten şirketlere uygun bir araçtır. Hele Tasarıda öngörüldüğü üzere tüzel kişilerin yönetim kurulu 
üyesi olabildiği bir sistemde önemli bir anlam kazanmaktadır. Tek kişi ile kurul ifadesini çelişki ya
ratabileceği de düşünülmemelidir. Çünkü buradaki "kurul" kelimesi birden ziyade kişiden çok, "or
gan'^ işaret etmektedir. Modern şirketler hukuku anlayışında kurulun birden çok kişi anlamı gün 
geçtikçe vurgusunu yitirmektedir. Tek üyeli yönetim kurulu bir çok komite ve komisyonla birlikte 
çalışıp bir yönetim örgütü oluşturabilir. İsviçre ve Almanya gibi ekonomilerin gereksinimini duy
duğu tek üyeli yönetim kuruluna, Türk ekonomisinin gereksinim duymayacağı söylenemez. Ayrıca 
338 inci maddede verilen gerekçeye de bakınız. 

Bu kuralın esneklik ve kolaylık sağlayacağı ve özellikle topluluk oluşturulmasında, kurumsal
laşmada ve hatta profesyonelleşme ile bölünmelerde yararlı olacağı düşünülmüştür. 

(b) Bu madde ile, yönetim kurulu üyelerinin ayrıca, paysahibi olmalarına ilişkin 6762 sayılı 
Kanunda öngörülmüş bulunan (gereksiz) zorunluluk kaldırılmıştır. Böylece hem az ortaklı anonim 
şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de yapay hile-i şer'iye 
olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu 
açılmıştır. 

(c) Kanundan farklı olarak Tasarının 359 uncu maddesi en az bir üye için vatandaşlık ve yer
leşim yeri şartı getirmiştir. Temsile yetkili üyelerden en az birinin Türkiye'de yerleşim yerinin bu
lunmasının ve Türk vatandaşı olması şartının sebebi; işlem kolaylığını sağlamak, hukukî ve cezaî 
sorumluluğa ilişkin hükümlere uygulanabilirlik kazandırmak ve şirketin, paysahiplerinin ve alacak
lıların menfaatlerini korumaktır. 

(d) Ayrıca 1527 nci maddede on-line olarak yönetim kurulu toplantısı yapılmasına olanak sağ
lanmıştır. Buna karşılık, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için, kurumsal yönetim 
ilkelerinin bir gereği olarak uygulanmaya başlayan tarafsız/bağımsız üye uygulamasına ilişkin her
hangi bir düzenlemeye Tasarıda yer verilmemiştir. Çünkü, bu sistem kapalı anonim şirketler için 
önerilmemiş, bu şirketler yönünden bir ihtiyaç da gösterilmemiştir. Diğer taraftan Sermaye Piyasa
sı Kurulu halka açık şirketler için bu uygulamayı ülkemizde başlatmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmelerine olanak tanına
rak, bir taraftan, 623 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile uyum sağlanmış, diğer taraftan tüzel kişinin 
yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu tutulmasının yolu açılarak şirkete, paysahiplerine ve alacaklı
lara güvence verilmiştir. Düzenleme sorumluluk hukukunun ana gelişme ekseni ile çakışmaktadır. 
Dev yapılı, çok uluslu şirketlerin; temsilcilerinin arkasına gizlenmelerine hukukun seyirci kalması 
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sadece adaletsizliği artırmakla kalmamakta aynı zamanda hukuka güveni de sarsmakta, hukukî ger
çeğe göz kapama anlamına gelmekte ve kanun koyucuyu da hukuk kuralının nesnelliği yönünden 
müşkül durumda bırakmaktadır. Bu fıkra ile çağdaş, hakça bir sorumluluk sistemi kabul edilerek, 
tüzel kişinin temsilcisinin üye seçilmesi ile üyenin (temsilcinin) tüzel kişi ile arasındaki bağın ke
sildiği ve tüzel kişinin, temsilcisinin eylem ve kararlarından sorumlu tutulamayacağı şeklindeki ya
pay teori reddedilmiştir. Artık, tüzel kişilerin temsilcilerinden oluşan zayıf malvarlıklı üyelerin so
rumluluğu ile hukukî gerçeklere göz yumulmayacaktır. 

Şirketler topluluğu gerçeğini tanıyıp düzenleyen (madde 195 ve devamı) bu Kanun için 359 
uncu madde sisteminin kabulü zorunluydu. 

Tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceği için toplantıya katılacak olan gerçek kişi 
onun tarafından belirlenir ve onun adına tescil ve ilân olunur. Toplantılara anılan gerçek kişi katılıp 
oy kullanır. Kullanılan oy tüzel kişinindir. Tescil, tüzel kişinin üyeliğini söz konusu gerçek kişinin 
kişiliğinde somutlaştırıp belirgin konuma getirmekte ve bu yönden kumcu bir etkiye sahip bulun
maktadır. İlan ise bunu üçüncü kişilere bildirir. Ayrıca tescil ve ilân keyfiyeti şirketin web sitesinde 
de yayımlanır. Belirleme, tüzel kişinin kurula her toplantıda farklı kişileri yollayarak kurulun çalış
masını ve istikrarını bozmasına engel olmak amacına yöneliktir. Tüzel kişi adına tescil ve ilân edi
lecek kişi, tüzel kişi tarafından belirlenir, yoksa genel kurul tarafından seçilmez; esas sözleşmeye 
bu yolda hüküm konulamaz. Çünkü, seçimle tüzel kişi yönetim kuruluna üye olmuştur. Tüzel kişi, 
kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve 
ilân ettirmelidir. Gerçek kişiyi belirlemek ve değiştirmek hakkı sadece tüzel kişiye aittir. Ancak şir
ketin, haklı sebeplerin varlığında tüzel kişiden değiştirme talebinde bulunmaya hakkı vardır. 

Bu düzenleme ile, yıllardır hukukumuza hâkim olan bir tüzel kişinin yönetim kurulunda birden 
çok temsilciye sahip ve birden çok oyu haiz olmasına ilişkin teoriye ve dogmatiğe aykırı, menfaat
ler dengesini bozan uygulama da son bulacaktır. Çünkü, her üye gibi tüzel kişi de yönetim kurulun
da bir oy hakkına sahip olacaktır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada üyelerin ve tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin, tam ehliyet
li olması gereği açıkça ifade edilmiş ve yönetim kurulu üyelerinin yarısı ile tüzel kişi adına tescil 
ve ilân edilecek kişinin yüksek öğrenim görmüş olması şartı getirilmiştir. Bu suretle yönetim kuru
lunun nicelik yönünden düzeyi yükseltilmiş ve profesyonel üyelerin seçimine zemin hazırlanarak 
kurumsal yönetim ilkeleriyle uyum sağlanmıştır. 

Dördüncü fıkra: Son fıkra, mahkeme kararlarında kabul edilen ve öğretide hâkim olan görü
şü kanunlaştırmıştır. Bu fıkra 362 nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 363 üncü madde
nin ikinci fıkrası başta olmak üzere ilgili hükümlerle birlikte yorumlanmalıdır. 

Madde 360 - İsv. BK m. 709 (Eski 708 (4) ve (5)) hükmünden esinlenen 360 inci madde, be
lirli pay ve paysahibi gruplarına ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınmasını dü
zenlemektedir. Temsil edilme hakkı ancak esas sözleşmede öngörülerek bahsedilebilir. 

Bu madde, yönetim kurulunda temsil edilme hakkını hem paysahibi gruplarına hem azlığa hem 
de pay gruplarına tanımıştır. Kârda, oyda, tasfiye payında veya diğer herhangi bir malvarlığı hak
kında imtiyazlı olan bir pay grubuna yönetim kurulunda temsil hakkı tanınabilir. Söz konusu hak, 
imtiyaz gibi her paya değil, belirli paysahipleri grupları ile belirli pay gruplarına ve azlığa bir bü
tün olarak tanınmaktadır. Böylelikle bu hükümde 478 inci maddeye bir istisna getirilmiştir. Bu is
tisna tarihi sebeplere dayanmaktadır. Çünkü 6762 sayılı Kanunda bu tür bir istisnaya yer verilmiş 
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olmamasına rağmen Yargıtayın otuz yılı aşkın süreden beri uygulanan yerleşik içtihadı "grup imti
yazının tanınması yönündedir. Teori ile bağdaştırılması güç olan bu istisna, ilkesel kararlar ve öğ
reti ile kendini kabul ettiren bir hukuk haline gelmiştir. Bu yolla oluşan hukuka gerekli önemin ve
rilmesi ve bu hukukun tanınması hukuk biliminin kabul ettiği bir olgudur. Aksi yönde bir değişik
lik, uygulamada büyük güçlükler yaratabilir ve tanınacak uyarlama olanak ve süreleri amacın elde 
edilmesine yetmeyebilirdi. Bu sebeple ikinci fıkra öngörülerek Yargıtay kararlarında yer alan ilke 
kanunlaştırılmıştır. 

Tasarının bu hükmüyle belirli pay grupları yanında paysahibi gruplarına ve azlığa da bu olanağın 
tanınması hukukumuzda bir açılımdır. Bu açılım öğreti ve yargı kararlannda netlik kazanırken, pay ve 
paysahibi grupları ile azlık temsilcisinin niteliğinin ortaya konulması da önemli bir sorun oluşturacak
tır. Böylece bugüne kadar öğretide tartışılmamış olan temsilcinin niteliği de ele alınacaktır. 

Bu hükmün uygulanabilmesi için hem azlığın hem de belirli paysahipleri gruplarının belirlene
bilir ve tanınabilir bir şekilde tanımlanması, yani bir anlamda diğer paysahiplerinden ayrılabilir ol
maları gerekmektedir. Belirli paysahipleri grupları, meslekler ve işletme konuları gibi ölçütlerle ko
laylıkla belirlenebilirler. Önemli olan, azlığın belirlenebilir olmasıdır. Bunun için, somut olayın özel
liklerinin ortaya çıkarabileceği istisnalar bir yana, yüzdelerin anılması yeterli olmayabilir. Bunun ye
rine pay senedi numaraları ve sayıları ayırt edilebilirlilik yönünden daha iyi bir ölçüttür. Azlığın iyi 
tanımlanmaması imtiyazların korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasını güçleştirebilir. 

Paysahibi grupları arasında yan sanayi mensupları, bayiler vs. yer alabilir. Temsil edilme hak
kı, bazı kurul üyelerinin belirli paysahibi grupları arasından seçilmeleri veya bağlayıcı aday öner
me hakkı tanınması şeklinde de öngörülebilir. 

Madde 361 - Yeni olan 361 inci madde ile yönetim kurulu üyelerinin şirkete verecekleri zarar
ların güvencesi olarak, isteğe bağlı zarar sigortası getirilmiştir. 

Bu hükümde yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken şirkete verebilecekleri za
rarların güvence altına alınması konusunda ilk çekingen adım atılmıştır. Batıda yaygın olan bu si
gortanın, zararların karşılanmasından çok, profesyonel, sorumluluk bilincine sahip ve görevin ge
reklerine uygun yetenekleri haiz kişilerden oluşan yönetim kurullarının oluşmasında etken rol oy
nadığı şüphesizdir. Ancak Ülkemizde bu sigortanın bugün yaptırılması olanakları hemen hemen 
yok gibidir. Çünkü bu kadar büyük bir riski Türk sigorta endüstrisinin taşıyabilmesi mümkün gö
rülmemektedir. Bütün riskin yurtdışına reasüre edilmesi ise üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer 
noktadır. Ancak hükmün yavaş ve tedricen de olsa gereksinimlere cevap vermesi olasılığı toplum
sal politika ve yarar açısından ihmal edilemeyecek bir katkı olarak değerlendirilmiştir. 

Madde 362- Madde, -bir değişiklik dışında - 6762 sayılı Kanunun 314 üncü maddesinden alın
mıştır. 

Madde 363 - Tasarının bu maddesi, 6762 sayılı Kanunun 315 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 364 - Birinci fıkra: Maddenin birinci fıkrası, uygulamada sorun yaratan ve Yargıtay 

kararlarında farklı tarihlerde değişik yönde sonuçlara bağlanmış bulunan, yönetim kurulu üyeleri
nin görevden alınmalarının gündeme bağlılık il'vssinin kapsamında olup olmadığı sorununu, men
faatler dengesine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla öngörülmüştür. Kural şudur: Bir 
üyenin görevden alınabilmesi için gündemde bu yolda hüküm bulunması şarttır. Ancak haklı sebep
ler varsa, genel kurul, gündemde madde bulunmasa bile üyeyi azledebilecektir. Genel kurulun gü
venini yitiren, hakkında haklı bir sebep mevcut olan bir üyeyi genel kurulun sadece gündeme bağ
lılık ilkesi dolayısıyla ileriki gündeminde görevden alma bulunan bir toplantıya kadar yönetim ku-
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rulunda tutmak zorunda bırakılması, anılan ilkenin amacına aykırıdır. Hüküm haklı sebebin niteliği 
ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Inter alia, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün 
ihlâli, bir çok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kulla
nılması, haklı sebeptir. Sadece politik nitelik taşıyan bir sebep, özellikle bilgisi ve ehliyeti ile yarar
lı olan bir üye yönünden haklı sebep oluşturulması ratio legis'e uymayabilir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 316 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
haksız hükmü kaldırmakta, görevden alınan üyenin tazminat hakkını saklı tutmaktadır. 

Madde 365 - Maddenin birinci cümlesi 6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesinden alınmıştır. 
Yeni eklenen ikinci cümle istisnaları saklı tutmaktadır. Kanunî istisnaların başında 367 nci madde
nin birinci fıkrası ile 370 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gelir. Tasfiyeye girmiş şirketlerde 
tasfiye memurları da tasfiyeye ilişkin yönetim ve temsil hak ve yetkilerini kullandıklarından, söz 
konusu yetkileri ve hakları düzenleyen hükümler istisnalar kapsamındadır. Hüküm Kanunun 375 in
ci maddesiyle de bağlantı içindedir. 

Madde 366 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 318 inci maddesinin, bazı değişikliklerle tekrarıdır. 
İlk değişiklik birinci fıkrada, birden fazla başkan vekili seçilmesine olanak sağlanarak yapılmıştır. 
Mevcut metin bazı sicil müdürlerince sadece bir başkan vekilinin seçileceği şeklinde yorumlanıyor
du. İkinci olarak, başkanın ve vekilinin veya bunlardan birinin seçiminin genel kurulca da yapıla
cağı öngörülmüştür. Bu hükümle başkana ve vekiline güç kazandırmak amaçlanmıştır. 

Madde 367 - 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi, Tasarıya göre de, yönetim kurulu, yönetim hak
larıyla temsil yetkilerini muhakkak kendisinin kullanmasının zorunlu olmadığı; gereğinde bir göze
tim organı olarak çalışabilen bir organdır. Tasarıda yönetim kurulunun hemen hemen üyelerinin tü
münün, yürütme yetkisini haiz olmayan (non-executive) üye konumuna geçebildiği esnek bir rejim 
benimsenmiştir. 365 inci maddedeki karineye uygun olarak, 367 nci madde (6762 sayılı Kanunun 
319 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gibi), yönetimin, bazı yönetim kurulu üyelerine ve/veya 
üçüncü kişilere devir (delege) edilmesini düzenlemektedir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal 
işlevin devridir. Ancak, Tasarının bu maddesi 6762 sayılı Kanunun 319 uncu maddesinin ikinci fık
rasından bazı noktalarda farklıdır: (1) Tasarı yönetim hakkı ile temsili yetkisini birbirinden ayırmış
tır. Bu hem 367 nci hem de 370 inci maddenin ikinci fıkrası hükmünden anlaşılmaktadır. (2) Devir 
esas sözleşmesel dayanağı gerektirir ve ancak yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir teşkilat 
yönetmeliği ile yapılır. (3) Korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir şekilde ortaya koyan ala
caklılar bu yönetmelik hakkında bilgilendirilir. (4) Hüküm ile yönetim kurulu yanında ondan tama
men bağımsız, "yönetim" diye adlandırılan bir organ yaratılmamış, yönetim kurulu ile "yönetim" 
arasında kesin bir ayrım bulunduğu anlayışı reddedilmiş, sadece şirketin işletme konusunun elde 
edilebilmesi için gerekli tüm kararların alınması hakkının, yani bir iç ilişki hakkı olan yönetimin 
(gestion, Geschâftsführung, management) kısmen veya tamamen devrine imkân verilmiştir. Devir, 
kural olarak temsil yetkisinin devrini içermez. Bunun için temsil yetkisinin 370 inci maddeye göre 
ayrıca veya aynı işlemde açıkça belirtilmek suretiyle devri gerekir. 

Böylece Tasarının 367 ile 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde yer alan düzen, yö
netimin tek kurullu (monist) rejime göre şekillenmesine veya Almanya'da uygulanan iki organlı 
(dualist) anlayış uyarınca oluşturulmasına olanak vermektedir. Bu düzen yani Tasarının sistemi yö
netim kurulu üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan, yönetim hakkını haiz olan (in-
tern, executive) ve olmayan (exter, non-executive) üyeler ayrımına tâbi tutmaya da elverişlidir. Hat
ta Fransa'da geçerli "President Directeur General" sisteminin uygulanmasına da müsaittir. Böylelik-
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le şirketler topluluğunun gereksinim duyduğu yönetim şekli için esneklik de sağlanmış olmaktadır. 
Devir organsal işlevleri içerdiğinden sorumluluk yönünden önemli sonuçlar doğurur. Bunlar 553 
üncü maddenin ikinci fıkrasında açıkça öngörülmüştür. Devir, 375 inci madde gözönünde tutularak 
yapılabilir. Yönetimin devri için esas sözleşmede hüküm bulunması conditio sine qua non'dur, bu 
hususta genel kurul kararı yeterli değildir. 

Diğer bir conditio sine qua non da, devrin, bir örgüt yönetmeliği ile yapılmasıdır. Yönetmelik 
üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şeması
nı içerir; "yönetimi" bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt şemasının verilmesi yeterli de
ğildir; karar ve atama yetkileri ile işletmenin teknik, ticarî ve hukukî açıdan yönetimine ilişkin esas
ları da içermelidir. Bu tasarruf murahhasların yetki alanlarının da açıkça belirlenmesinde önem ka
zanır. Örgütlenme yönetmeliğinin tescil ve ilânı gerekli değildir. Ancak korunmaya değer menfaat
lerini ikna edici bir surette ortaya koyan paysahipleri ile alacaklılara yazılı olarak bilgi verilir. Fık
ra örgüt yönetmeliğinin kimin tarafından karara bağlanacağına ilişkin bir açıklığı içermemektedir. 
Bu yönetmeliği genel kurul veya yönetim kurulu onaylayabilir. Bu onay hiçbir organ açısından o 
organa özgülenmiş ve devredilemeyecek bir yetki taşımaz. Devir, esas sözleşmede açıkça öngörül
düğüne göre devir yönetmeliği bakımından gerekli esas sözleşmesel dayanak sağlanmış demektir. 
Önemli olan devirdir. Bu da esas sözleşmede öngörülen bir hükümle, "meşruiyet" temelini kazan
mış olmaktadır. Teşkilât yönetmeliği bu devri uygulamaya ilişkin hükümlerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Kaynak İsviçre hukukunda bu yetkiyi çoğu kez yönetim kurulu kullanmaktadır. 

Yönetmelik hakkında bilgi verilmesi konusunda kanun paysahipleriyle alacaklılar arasında bir 
fark yapmıştır. Paysahiplerinin bu hususta "korunmaya değer menfaaf'leri bulunduğuna ilişkin güç
lü bir karine vardır. Alacaklılarda böyle bir karine mevcut değildir. Bu sebeple, yönetim örgütü hak
kında paysahipleri bilgilendirilmelidir. Alacaklılar ise korunmaya değer menfaatleri bulunduğunu 
ikna edici bir şekilde ortaya koyarlarsa bilgilendirilirler. Menfaatin, istenen konu ve olgu ile ilgisi 
de gözönüne alınmalıdır. Sorumluluk davalarında ve iflâsta paysahipleri ile alacaklıların menfaati 
somutlasın Bilgi verme yükümü yönetmeliğin bir kopyasının verilmesini zorunlu kılmaz. Ayrıca 
haklı sebeplerin varlığında (meselâ, bir alacaklının açtığı bir davada bu yönetmelikten bir rakibin 
yararlanması olasılığının bulunması gibi) talebin reddedilmesi de mümkündür. Yönetim kurulunun 
devir ve yönetmeliğini hazırlamaya ilişkin yetkisinin, bir esas sözleşme hükmü ile genel kurulun 
onayına bağlanıp bağlanamayacağı sorunu bir içtihat sorunudur. 

Devredilmediği takdirde yönetim, yönetim kurulunca kurul olarak yerine getirilir. Bu hüküm 
ile 365 inci maddedeki karine tekrar edilmelidir. 

Madde 368 - Yönetim kurulunun ticarî mü «ıessil ve vekil tayin etme yetkisi devredilemez ni
teliktedir. Bu nitelik 368 inci ve 375 inci maddenin (d) bendi hükmünden anlaşılmaktadır. Yöneti
min 367 nci maddeye göre devredilmiş olması, yönetim kurulunun söz konusu yetkisini ortadan kal
dırmaz. 

Madde 369 - Birinci fıkra: Göndermelerden oluşan, bu sebeple "görsel" olmaması bir yana 
karmaşaya da yol açan ve öğretide şiddetle eleştirilen 6762 sayılı Kanunun 320 nci maddesinden ta
mamen ayrılan 369 uncu madde, özeni, tedbirli bir yönetici ölçüsü ile tanımlamış ve aynı zamanda 
şirketin menfaatlerinin gözetilmesine vurgu yapmıştır. Hüküm bunun ölçütü olarak dürüstlük kura
lını kabul etmiş, ancak şirketler topluluğu ile ilgili 203 ve 205 inci maddelerin istisnaî durumlarını 
dikkate almıştır. Hükmün bir yeniliği de, çağdaş düzenlemelere uygun olarak, üyelerin ve yönetici
lerin görevlerini yerine getirirken özenle hareket ettikleri karinesinin açıkça belirtilmiş olmasıdır. 
Böylece, ispat yükü aksini iddia edenlere aittir. 
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Özen yükümü yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. 
Yöneticilerin ayrıca zikredilmeleri, yönetim hakkının 367 nci maddeye göre devri halinde özellik
le önem taşımaktadır. 

6762 sayılı Kanunun 320 nci maddesinde göndermeler sonunda varılan nesnel (objektif) ve öz
nel (sübjektif) özen ölçüleri açık değildir. 6762 sayılı Kanun sistemi çeşitli yorumlara ve tartışma
lara yol açtığı için terk edilmiştir. Anılan ölçünün terk edilmesinin bir diğer sebebi de 6762 sayılı 
Kanunun kabul ettiği ölçünün işletme konusuna sıkı sıkıya bağlanmış olmasıdır. Ücret alan yöne
tim kurulu üyesinde "iş"in gerektirdiği özen bunun kanıtıdır. Böyle bir ölçü, bir çelik üretim şirke
tinde yönetim kurulu üyelerinin yüksek teknik bilgiyi haiz olmalarının şart olduğu yorumlamasına 
hak kazandırabilir. İşletme konusuna bağlanan özen, sermayenin ve malvarlığının korunmasında, 
iştiraklerle ilişkilerde, sır saklamada, temettü ve fınans politikasında özeni ya tamamen tartışma dı
şı bırakır ya da dolayısıyla ve güçlükle kapsar. Ücret almayan üyenin özen borcu ise içerikten ve sı
nırdan yoksundur. Oysa "tedbirli yönetici" ölçüsü bütün yukarıda anılanları ve yönetici sıfatıyla işin 
gerektirdiği özeni de içerir. Bu sebeple, hükümdeki özen 6762 sayılı Kanunun 320 nci maddesinde 
öngörülenden daha da geniş ve amaca daha uygundur. İşin gerektirdiği özen de nesnel olarak belir
lenir, yoksa o konuya ilişkin uzman bilgisi aranmaz. "Nesnellik" ile, görevi yerine getirebilmek için 
yetkin olma, ilgili bilgileri değerlendirebilme, uygulamayı ve gelişmeleri izleyebilme ve denetleye
bilmek için gereken yetenek ve öğrenime sahip olma anlaşılır. "Tedbirli yönetici" terimi bir taraftan 
kusurda ölçü rolü oynar, diğer taraftan da karar ve eylemlerde nesnel davranışı ifade eder, ancak bir 
yöneticinin nesnel olarak kontrolü dışında kalan ve nesnel beklentilerin ötesindeki tedbiri kapsa
maz. Nitekim, 553 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü söz konusu sınırı çizmekte, 557 nci mad
de de özenin kişi temelinde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Nesnellikte, diligentia quam in suis yeterli olamaz, bunun yerine benzer işletmelerde yönetim 
kurulu üyelerinden beklenebilen işin gerektirdiği özen esas alınır. Tasarı hükmünde 6762 sayılı Ka
nunun 320 nci maddesinde öngörülmüş bulunan basiret ölçüsüne yer verilmemiştir. Hatta basiretli 
işadamı ölçüsünden uzak durulmuştur. Çünkü, Yargıtay kararlan basiretli işadamı ölçüsünü sert, 
hatta aşırı denilebilecek beklentilerle tanımlamıştır. Aynı ölçüyü yönetim kurulu üyelerine uygula
mak adaletsiz sonuçlar doğurabilirdi. 

Tedbirli yönetici ölçüsü basiretli işadamı kavramından farklı olup, bu ölçüye, Alm. POK 93 ün
cü paragrafının kaynaklık ettiği de düşünülmemelidir. Klasik Alman öğretisinde savunulduğunun 
aksine, şirketin lehine olanı muhakkak yapmak ve zararına olandan muhakkak kaçınmak, özen bor
cunun ölçüsü olarak kabul edilemez. Çünkü, ekonomideki bütün krizlerden, pazar şartlarındaki de
ğişikliklerden ve belirsizliklerden doğan riskleri yönetim kurulu üyesinin önceden teşhis etmesi ve 
gerekli önlemleri alması, aksi halde sorumlu tutulması gerekir. Hükme esin veren yeni öğreti daha 
gerçekçidir. 

Tedbirli yönetici ölçüsü, yönetim kurulu üyesinin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 
"işadamı karan" (business judgement rule) verilebileceğini kabul eder ve riskin bundan doğduğu 
hallerde üyenin sorumlu tutulmaması esasına dayanır. Genel kabul gören kural uyarınca, duruma 
uygun araştırmalar yapılıp, ilgililerden bilgiler alınıp yönetim kurulunda karar verilmişse, gelişme
ler tamamen aksi yönde olup şirket zarar etmiş olsa bile özensizlikten söz edilemez. Bu kurallar 553 
üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hukuk kuralı ile somuta bağlanmıştır. Özen borcunun 
sözleşme ile ağırlaştırılabileceği şüphesizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 171 — 

Birinci fıkrada yer alan, şirket menfaatinin dürüstlük kuralına göre gözetilmesi gereğine ilişkin 
temel özen kuralı 6762 sayılı Kanunda açık olarak öngörülmemişti. Bu yüküm ile, yönetim kurulu 
üyesinin kişisel menfaatini, hâkim paysahibinin veya paysahiplerinin ve onların yakını olan gerçek 
ve tüzel kişiler ile üçüncü kişilerin menfaatini, şirketin menfaatinin önüne geçirmemesi kastedilmiş
tir. Hüküm, menfaatler çatışması bulunan hallerde yönetim kurulunun gerekli önlemleri almasını ve 
arm's length temelinde yani, hâkim ortağı ve onun yakınlarını kayırmadan şirket için, şirketin men
faati için rekabet şartlarına uygun olarak pazarlık yapmasını ifade eder. Hüküm yönetim kurulu üye
sini ayrıca rekabet yasağına uymak dışında şirkete karşı kapsamlı bağlılık yükümü altına sokar; 
içerden öğrenenlerin ticareti yasağına ve kendi kendisiyle iş (sözleşme) yapmak kurallarına uyma
sını zorunlu tutar. 

İkinci fıkra: Şirket menfaatinin gözetilmesi zorunluğu, şirketler topluluğunda bağlı şirketin 
yönetim kurulu üyeleri yönünden sorun çıkarır. Bu durumda bağlı şirketin yönetim kurulu üyelerin
den şirketin menfaatini topluluğun, bir topluluk şirketinin ve hâkim şirketin menfaatinin önünde tut
malarını istemek, gerçeği görmezlikten gelme anlamı taşır. Bu problemi çözmek amacı ile ikinci fık
ra kaleme alınmıştır. 202 nci madde uyarınca, hâkim şirketin, bağlı şirketin kaybına sebep olacak ta
sarruflarda rol oynaması halinde, kaybı belli bir sürede denkleştirmesi gerekir. Anılan hüküm, esa
sında denkleştirme yapılması şartı ile şirketin menfaatinin feda edilmesine izin vermekte; ancak 
denkleştirme, süresi içinde gerçekleşmediği takdirde, belli bir sürede dava açmayan yönetim kurulu 
üyelerini sorumlu tutmaya elverişli bulunmaktadır. 203 üncü maddede düzenlenen tam hakimiyet ha
linde, bağlılık yükümü ortadan kalkmakta, 204 üncü madde ise bunun istisnasını düzenlemektedir. 

Üçüncü fıkra: Son fıkra ispat yükünü özen yükümünün ihlâl edildiğini iddia edenlere vermek ama
cıyla bir karine öngörmektedir. Çünkü bir çok halde özen gösterildiğini ispat etmek çok güç olabilir. 

Madde 370 - Birinci fıkra: 370 inci maddenin birinci fıkrası, 365 inci maddede yer alan şir
ketin temsili yetkisinin, aksi şartedilmemişse, yani tek imza sistemi kabul olunmamışsa, çift imza 
ile ve yönetim kurulunca kullanılabileceğini öngörmektedir. 373 üncü maddenin birinci fıkrası hük
münce yönetim kurulu şirketi temsile, yetkili kişileri de belirler. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 319 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünü 
tekrarlayarak, 370 inci madde dolayısıyla devreclilebilen yönetim hakkını temsil yetkisi ile tamam
lamak amacıyla öngörülmüştür. 

Madde 371 - 371 inci madde 6762 sayılı Kanunun 321 inci maddesinden alınmış, ancak 6762 
sayılı Kanunun 137 nci maddesinde öngörülen ultra vires kuralının sistemden çıkması dolayısıyla 
varlığı gerekli yeni hükümlere de yer vermiştir. 

Birinci fıkra temsile yetkili olan kişilerin yapabilecekleri iş ve işlemlerin şirketin rücû edebil
mesi ve edememesi yönünden sınırını göstermektedir. Ultra vires kuralı kalktığı için, artık şirketin 
hak ehliyetinin sınırını işletme konusu çizmemektedir. Şirketin hak ehliyetinin değil, imza yetkili
sine rücû edeceği veya edemeyeceği sınırı, şirketin amacı ve işletme konusu belirler. Esas sözleş
menin konu hükmüne aykırı işlemlerle bu sınırın aşılması halinde şirketin rücu hakkı vardır. Başka 
bir deyişle, şirketin amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemler de, ikinci fıkrada açıkça be
lirtildiği üzere, şirketi bağlar, üçüncü kişiye karşı şirket sorumludur; ancak, sınırı aşan temsil yetki
sini haiz kişiye karşı şirket rücu talebinde bulunabilir. 

İkinci fıkra işletme konusu dışındaki işlemlerin şirketi bağlaması kuralının istisnasını düzenle
mektedir. 
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Şirket, yapılan işlemin, işletme konusunun dışında bulunduğunu üçüncü kişinin bildiğini veya 
halin icabından bilebilecek durumda bulunduğunu ispat ederse işlem şirketi bağlamayacaktır. An
cak, şirket esas sözleşmesinin ilân edilmiş olması, bu hususun ispatı için tek başına yeterli görülme
miştir. Bu hüküm 354 üncü madde ile uyumludur. Çünkü, anılan maddeye göre şirketin amaç ve ko
nusunda sicil müspet işlevini icra etmez; yani ilân edildiği için üçüncü kişi şirketin amaç ve konu
sunu bilmek zorunda değildir. İkinci fıkranın son cümlesi, ultra vires kuralını AT'ın Birinci Yöner
gesi dolayısıyla kaldırmak zorunda kalan İngiliz Companies Act 1986'nın 35 ve 35A hükmünden 
esinlenerek kaleme alınmıştır. 

Madde 372 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 322 nci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 373 - Birinci fıkra: Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 323 üncü mad

desinden alınmış, ancak şirketin kabul ettiği imza düzenini belirtmek amacıyla "ve bunların temsil 
şekillerini gösterir kararının noterce onanmış suretini" ibaresi eklenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 323 
üncü maddesinin birinci cümlesi, yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kişilerinin bu hususu si
cile bildireceğini belirtmiştir. Mevcut maddenin ikinci cümlesi ise birinci cümleden bağımsız, pek 
de anlam taşımayan bir hüküm konumundadır. Mevcut metinden neyin tescil edileceği anlaşılma
maktadır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra yeni olup, temsile yetkili kişilerin seçimlerine ve atanmalarına ilişkin 
hukukî sakatlıkların üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği, sürülebilmesi için hukukî sakatlığın 
onlar tarafından bilindiğinin ispatlanması gerektiği kuralını getirerek uygulamadaki tereddütleri or
tadan kaldırmaktadır. Hüküm 37 nci madde ile aynı düşünce eksenindedir. Hukukî sakatlık ne ka
dar ağır olursa olsun bunun üçüncü kişiye karşı ileri sürülememesi, üçüncü kişiye izleyemeyeceği, 
belirleyemeyeceği ve yargılayamayacağı bir yükümlülük yüklenmesini engellemek ve işlem güven
liği ile adaleti sağlamak amaçlarına yöneliktir. 

Madde 374 - Bu madde, yönetim kurulunun işlevinin, yani yönetim hakkının sınırını çizmek
tedir. Şirketin işletme konusunun elde edilebilmesi için yapılması gerekli bütün iş ve işlemler yöne
tim kurulunun veya -devir halinde- yönetimin yetkisindedir. Ancak, bunlardan kanunla veya esas 
sözleşme ile genel kurula bırakılanlar hariç tutulmuştur. Yönetim hakkının kapsamına giren bir iş 
ve/veya işlemin, esas sözleşme ile genel kurulca kullanılabilmesi için de bunun 375 inci maddede 
gösterilmiş devredilemez görev ve yetkiler içine girmemesi gerekir. Böylece, bu hüküm, bir anonim 
şirkette bütün yönetim yetkilerinin, bir üst kurul olması dolayısıyla genel kurula ait bulunduğu ve 
hatta ondan doğduğu, genel kurulun istediği görev ve yetkileri istediği anda yönetim kurulundan ge
ri alabileceği yolundaki eskimiş anlayışa kapıları kapamıştır. Tasarı, organlar arasında işlevlerin ay
rılığı ilkesini kabul etmiştir. 

Hüküm hukukun sürekli gelişimini sağlamak amacıyla üç sorunu öğreti ile mahkeme kararla
rına bırakmıştır. Bunlardan birincisi, 375 inci nvddede zikredilmemiş olmakla birlikte, genel kuru
lun niteliğiyle hiç bağdaşmayan, aksine yönetim kavramının kapsamında bulunduğundan şüphe 
edilmeyen konuların, meselâ, olağan konulara ilişkin sözleşmelerin bağıtlanmasının esas sözleşme 
ile genel kurula bırakılıp bırakılamayacağıdır. İkincisi, yönetim kurulunun ve devredilmişse yöne
timin kararlarının genel kurulun onayına bağlanıp bağlanamayacağı, üçüncüsü ise, yönetim kurulu
nun sorumluluktan kaçınmak amacıyla kararlarını genel kurulun onayına sunup sunamayacağıdır. 

Madde 375 - Yönetim kurulunun devredilemez yetkilerini gösteren 375 inci madde yenidir. Bu 
hüküm ile, Ticaret Kanununda, organlar arasında işlev ayrımı yapılmış, organlar arasında işlev bağ
lamında güç yönünden denklik kabul edilmiş, buna karşılık genel kurulun herşeye kadir olduğuna 
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ve bütün kararları alabilme yetkisi ile donatıldığına ilişkin salt yetki teorisi reddedilmiştir. Genel ku
rulun bir üst organ olduğu anlayışı Ticaret Kanununa yabancıdır. Ancak, bu hükme rağmen 374 ün
cü maddenin gerekçesinde işaret edilen sorunların kanunî bir boşluk oluşturduğu şüphesizdir. Nite
kim aynı hükme sahip İsviçre'de bu konular tartışmalı olup öğreti ve mahkeme kararlan sorunları 
farklı çözümlere bağlamıştır. 

Yönetim kurulu, Kanunun 375 inci maddesinde gösterilen bu yetkileri ne esas sözleşmeyle ne 
de bir kararla genel kurula veya kurulacak kurullara ve komitelere devredebilir. Yönetim kurulu, bu 
yetkilerden feragat da edemez. 

(a) bendi: "Üst düzeyde yönetim" ile kastedilen, genel işletme politikası başta olmak üzere, 
yatırım, finansman, temettü gibi politikaların hedeflerinin karara bağlanması, bunlara ulaşılması 
için seçilen araçların gösterilmesi, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının veya ulaşılıp ulaşamayacağı
nın belirlenmesi, bütçe uygulamasının kontrolü ve stratejilerin tespitidir. 

Politikalara ve hedeflere ulaşılmasına ilişkin kararlar ve stratejilerin uygulanması ile ilgili tali
matlar da yönetim kurulu tarafından verilebilir. Talimatlar sözlü veya yazılı olabileceği gibi bir iç 
yönetmelik, sirküler veya genelge ile de şekillenebilir. 

Bağlı şirketlerde, üst düzeyde yönetim yetkisinin kime ait olduğu sorusu özellik gösterir. Baş
ka bir deyişle, bağlı şirketlerin yönetim kurulları üst düzeyde yönetim yetkisini haiz midir? Yoksa 
bu yetki ana şirketin yönetim kuruluna mı aittir? Hükmün münferit şirketler için ön görüldüğü ne 
kadar açıksa, bağımsız yönetim kurullarının düşünülmüş olduğu da o kadar doğaldır. Bu hüküm, Ta
sarının 195 ve devamı madde hükümleri ile birlikte değerlendirilmeli, değerlendirmede 202 ilâ 204 
üncü maddeler dikkate alınmalıdır. Bağlı şirketin üst yönetimi, hâkim şirketin ve tepe şirketin üst 
yönetimi ile uyumlu olmalıdır. Bu ilke şirketler topluluğunun kanun tarafından tanınan gerçeğidir. 
Başka bir deyişle, hâkim ve özellikle tepe şirketin üst yönetimi bağlı şirketleri de kapsar ve bağlar. 
Ancak bu sınırlamalara rağmen bağlı şirketlerde de üst yönetim devredilemez. 

(b) bendi: Örgüt şeması, yönetimde yer alan herkesin, altlık-üstlük ilişkilerini, görev tanımları
nı; bölümleri ve aralarındaki ilişkileri gösteren şemadır. Bu hükümle, yönetim kurulunun, yönetimin 
bir bütün halinde işleyişini görmesi, politikaların ve stratejilerin gerçekleştirilmesinde görevlilerin 
rolünü değerlendirmesi; insan kaynaklarının kullanılmasını izlemesi amaçlanmıştır. Şema, sistemin 
işleyişindeki aksaklıkların ve aksayan yerin belirlenmesine yardımcı olur. Kurul yönetimi devreder
ken de zaten örgüt şemasını tayin eder. Şemada yer almayan ayrıntıyı, diğer yetkililer belirleyebilir. 

(c) bendi: Muhasebenin bölüm olarak belirlenmesi ile kastedilen, kanuna ve genel kabul gö
ren muhasebe ilkelerine göre muhasebe örgütünün (bölümünün), konsolide hesap sisteminin, defter 
ve kayıtların tutulma kurallarının tespiti, hesap planlarının yapılması, yani, düzenin, bir anlamda 
muhasebe bölümünün örgütlenmesidir. Muhasebenin hangi ortamda tutulacağını da yönetim kuru
lu karara bağlar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanmasını, muhasebenin 515 inci maddede 
öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini de içerir. "Düzenin kurulması" sözcüğünden de 
anlaşıldığı üzere, devredilmez olan "düzenin kurulması görevi"dir; yoksa muhasebenin tutulması 
devredilebilir ve yönetimin devri hallerinde bu husus açıkça ifade edilir. 

Finansal denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir 
"iç-denetim" sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. Şirket hangi büyük
lükte olursa olsun, şirketde, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç-de
netim örgütüne gereksinim vardır. Bir anonim şirketin denetimi sadece bir bağımsız dış denetim ku
ruluşuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce müşterisi vardır; 
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onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve yakından izleyemez. Finansal dene
tim, bir anlamda "teftiş kurulu"nun yaptığı denetimdir. Finansal denetim iş ve işlemlerin iç deneti
mi yanında, şirketin finansal kaynaklarının, bunların kullanılması şeklinin, durumunun, likiditesi
nin denetimini ve izlenmesini de içerir. Finansal denetim kurumsal yönetim kurallarının gereğidir. 

Finansal planlama, bütçeleme ile yeterli likiditenin sağlanmasının güvence altına alınmasını ifa
de eder. Kurumsal yönetim kurallarının ve çağdaş yönetim usullerinin gereği olan bu örgüt bütün 
anonim şirketler için gerekli değildir; şirketin yönetimi gerektiriyorsa finansal planlama zorunludur. 

(d) bendi: Müdürler ile aynı işleve sahip kişilerin atanmaları ve imza yetkisini haiz kişilerin 
seçimi yönetim kurulunun devredilemeyen yetki 1 erindendir. İmza yetkililerini belirlemek murah
haslar dahil kimseye devredilemez. Bu hükümdeki 'müdürler ile aynı işleve sahip kişiler' ibaresi 
kendilerine yönetme görev ve yetkileri tanınmış olan kimseleri ifade eder. Görev ve yetki verilme
si ile kastedilen yönetim hakkının veya genel olarak yönetimin geçirilmesi, diğer bir ifadeyle 'de
legasyon' değildir. Kastedilen, işlemlerin yürütülmesi aşamasına ilişkin yetkilerdir. 

(e) bendi: Üst gözetim ile kastedilen hem kuramsal açıdan hem de işletme iktisadı yönünden 
gerekli olan işlerin akışının gözetimidir. Yoksa, yönetim kurulu bir kontrol ve denetim organı değil
dir. Üst gözetimin normatif niteliği hükmün bizzat kendisinden anlaşılmaktadır. 

(f) bendi: Bu bent yönetim kurulunun kararlar ve tescile tâbi paylarla ilgili defterleri tutması
nı, yıllık rapora ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ve alınan kararların uygulanmasına iliş
kin görevlerini hükme bağlamaktadır. 

(g) bendi: 376 ve 377 nci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 
Madde 376 - 376 ncı madde 6762 sayılı Kanunun 324 üncü maddesinin yerine geçmiştir. Mev

cut maddenin hükümleri bir ölçüde korunmuştur. Ancak, uygulamada sıkça rastlanılan sorunlar dik
kate alınarak yeni kurallar öngörülmüştür. Bu da Tasarı hükmüne yeni hüviyet vermiştir. Ayrıca 
6762 sayılı Kanundaki 324 üncü maddenin bilanço hukukuna uymayan hükümleri düzeltilmiştir. 
376 ncı madde düzenlenirken İcra ve İflâs Kanununda 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, 
AET'nin İkinci Yönergesi ve İsv. BK m. 725'e 1991'de yapılan ekler de dikkate alınmıştır. Hüküm 
paysahiplerinin, alacaklıların, sermaye piyasası aktörlerinin yatırımlarını ve genel ekonomik men
faatleri korumayı amaçlamaktadır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkraya göre, son yıllık bilançodan sermaye ile kanunî yedek akçeler top
lamının yarısının zararlar sonucu karşılıksız kaldığının, yani yitirilmiş bulunduğunun anlaşılması 
halinde, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü gerekli ön
lemleri kurula sunmak zorundadır. Bu önlemler, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bö
lümlerin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi vs. 
olabilir. Önlemler 378 inci madde uyarınca tehlikelerin erken teşhisi komitesince de zaten daha ön
ceki tarihlerde önerilmiş olabilir. Hükmün uygulanabilmesi için, kanunî yedek akçeler dışındaki 
açık yedek akçelerle de zararın kapanmamış olması ve arta kalan zararın sermaye ile kanunî yedek 
akçeler toplamının yarısını geçmesi gerekir. "Sermaye" terimi ile bilançoda sermaye kalemi altında 
yer alan esas sermaye ve kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermaye; kanunî yedek akçe ile, 519 
uncu madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiştir. 

Yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırması, şirketin finansal yönden kötü 
durumda bulunduğunu bütün açıklığıyla kurula anlatması, hatta bu konuda bir rapor vermesi, zarar
ların sebeplerini (kaynaklarını) göstermesi ve tedavi çareleri önermesi gerekir, aksi halde yönetim 
kurulu sorumlu olur. Birinci fıkraya göre dururn son yıllık bilançoya göre belirlenir. Söz konusu 
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açık, bir ara bilançodan anlaşılmış veya 378 inci maddeye göre çalışan komitenin vereceği rapor
larda belirtilmişse, yönetim kurulu son yıllık bilançoyu beklememelidir. Kaybın varlığı birinci fıkra
nın işlemesi için yeterlidir. 378 inci maddeye göre erken teşhis ile görevli olanlar da durumu tespit 
edince yönetim kurulunu bilgilendirmelidir. Ancak, söz konusu kişi ve komitelerin sadece ikaz borç
ları vardır. Genel kurulu toplantıya çağırmak yönetim kurulunun görevidir. Kötüleşme aylık hesap
lardan anlaşıldığı takdirde, yıllık bilanço esaslarına göre bir ara bilanço çıkarılması da gerekebilir. 

Yönetim kurulunun iyileştirici önlem önerilerini ilgili komitelerle birlikte oluşturması ve durumu 
açıklayıcı raporda bu komitelerin görüşlerine yer vermesi ratio legis gereğidir. Yönetim kurulunun, ge
nel kurulu toplantıya çağırma görevini ihmâl etmesi halinde, bu kurulu azlık toplantıya çağırabilir. 

İkinci fıkra: Son yıllık bilançodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler topla
mının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel 
kurul iki karardan birini alabilir, (1) sermayenin üçte biri ile yetinme, yani sermayenin azaltılıp za
rarın bünye dışına atılması; (2) tamamlama. Bu iki karardan birini almamışsa anonim şirket sona 
erer. Tasarının genel kurulu bu seçenekler arasında tercih yapmaya zorlamasının sebebi, şirketin du
rumunu bir an önce açıklığa kavuşturmak düşüncesidir. Tamamlama ile, azaltılan sermaye kadar ve
ya ondan fazla sermaye artırımı yapılması veya bilanço açıklarının paysahiplerinin tümünce (Tasa
rı m. 421 (1), b. 1) veya bazı paysahipleri tarafından kapatılması ya da bazı alacaklıların alacakları
nı silmesi kastedilmektedir. Tamamlamada oybirliği sağlanırsa her paysahibi bilanço açığını kapa
tacak parayı vermekle yükümlüdür. Bu yoldaki bir genel kurul kararı Tasarının 421 inci maddesi
nin ikinci fıkrasının birinci bendi anlamında bir belirli olaya özgü ek yüküm ihdas etmiş demektir. 
Bu ek yüküm ne sermaye konulması ne de borç verilmesi olmayıp karşılıksızdır. Oybirliği sağlan-
mamışsa bazı paysahiplerinin kendi istekleriyle tamamlama yapmalarına engel yoktur. "Sermaye", 
"kanunî yedek akçe" ve "son yıllık bilanço" kavramlarının anlamı birinci fıkranın gerekçesinde 
açıklanmıştır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra şirketin borca batık olması durumunda uygulanacak kuralları gös
termektedir. "Borca batık olma" kavramı, şirket aktifleri -yıllık bilançoda olduğu gibi defter (ikti
sap) değerleriyle değil- fakat gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar 
bile alacaklıların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması de
mektir. Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık bilançodan, aylık, üç aylık veya altı aylık he
sap durumlarından, denetçinin, erken teşhis komitesinin raporlarından ve/veya yönetim (Tasarı m. 
367) ile yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya çıkabilir. Böyle işaretler varsa, yönetim kuru
lu hem işletmenin devamı esasına göre hem de aktiflerin olası satış değerleri üzerinden bir ara 
bilanço düzenletip denetçiye verir. İki bilanço çıkarılmasının çeşitli yararları vardır. Varlıkların ola
sı satış değerlerine göre çıkarılan bilanço şirketin iflâsı için yönetim kurulunun mahkemeye başvur
masına gerek olup olmadığını ortaya koyar. İsviçre öğretisinde işletmenin devamı esasına göre bi
lançonun incelikle çıkarılması gerektiği ileri sürülür. 

Aktif ve pasiflerin işletmenin sürekliliğine göre değerlendirilmesi, faaliyetine devam edecek 
bir işletme esas alınarak değerlendirme yapılması demektir. Böyle bir değerlendirme işletmenin 
borca batık olma durumuna rağmen bazı olgular, beklentiler, etkisini yitiren sebepler dolayısıyla şir
ketin yaşama ümidinin var olup olmadığını ortaya koyar. Meselâ, bir şirketin kuruluşunun ilk yılla
rında yaptığı yatırım dolayısıyla borca batık olmasına karşılık ileriki yıllarda kâr edilebileceği ola
sılığının yüksek olması dolayısıyla uzman bir işletmeci tarafından farklı değerlendirilebilir. Bu tür 
bir değerleme yatırımların sonuçlarını da hesaba katar. 
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İsviçre öğretisinde, "işletmenin sürekliliği değeri"nin dikkate alınmasının gereksiz olduğu, ola
sı satış değerlerine göre çıkarılan bilançonun işletmenin durumunu ortaya koyacağı eleştirisi yapı
lır. Bu iki bilançonun farklı sonuçlar vermesi, özellikle işletmenin sürekliliği esasına göre çıkarılan 
bilançonun olumlu, diğerinin olumsuz olması halinde nasıl karara varılacağının da bir sorun oldu
ğu düşünülebilir. Üçüncü fıkra ara bilançoların denetçi tarafından değerlendirilmesini şart koştu
ğundan gerçekçi olmayan beklentiler tehlikesinin bulunmadığı, bilançoları denetçinin tarafsızca yo
rumlayacağı, somut olaya göre üstün tutulması gerekeni belirleyeceği ve bu yönden ikinci bilanço
nun yararlı sonuçlar verebileceği düşünülmüştür. Tasarı hükmünün İsviçre ve İcra ve İflâs Kanunu
nun sistemine üstün olan tarafı burasıdır. 

Ara bilançoların incelenmesi ve değerlendirilmesi 397 nci ve devamı maddelerde öngörülen ve 
niteliği 400 üncü maddede belirtilmiş bulunan denetçi tarafından yapılır. Denetçinin incelemesini 
ve önerilerini yedi gün içinde vermesi şartı hükme özellikle konulmuştur. Çünkü, yönetim bu rapo
ra göre durumu mahkemeye bildirecek veya buna gerek görmeyecektir. Rapor mahkemenin karar
larına esas olur. 

Hüküm, mahkemeye başvuru zorunluğunu ortadan kaldırabilecek bir yeniliği de içermektedir. 
Bu da, şirket alacaklılarından bazılarının, kendi alacaklarını, diğer alacaklıların alacaklarının sıra
sından sonraki sıraya gitmesini yazıyla kabul etmeleridir. Böyle bir taahhüt etkilerini iflâs halinde 
gösterir ve önceki alacaklar ödenmeden sona giden alacak garameye katılamaz. Bu taahhütlerin tu
tarı ara bilanço ile ortaya çıkan açığa eşitse, iflâs bildirimi zorunluğu yoktur. Başka bir deyişle, bu 
taahhütlerin tutarı, borca batıklığı ortadan kaldıracak düzeydeyse, kısa vadeli olmayıp süreklilik ar-
zeder nitelikteyse ve taahhütlerin yerine getirilmesi güç şartlara bağlanmamış ise mahkemeye bil
dirimde bulunulmaz. İsv. BK 725 (2)'ye 1991 reformunda giren bu hükümle şirketin kurtarılabilme
si şansının artırılması amaçlanmıştır. Şirket alacaklılarının aynı zamanda şirketin paysahibi olmala
rı halinde, bunlar iflâs ile erteleme seçeneğini değerlendireceklerdir. Erteleme belli bir takvim gü
nüne bağlı değildir. En erken erteleme tarihi böyle bir taahhütte bulunmamış alacaklıların alacakla
rının sona ermiş veya temin edilmiş olduğu tarihtir. Erteleme bir anlamda istekle sırada en sona gi
derek şirketi iflâstan kurtarma, ertelemenin son bulduğu tarihe kadar takas, mahsup ve takip yap
mama anlamını taşır; yoksa alacaktan feragat edilmiş değildir. Bu beyan, zamanaşımına herhangi 
bir etkide bulunmaz. 

Madde 377 - İflâsın ertelenmesine ilişkin 377 nci madde dört temel kural içermektedir. Bun
lardan birincisi bir iyileştirme projesi bağlamında iflâsın ertelenmesidir. İkinci kural, iyileştirme 
projesinin emredici nitelikteki içeriği ile ilgilidir. Projede Kanunun 376 nci maddesinin üçüncü fık
rasında öngörülen denetçi önerilerinin yer alması ve bu önerilere uygun gerçekçi kaynakların gös
terilmiş olması şarttır. Denetçinin önerilerinin Kanunun 378 inci maddesinde düzenlenen erken teş
his komitesinin önerileri dikkate alınarak hazırlanmış olmalıdır. Proje sahipleri bir tarafa bırakıp 
kendi önerilerini projeye koyamazlar. Ayrıca projenin önerilerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 
nesnel kaynakları göstermesi ve bunlar içinde özkaynakların da bulunması gereklidir. Kanun, iflâs 
konumunda bulunan bir anonim şirketin özkaynak sağlanarak, yani paysahiplerinin sermaye, hatta 
nakdî sermaye katkılarıyla bu konumdan çıkabileceği düşüncesinden hareket etmiştir. Fedakârlık 
paysahiplerinden gelmelidir. Aksi halde erteleme alacaklıları oyalayan bir araca dönüşür. Hüküm
de İcra ve İflâs Kanununun 179 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne gönderme yapılmıştır. Bu
nun birinci sebebi her iki hükmün birlikte uygulanmasını sağlamak, ikincisi ise İcra ve İflâs Kanu
nunda proje için aranan şartların Ticaret Kanunu için de geçerli olduğunu belirtmektir. Üçüncü ku-
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rai uyarınca Mahkeme iflâsın ertelenmesi talebi üzerine kayyımı derhal atamalıdır. Kararla şirket 
müflis hâle gelir. Dördüncü kural, erteleme halinde mahkemenin maddenin üçüncü cümlesindeki 
önlemleri alması ve kayyımın her üç ayda bir rapor vermesidir. 

Üçüncü fıkra: Hüküm erteleme talebinin alacaklıdan gelmesi halinde de denetçinin raporunun 
esas alınacağını belirterek raporun önemini vurgulamaktadır. 

Madde 378 - Hüküm, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim ilkele
rinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim şirketler için öngörülmüş bulunan fınans denetimi (Tasarının 
375 inci maddesinin (c) bendi) ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir diğer iç kon
trol mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı denetim komitesinin yönetimi göze
tim altında tutmasına karşılık bu komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmişe 
yönelik bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi gelecek ve geleceğin yorumuyla ilgilidir. Denetimin 
yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk yönetilebilir ve yönetilmelidir. Amaç, yönetimi, yöne
tim kurulunu ve genel kurulu devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak, gereğinde organlarca der
hal etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite sorumluluk sisteminin merkezinde 
yer alır. Kanun erken uyan sistemine istisnaî bir önem verdiğinden bu konuda denetçileri de özel ola
rak görevlendirmiştir. Bu önem 398 inci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesiyle, dördüncü fıkra
sından, 402 nci maddenin son fıkrasından ve 403 üncü maddenin ikinci fıkrasından açıkça anlaşıl
maktadır. Tehlikelerin erken teşhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri su
retiyle kurulabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komitenin yönetim kurulu üye
lerinden meydana gelmesi veya bu üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde Amerika 
Birleşik Devletleri'nde geçerli olan board sisteminde executive/non-executive üye ayrımına benzer 
bir durum ortaya çıkabilir. Denetçinin bir diğer önemli görevi de gereklilik ortaya çıktığı takdirde ko
mitenin kurulması, hisse senetleri borsada işlem görmeyen bir şirketten de istemesidir. Hüküm bu su
retle kurulan komitenin ilk raporunu ne zaman vereceğini de belirlemiştir. 

Komitenin iki ayda bir yönetim kumluna hükmün amacına ve ruhuna uygun rapor vermesi ge
rekir. Kanun tehlikelerin erken teşhisi komitesine aynı zamanda bir iç denetim komitesinin görev
lerini de yüklemektedir. Bu sebeple halka açık şirketlerde bu komitenin bir tarafsız yönetim kuru
lunun başkanlığında çalışması doğru olur. Diğer taraftan, kurumsal yönetim kuralları uyarınca ku
rulması gereken "atamalar komitesi" ile "ücretler-fınansal haklar-menfaatler komitesi "ne (enumera-
tion committee) Kanun yer vermemiştir. Bunun sebebi, tarafsız üye uygulamasında olduğu gibi bu 
iki komitenin de (ihtiyaç halinde) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulması gerektiğidir. Çün
kü, her iki komite de pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için önerilmiştir ve uygu
laması da bu şirketlerde yapılmaktadır. Komiteleri bütün anonim şirketlere teşmil eden bir uygula
ma henüz dünyada mevcut değildir. 

Madde 379 - AET'nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı İkinci Yönergesini hukukumuza yansıtan, 
Tasarının 379/387 nci maddeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde (bir reform niteliği taşıyan) 
şu yenilikler belirlenebilir. (1) Her anonim şirket, genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetki
ye dayanarak sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile, kendi paylarını iktisap ve rehin olarak 
kabul edebilir. Genel kurulun yetkilendirmesi onsekiz aylık bir süre için geçerli olduğu ve sürekli 
bir şekilde yenilenebildiği için, yasağın kural olarak - sermayenin yüzde doksanını oluşturan pay
lar için geçerli olduğu, yüzde on oranında payın "yasak dışı" olduğu söylenebilir. (2) Şirket, yakın 
ve ciddi bir kaybı önlemek amacıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da 
serbestçe iktisap edebilir. (3) Şirket bu iki büyük istisnaya ek olarak Kanunun 382 nci maddesinde 
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sınırlı sayı (numerus clausus) öngörülmüş bulunan istisnaların varlığında da paylarını iktisap ede
bilir. (4) İvazsız iktisaplar, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisabı hali de dahil olmak üzere, 
serbesttir. Yasağa ilişkin hükümler emredicidir. İktisap şeffaflık ve bilgi ve hesap verme uyarınca 
yükümlülüklere bağlanmıştır. Yönetim kurulunun görevi olan bilgi verme yükümü, hem kamuyu 
aydınlatma hem de kurumsal yönetim kurallarının gereğidir. Yasak senede bağlanmış olsun olma
sın, nama, hamiline, gerçek nama ve bağlı-nama yazılı paylar için uygulanır. Yasağın, pay senedi 
ile değiştirilebilir tahvilleri ve şarta bağlı sermaye artırımında (Tasarı m. 463) söz konusu olan de
ğiştirme ve alım haklarını ve diğer benzeri halleri içerip içermediği gibi tartışmalı olan konular öğ
retiye açıktır. Bu konudaki katı kanunî düzenlemelerin uygulamada sıkıntılara sebep olabileceği ve 
hukukun gelişimini önleyebileceği düşüncesi ile hareket edilmiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra bir taraftan ivazlı iktisap yasağını koymakta, diğer taraftan da ya
sağı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşan iktisap ve rehin hallerine özgüle-
mektedir. Yukanda genel olarak verilen bilgide de belirtildiği gibi şirket ikinci fıkrada öngörülen 
şartlara uymak kaydıyla, sermayesinin yüzde onuna kadar kendi paylarını iktisap ve rehin olarak ka
bul edebilir. Burada söz konusu olan itibarî değerdir. Yoksa, yetkilendirmeye bağlı "yasak dışı" yüz
de on, pazar değeri veya borsa değeri olarak anlaşılamaz. Başka bir deyişle, ikinci fıkradaki yetki
lendirme çerçevesinde, yüzde on oranının altında kalan ivazlı iktisap ve payların rehin olarak kabu
lünde yasak kalkmaktadır. Bu orana kadar iktisap edilmiş hisse senetlerinin elden çıkarılması zo-
runluğu da yoktur. Yasak bir üçüncü kişinin kendi adına ancak şirket hesabına iktisap veya rehin 
olarak kabul ettiği payları da kapsar. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra serbest yüzdeye ilişkin yetki şartını düzenlemektedir. Serbest yüzde 
için genel kurul yönetim kurulunu yetkilendirmelidir. Genel kurul bu konuda başkasını yetkilendi-
remez. Yönetim kurulunun aldığı yetkiyi devredip devredemeyeceği öğretiye açıktır. Yetki en çok 
onsekiz ay için verilebilir. Yönetim kurulunun yetkiyi isteyebilmesi için (381 inci maddede yer 
alan) somut ve yakın bir tarihte ortaya çıkabilecek bir tehlikeye veya kayba işaret etmesi vb. bir du
ruma ilişkin bir sebep göstermesi şart değildir; yetki, hiçbir sebep gösterilmeden sadece gereğinde 
kullanılmak üzere istenebilir. Ancak, genel kurul yetkinin kullanılmasını belli amaçlara bağlayabi
lir. Genel kurulun belirleyeceği amaç (yetkiyi kullanma sebebi) kanuna, ahlâka ve adaba aykırı ve 
borsa ticareti yapmaya yönelik olamaz. Alm. POK 71, b.8 paragrafında genel kurulun verdiği iznin 
amacının borsa ticareti olamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Tasarıda böyle bir açıklık bulunmama
sının sebebi, Alman hükmünün hem gereksiz olması hem de yanlış yorumlara müsait bulunmasıdır. 
Yetkiye dayalı iktisabın sebebi şirketin, paysahiplerinin ve çalışanlarının korunmasıdır; yoksa yüz
de on serbestisi şirkete kazanç sağlanması amacıyla öngörülmemiştir. Yasağın sadece borsa ticare
tine özgülenmesi, diğer kazanca yönelik iktisapların caiz olduğu anlayışına destek verebilirdi. Di
ğer yandan, borsa ticareti yasağı doğal olup, hükmün amaçsal içeriğine dahildir. Verilen yetkide ik
tisap olunacak veya rehin olarak kabul edilecek payların toplam nominal değeri ve iktisapta ödene
cek paranın alt ve üst sınırı gösterilir. Yönetim kurulu her izin talebinde gerekli kanunî şartların 
mevcut olduğunu, özellikle hisse senetlerinin bedellerinin karşılanacağı kaynağın durumunun hük
mün üçüncü fıkrasındaki hesaba uygun bulunduğunu açıklaması ve kanıtlaması gerekir. 

Bu serbesti şirkete kendi hisse senetlerini iktisap ve rehin olarak kabul etmede geniş yetki ve
rir ve oyun alanı bırakır. Söz konusu serbesti, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde çoğu 
kez "manupule" edilmiş nitelik taşıyan ya da geüp geçici olmakla beraber, şirkete zarar veren kur 
yükselme ve alçalmalarına veya özvarlığı yüksek şirketlerde arzu edilmeyen kur çıkışlarına sebep 
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olan durumlara engel olunmasına ve gereğinde şirketin "market-maker" rolü oynayabilmesine ola
nak sağlayan etkin bir araçtır. Ancak, serbest yüzde, sadece özsermayenin finansmanında esneklik 
sağlamak, "market-maker"lik yapmak amacıyla kullanılmaz. Bu istisnanın diğer bir çok kullanılma 
alanı yanında, şarta bağlı sermaye artırımının icrasında da rolü vardır. 

Üçüncü fıkra: İktisap edilecek hisse senetlerinin bedeli şirketin net aktifinden ödenebilir. Net 
aktif şirket sermayesini aşan malvarlığı değeridir. "Kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına 
izin verilmeyen yedek akçeler" ibaresiyle şirketin iradesiyle ayrılmış bulunan, esas sözleşmesel ve 
olağanüstü yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin kullanılabilir bölümü ve geçen yıllardan aktarı
lan kâr kastedilmiştir. Yeniden değerleme fonu kapsam dışıdır. Gerçi net aktif içinde gizli yedek ak
çeler de yer alabilir, ancak bu tür yedek akçelerin kullanılabilir hâle getirilmesi yedeği açık duruma 
getirici işlemleri gerektirir. Kanun bütün net aktifin bu iktisaba kullanılmasına izin vermemiştir. 

İktisap edilecek paylar için ödenecek bedel çıkarıldıktan sonra, şirket gene net aktife sahip bu
lunmalı ve bu net aktifin tutarı, esas sermaye veya çıkarılmış sermaye ile "dağıtılmasına izin veril
meyen yedek akçeler toplamı kadar" olmalıdır. Dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçeler, inter 
alia, Kanunun 519 uncu maddenin üçüncü fıkrasında harcama yeri belirtilmiş kanunî yedek akçe
ler, yeniden değerlendirme fonu (m. 520.1) maddede öngörülen çalışanlar ve işçiler yararına yedek 
akçeler ile harcanma yerleri belirlenmiş yedek akçelerdir. 

Dördüncü fıkra: Şirketin kendisine karşı borçlu olması ve Tasarının 482 nci ve devamı hü
kümlerinin tehdidi altında bulunması düşünülemez. Bu sebeple dördüncü fıkra öngörülmüştür. 

Beşinci fıkra: Beşinci fıkrada, maddenin birinci ilâ dördüncü fıkralarının, bir yavru şirketin 
ana şirketin paylarını iktisabı halinde de uygulanacağı açıkça belirterek öğretideki tartışmalar ile 
uygulamadaki tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Tasarı 379 uncu maddeye aykırı 
olarak iktisap edilen payların ve kurulan rehnin yazgısı hakkında bir hükme bilinçli olarak yer ver
memiştir, sadece 385 inci maddede aykırı iktisap halinde elden çıkarma zorunluğu öngörülmüştür. 
Bu hükmün işlemin geçersizliği görüşünü devre dışı bıraktığı yorumu yabancı öğretide genel kabul 
görmektedir. Ancak sorunun çözümü öğretiye ve mahkeme kararlarına aittir. Zaten yabancı öğreti
de de işlem geçerli sayılmamakla birlikte ifanın gerçekleşmesi halinde temel işlemin durumu çok 
tartışmalıdır. Hükümde aynı zamanda, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler yönünden 
SPK'nın gerekli düzenlemeleri yapmasına yetki verilerek esneklik sağlanmıştır. Bu hüküm, vergi 
düzenlemelerini gerektirir. 

Diğer yandan, 384 üncü maddenin son cümlesinden açıkça anlaşıldığı üzere, bu maddeye uyu
larak iktisap edilen payların elden çıkarılması zorunluğu yoktur. Ancak şirketin şartları uygun bul
ması halinde bu payları devretmesine bir engel bulunmamaktadır. 

Tasarının 379 uncu maddesi uyarınca iktisap edilen payların belli bir süre içinde elden çıkarıl
ması zorunluğuna ilişkin bir hüküm öngörmemiş olmasının sebebi, bu payların iktisap edilmesi 
amacının kanunen belirtilmemiş bulunmasıdır. İktisap ihtiyacı çok çeşitli sebeplerden doğabilir ve 
mezkûr payların elde tutulması, ihtiyaç tatmin edilmedikçe veya sebep ortadan kalkmadıkça gerek
li görülebilir. Elden çıkarma zorunluğu hakkındaki hüküm yüzde on serbestisinin amacı ile bağdaş
mazdı. Genel kurul yetkilendirmeyi belirli bir amaç bağlamında yaparken veya böyle bir amaç sı
nırlamasına gitmeden elden çıkarma süresini gösterebilir ya da söz konusu payların hangi hallerde 
elden çıkarılması gerektiğini kararında belirtebilir. İktisap edilmiş payların paysahiplerine de satışı 
mümkündür. Bu halde 357 nci ve gereğinde 358 inci maddedeki yasağın uygulanacağı şüphesizdir. 
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Madde 380 - Birinci fıkra: Birinci fıkra bir anonim şirketin, kendi paylarını başkasının, yani 
üçüncü bir kişinin satın alabilmesi için onu finanse etmesine, onu ödünç veya teminat vererek veya 
diğer araçlarla desteklemesine, ona yardımcı olmasına yönelik hukukî işlemleri bâtıl sayarak, 379 
uncu maddenin etkisiz kalmasını ve dolanılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Hüküm bu türlü bir 
desteği, kendi paylarını (pay senetlerini) dolaylı olarak kendisinin alması şeklinde kabul etmekte
dir. Bu sebeple söz konusu işlemleri kenar başlığında kanunu dolanma olarak nitelendirmektedir. 
Hükmün kaynağı AET'nin 77/91 sayılı ve 13/12/1976 tarihli şirketlere ilişkin İkinci Yönergesidir. 
"Konusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan" ibaresinin geniş olarak yorumlanması ratio le-
gis gereğidir. İbare söz konusu işlemlerin bütün türlerini kapsar. Hükümdeki "başka kişi" ibaresi de 
geniş anlamlı olup paysahiplerini, yönetimde çalışanları kurul üyelerini ve üçüncü kişileri ifade 
eder. Ancak, fıkranın ikinci cümlesinde sayılanlar "üçüncü kişi"den istisna edilmişlerdir. 

Hükmün uygulanabilmesi için yasaklanan işlemin, şirketin hisse senetlerinin alınmasını amaç
laması yeterlidir. Bunun bir anlaşmaya bağlanması gerekli olmadığı gibi, iktisap işleminin kredinin, 
avansın veya teminatın verilmesinden önce sağlanması veya sağlanmış olması da şart değildir; daha 
sonra elde edilen amaç uyuşması da hükmün kapsamındadır. Yani iktisaptan sonra, amaç beraberliği 
sağlanarak yapılan ödemeler ile verilen teminatlar ve garantiler de dolanı gerçekleştirir. Hükümde 
destek işlemi bâtıl sayılmış, ancak iktisap işleminin, yani dolanın hukukî sonucu gösterilmemiştir. Bu 
sorun öğreti ile yargı kararlarında çözüme bırakılmıştır. Yabancı öğretide geçersizliğin temel işlemi 
içermesine rağmen, ifa işlemini etkilemediği, işlem henüz ifa edilmemişse ifa talebinde bulunulama-
yacağı, ifa halinde sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanması icap ettiği görüşü savunulur. 

Birinci fıkra, geçerli olan avans, ödünç ve teminat işlemlerini göstermiştir. Bunlardan birinci
si kredi ve fınans kurumlarının işletme konuları gereği devamlı olarak yaptıkları işlemlerdir. Ancak, 
bankaların yönetim kurulu üyelerine, yönetim mensuplarına ve paysahiplerine verecekleri kredileri 
şartlara bağlayan hükümler dolanı yaratabilir. İkinci istisna hukukumuzda yenidir ve şirketin çalı
şanlarının şirketin ve bağlı şirketlerin paylarını iktisap edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ta
nınmıştır. Ancak, istisnaî işlemlerin geçerli olarak yapılabilmesi bir şarta bağlanmıştır. Bu şart şir
ketin desteği serbest malvarlığından sağlamasıdır. 

Tasarı söz konusu destek işlemini şirketin kendi paylarını iktisap etmesine eş bir işlem olarak 
varsaymıştır. Şirket, kendi paylarını iktisap etseydi, Kanunun 520 nci maddesindeki yedek akçeyi 
ayıracaktı. Burada bu yedek akçeyi ayırmayacak ancak bir hesap yapacaktı. Söz konusu yedek ak
çe sermayeden iade anlamı taşımadan, ve kanunen ya da esas sözleşme uyarınca ayrılması gerekli 
olup, paysahiplerinin tasarrufuna bırakılmamış bulunan yedek akçelere dokunmadan ayrılabiliyor-
sa destek istemi geçerlidir. Aksi halde bâtıldır. Bu hesap zihinsel olarak yapılacak yoksa anılan ye
dek akçe ayrılmayacaktır. "Hükümdeki paysahiplerine ödeme yapmak için kullanılamayacak" iba
resi ile harcanması, kanunen ve esas sözleşme ile bir amaca bağlanmış yedek akçeler kastedilmiş
tir. "Ödeme yapmak" terimi, kâr olarak dağıtmak, sermayeye ekleyerek bedelsiz pay vermek ve 
benzeri ödemeleri kapsar. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, payları iktisap edilecek şirket ile diğer bir kişi arasındaki 379 uncu 
maddeye aykırı olarak kurulan dolaylı temsil ilişkisinin butlanını hükme bağlamaktadır. Bunun için 
diğer kişi diğer bir şirketin hisse senetlerini bu şirketin veya ona bağlı veya paylarının çoğunluğu
na sahip olduğu bir şirketin hesabına alarak veya böyle bir yükümlülük altına girerek 379 uncu mad
dede öngörülen yasağı dolanmalıdır. Geçersizlik taraflar arasındaki vekâlet ilişkisini ve diğer bir iç 
ilişkiyi kapsar ve dolaylı temsile dayanan talebin ileri sürülmesine olanak vermez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 1 8 1 -

Madde 381 - Birinci fıkra: Bu fıkra, ekinde 379 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınmış 
bir yetkinin bulunmaması halinde, bir anonim şirketin kendi paylarını iktisap edebileceği ayrıksı bir 
durumu düzenlemektedir. Bu bir anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmemesi halinde, şirket yö
nünden, yakın ve ciddi bir kaybın söz konusu olması durumudur. Yakın ve ciddi tehlikenin hemen ak
la gelen örnekleri, şirketin, kendi paylarını iktisap edememesi durumunda borca batık bir kişiden ala
cağın tahsil edilememesi, hisse senetlerinin borsada anî düşmesi veya düşebilecek durumda bulunma
sı, şirket hakimiyetinin başka bir grubun eline geçmesi veya geçecek olmasıdır. Kanun haklı ve doğ
ru olarak, yakın ve ciddi bir kaybın, bir şirketin kendi paylarını iktisabının sakıncalarının çok üstünde 
olabileceğini görmüş ve bunu önlemek amacıyla istisnaya yer vermiştir. Bir anonim şirketin kendi 
paylarını iktisap etmesinden doğabilecek sakıncaların sonuçları zamanla ortadan kalkabilir, ancak, ha
kimiyetin başkalarının eline geçmesinden, şirketin borsada çökmesinden veya büyük bir malvarlığı 
zararına uğramasından doğan sonuçlar kalıcı olur. Hükümdeki "yakın" sözcüğü, hem doğrudan hem de 
sonuçlarını hemen doğurabilecek kaybı ifade eder. "Kayıp" sözcüğü daha geniş olduğu için kullanılmış 
olup zararı da kapsar. "Zarar", borçlar hukuku anlamında malvarlığı eksilmesi veya artmanın önlenme
si olup, dardır. Kayıp ise şirketi, paysahiplerini, önemli bir yatırımı, pazar payını etkileyebilecek olum
suz herhangi bir sonuçtur. Hüküm bir tehlike halini dikkate aldığından yetkiyi aramamıştır. 

İkinci fıkra: Alımı yapan yönetim kurulunun, ilk genel kurul toplantısına hükmün ikinci fık
rasında sıralanan bilgileri yazılı olarak sunması şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerinin gereğidir. 

Madde 382 - Bu madde yasağın istisnalarını düzenlemektedir. Hüküm 6762 sayılı Kanunun 
329 uncu maddesi ile bir çok noktada benzerlikler gösterir. Bu maddenin Tasarının 379 ve 381 in
ci maddelerinden farkı belirli hallere özgülenmiş olmasıdır. 

Birinci bendde şirketin, fazla sermayeyi iade amacıyla, sermaye azaltması düzenlenmiştir. Hü
küm uyarınca, şirket iadeye (itfaya) tâbi payları paysahiplerinden satın alır ve itfa eder veya zararı 
gidermek amacıyla itfa eder. Tasarının 473 ilâ 475 inci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır. 

İkinci bend, birleşme, bölünme ve mirasla intikal gibi yollarla iktisap edilen paylar hakkında
dır. Hükmün kısmî küllî halefıyeti de kapsadığı şüphesizdir. 

Üçüncü bend, Özelleştirme Kanunu veya diğer bir kanunun herhangi bir hükmü dolayısıyla ik
tisap edilen paylara dairdir. 

Dördüncü bendde düzenlenen varsayımda şirket bir alacağını tahsil edememiştir; borçlunun 
elinde şirketin kendi payları vardır ve cebri icrada satılmaktadır. Bu payların bedellerinin tümü 
ödenmişse şirket bunları cebri icradan iktisap edip ihale bedeli ile alacağını mahsup edebilir. 

Madde 383 - Bir şirket kendi paylarını bağış ve vasiyetname yolu ile ivazsız, yani karşılıksız 
iktisap ederse yasağa bağlı kalmak doğru olmaz. Aynı şekilde bir yavru şirket ana şirketin payları
nı ivazsız olarak edinebilir. 

Madde 384 - Bir anonim şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylarını elden çıkarmasına iliş
kin zorunluk, 382 nci maddesinin (b)-(e) bendlerinde öngörülmüş bulunan istisnalar uyarınca edi
nilmiş bulunan payların, esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde onunu aşması halinde, aşan kısmı 
için söz konusudur. Elden çıkarma zorunluğunun 382 nci maddede sayılan haller ile ivazsız iktisab-
ta öngörülmesinin sebebi, Tasarının 382 nci maddesinde öngörülen iktisap istisnalarının ihtiyaçlar
dan değil, zorunluluklardan kaynaklanmasıdır. Zorunluluğun etkisi ortadan kalkınca bunları muha
faza etmek yasağın konulmasını gerekli kılan sebeplere aykırı düşer. Aynı gerekçe ivazsız iktisap
lar için de geçerlidir. Tasarının ilkesi şudur: İhtiyaç varsa paylar elde tutulmalı, aksi halde devredil
melidir. Yüzde on serbestisinin elden çıkarma zorunluğuna tâbi olmadığının gerekçesi için 379 un
cu maddenin gerekçesine bakınız. 
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Madde 385 - 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap veya rehin olarak kabul edi
len paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren altı ay içinde elden çıkarılmalı 
veya rehne son verilmelidir; aksi halde, söz konusu payların sermayenin azaltılması yoluyla hemen 
itfası gerekir. Hükümde, elden çıkarmaya ve rehni kaldırmaya ilişkin özel bir usul öngörülmemiş
tir. İdare işlevinin gereği olarak elden çıkarma yetkisi yönetim kurulundadır. Yönetim kurulu göre
vini eşitlik ve kamuyu aydınlatma ilkelerine uygun olarak yerine getirir. Hükümdeki "hemen" söz
cüğü "hiç vakit geçirmeden" anlamına gelir. Sözcüğün anlamını somut olayın özellikleri tanımlar. 
"Hemen" sözcüğü "şirket için müsait olan bir zamanda" şeklinde yorumlanamaz. 386 ncı madde 
388 inci maddeye göre iktisap edilen paylara uygulanamaz. Çünkü, anılan hükme aykırılığın hukukî 
sonuçlan aynı maddede gösterilmiştir. 

"Pay" sözcüğü hem senede bağlanmamış payı hem de pay senedini kapsar. Tespit, mahkeme 
kararıyla yapılabilir. 

Madde 386 - Bu maddenin gerekçesi için 385 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 387 - Diğer kanunların, şirketin kendi paylarını iktisabına izin veren hükümleri 387 nci 

maddede saklı tutulmuştur. Bu hükümler ancak yer aldıkları kanun çerçevesinde ve o kanunun ama
cına uygun olarak geçerli sonuçlar doğururlar. Uygulama alanlarının kıyas yoluyla genişletilmesi 
mümkün değildir. Söz konusu hükme aykırılığın hukukî sonuçları hükümde öngörülmemişse Tasa
rı hükümleri uygulanır. 

387 nci madde şirketin kendi paylarını iktisabı hakkında öngörülmüş bulunmakla beraber, kı
yas yolu ile, şirketin kendi hisse senetlerini rehin olarak kabul edeceği hallerde de uygulanır. 

Özel hükümler bir idarî düzenlemede yer alıyorsa, mezkûr düzenlemeye dayanak oluşturan ka
nunun bu konuda idarî düzenleme yapılabileceğini açıkça belirtilmiş olması şarttır. 

Madde 388 - Tasarının 388 inci maddesinin kaynağı AET'nin 2 sayılı Yönergesi ile Alm. POK 
56 ncı paragrafıdır. Ancak anılan madde bir çok noktada Alman düzenlemesinden ayrılmıştır. Hü
küm, içerdiği kuralın açıkça ifade edilmiş bulunması sebebiyle yenidir. 6762 sayılı Kanunda şirke
tin kendi paylarını taahhüt edemeyeceği kuralı açıkça ve doğrudan doğruya öngörülmemişti. Ancak 
6762 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında ifadesini bulan "muvazaadan ârî" iba
resinin bu kuralı da içerdiği söylenebilir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, sermayenin gerçekten konulması ilkesinin (Genel Gerekçe 57 ve 
66 numaralı paragraf) gereği olarak bir anonim şirketin kendi paylarını taahhüdünü kesin olarak ya
saklamaktadır. Hükmün, payın her türlü aslen iktisabı halini kapsaması özellikle amaçlanmıştır. Ku
ruluşta ve sermaye artırımında ihraç edilecek payları taahhüt, esas ve kayıtlı sermaye sisteminde 
rüçhan hakkının devralınması yoluyla taahhüt, şartlı sermaye artırımında değiştirme ve alım hakkı
nın kullanılması gibi. Bir anonim şirketin Tasarının 379-381 inci maddeler hükümleri uyarınca ken
di paylannı iktisap etmesi halinde bu paylardan kaynaklanan rüçhan haklarını kullanıp kullanama
yacağı, yani kendi paylarını taahhüt edip edemeyeceği sorununun çözümü öğretiye açıktır. 

Kuruluşta, anonim şirketin henüz varolmadığı için kendi paylarını taahhüt edemeyeceği düşü
nülebilir. Ancak çeşitli danışıklılık yollarının bulunduğu, bunun bir örneğinin de maddenin ikinci 
fıkrasında yer aldığı gözden kaçırılmamalıdır. 

Devren iktisaplara 379 ve devamı hükümleri uygulanacağı için bu tür iktisaplar 388 inci mad
denin kapsamı dışındadır. Hükme aykırılığın sonucu kanuna aykırılık sebebiyle geçersizliktir. 
Üçüncü fıkra gereğince bu payların kurucular ve yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edilmiş 
sayılması şirket yönünden geçersizliği etkilemez. 
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İkinci fıkra: Hükmün öngörülme amacı birinci fıkradaki yasağın danışıklı işlemlerle etkisiz 
bırakılmasına engel olmaktır. Tasanda bu hüküm bulunmasaydı, belki kanuna karşı dolan hüküm
leri aracılığı ile (ve kısmen de) üçüncü fıkraya dayanılarak aynı sonuca varılabilirdi. Ancak zihin
lerde uyanabilecek tereddütler, farklı yaklaşımlar ve yorumlar birinci fıkrada öngörülen yasaktan 
beklenen yaran ortadan kaldırabilirdi. Yavru şirketin açıkça zikredilmesinin sebebi, onun bazı var
sayımlarda üçüncü kişi sayılmayabileceği endişesidir. Kuruluşta ve sermaye artırımında, bir üçün
cü kişinin veya bir yavru şirketin, bir anonim şirketin paylarını kendi adına fakat kurulmakta bulu
nan ya da mevcut olan anonim şirket hesabına taahhüt etmesi halinde, mezkûr paylar anılan anonim 
şirket adına taahhüt edilmiş sayılır ve birinci fıkradaki yasağın kapsamına girer. Üçüncü kişi, ger
çek veya tüzel bir kişi veya bir tek kişi işletmesi olabilir. Yavru şirket, 195 inci maddeye göre ta
nımlanır. Hüküm, yavru şirketin tek kişi işletmesi olması halinde de hüküm uygulanır. Hesaba ta
ahhüt, komisyon, vekâlet veya işgörme sözleşmesinin herhangi bir türü olabilir veya karma sözleş
me niteliği taşıyabilir. İkinci fıkranın uygulanması için şirketin rizikoyu taşıması yeterlidir. Esas 
sermaye ve kayıtlı sermaye sistemleriyle şarta bağlı sermaye artırımları hükmün kapsamındadır. 

Hükme aykırılığın hukukî sonucu geçersizliktir (bakınız birinci ve üçüncü fıkra ile ilgili açık
lamalar). 

Üçüncü fıkra: Birinci ve ikinci fıkralara aykırılık halinde, taahhüt şirket yönünden, kanuna ay
kırılık sebebiyle geçersizdir; yani taahhüt hukukî bir sonuç doğurmaz. Tasarı kusurlu olmaları ha
linde söz konusu taahhüdün, kuruluşta kumcular ve sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafın
dan yapılmış olduğu varsayımı üzerine kuruludur. Varsayımın dogmatik düzeni şöyledir: Kurucular 
veya yönetim kurulu üyeleri kusurlu değillerse taahhüt (geçersiz olduğundan) hem sonuç doğur
maz, hem de geçersiz taahhüdün yerine bir varsayımla başka taahhüt geçmez. Kurucular veya yö
netim kurulu üyeleri kusurlu ise, geçersiz taahhüt yerine bunların taahhüdü bir kanunî varsayımla 
geçer. Tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla kusura vurgu yapılmıştır. Tasarı, kusursuzluğun is
patı yolu ile sorumluluktan kurtulma olanağını tanımıştır. Kusursuzluğunu ispatlayanların dışında
ki kurucular ve yönetim kurulu üyeleri sorumlu olmakta devam ederler. 

"Bedellerinden sorumlu olurlar" ibaresi ödenmeyen bedellerden müteselsil sorumluluğu ifade 
etmektedir. Sorumluların, pay bedellerini aşan zarardan sorumlu olup olmadıkları mahkeme karar
larına ve doktrine bırakılmıştır. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından taahhüdünün 
geçersizliğini hükme bağlamakta, "yukarıdaki hükümler" ibaresiyle bir taraftan birinci fıkradan 
kaynaklanan geçersizliğe diğer taraftan da üçüncü fıkradaki kusur sorumluluğuna, sorumluluktan 
kurtulma şartına ve müteselsil sorumluluğa gönderme yapmaktadır. İkinci cümlede sorumlu olanın 
yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri olduğuna vurgu yapılmak gereği duyulmuştur. Çok istisnaî bir 
durum olduğu için hükümde yavru şirketin kurucularının sorumluluğu açıkça düzenlenmemiştir. 
Ancak gereğinde anılanların da soramluluğuna gidilebileceği şüphesizdir. 

Madde 389 - Şirketin kanuna uygun veya aykırı bir şekilde iktisap ettiği paylar şirkete hiçbir 
paysahipliği hakkı vermez. Şirket sadece, söz konusu paylardan kaynaklanan bedelsiz payları ikti
sap edebilir; ancak anılan bedelsiz paylar da şirkete paysahipliği hakları sağlayamaz. Bu maddenin 
sonuçları, 6762 sayılı Kanunun 329 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne nazaran daha kesin ve 
kapsamlıdır. Şirket hamiline hisse senetlerini inançlı bir işlem ile devredip kendisini genel kurulda 
temsil ettiremez, oy kullanamaz, temettü alamaz. 

Hükümle ilgili bir kısım sorunlar kanunî çözümlerin sakıncaları gözönüne alınarak içtihada ve 
öğretiye bırakılmıştır. Bu sorunlar AET'nin İkinci Yönergesinde de bu sebeple çözülmemiştir. İsviç-
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re'de de durum böyledir. AB ülkelerinde söz konusu sorunlarda bazen değişik sonuçlara varılmıştır. 
İşaret edilmek istenen sorunlar, inter alia, söz konusu payların tutarınca toplantı nisabının azalıp 
azalmadığı; tahakkuk eden temettünün kanunî yedek akçelere alınıp şirketin malvarlığı haline mi 
geldiği, yoksa özel bir hesaba konulup payın devri ile birlikte devralana mı verileceği; rüçhan hak
kının kullanılmasının bedelsiz paylara kıyaslanıp kıyaslanmayacağıdır. Yabancı doktrinde "paysa-
hipliği vermeme"nin geçici bir hâl olduğu, paylar anonim şirketin elinde iken paysahipliği hakları
nın dondukları, payların devri ile birlikte söz konusu paylardan kaynaklanan hakların canlandığı gö
rüşü savunulmaktadır. 

Madde 390 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin birinci fıkrasının birin
ci cümlesinde yer alan, bir çok güçlüğe ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı için şiddetle eleştirilen, 
ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm, Tasarıda değiştirilmiş ve esas sözleşmede daha ağır 
bir toplantı nisabı öngörülmemişse yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabil-
mesine kanunen olanak tanınmıştır. Hüküm toplantı nisabının esas sözleşme ile hafıfletilmesine izin 
vermemektedir. Bunun başlıca iki ana sebebi vardır: (1) Yönetim kurulunun azınlığı oluşturan sa
yıda üyenin varlığı ile toplanabilmesi bir taraftan "kurul" anlayışına aykırı düşer, diğer taraftan azın
lıkta kalan üyelerle toplanabilen bir yönetim kurulunun içerideki üyelerinin çoğunluğu ile karar ve
rebilmesi genel kurulun seçimi ile oluşan organ kavramı ile bağdaşmaz. Meselâ, dokuz üyeden olu
şan bir yönetim kurulunun, üç üye ile toplanıp iki üye ile karar alabilmesi bu yönden kabulü güç bir 
sonuçtur. Toplantı nisabı ile ilgili, doğrudan bir hüküm içermeyen Alm. POK paragraf 77 (1), c.2 
aynı düşünceye yöneliktir. Toplantı nisabının hafıfletilmesine bir kanunî sınır çizilmesi ise çok zor
dur. (2) Tasarı sisteminde bir önerinin imzalanması yolu ile (m. 390 (4)) ve elektronik ortamda yö
netim kurulunun karar almasına olanak tanınmıştır. Bu olanaklar mevcutken, azınlıkta kalan üye
lere yönetim kurulu olarak toplanma iznini vermek tutarlı bir çözüm olarak değerlendirilemez. 

İkinci ve üçüncü fıkra: İkinci ve üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin bi
rinci fıkrası hükmünün ikinci ve üçüncü cümlelerinin tekrarıdır. 6762 sayılı Kanunun tutanak kati
bine ve muhalefetlere ilişkin hükümlerinin Tasarıda yer almasına gerek görülmemiştir. Çünkü, bu 
hükümler doğal olanı ifade etmektedir. Diğer yandan Türk hukukuna, İngiliz hukuku anlamında 
"şirket katibi/sekreteri" kavramı yabancıdır. 

Dördüncü fıkra: 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne açıklık ka
zandıran iki değişiklikle, hüküm Tasarının dördüncü fıkrasında korunmuştur. Bunlardan birincisin
de bir önerinin elden dolaştırılarak karar alınmasında karar nisabı belirlenmiş, böylece uygulama
daki karışıklığa ve tartışmalara son verilmiş, ikincisinde ise imzaların aynı kâğıtta olmasına gerek 
bulunmadığı ifade olunmuştur. 

Beşinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tekrarıdır. 
Madde 391 - Yönetim kurulu kararları iptal edilemez. Buna karşılık bâtıl yönetim kurulu ka

rarlarına karşı tespit davası açılabilmesi (genellikle) kabul edilmekte, kanunlar bu yolda hükümle
re yer vermektedir. Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, bir yönetim kurulu kararının geçersiz oldu
ğunun tespiti mahkemeden istenebilir. İsv. BK'nın 714. maddesinde de bâtıl yönetim kurulu karar
larına karşı tespit davası açılabilmesi olanağı genel kurul kararlarına ilişkin 706b'ye gönderme ya
pılarak düzenlenmiştir. Tasarı 391 inci maddede mevcut uygulamayı hükme bağlamaktadır. Düzen
lemenin amacı, dava olanağını tanıyarak ve iptal edilebilir kararlarla bâtıl kararlar arasındaki farka 
açıklık getirerek paysahibinin korunmasını güçlendirmektir. Hüküm bâtıl kararları örnek gösterme 
yöntemi ile belirlemektedir. Bâtıl yönetim kurulu ve genel kurul kararları için ayrı hükümler öngö
rülerek İsviçre'den daha açık ve amaca daha uygun bir sisteme gidilmiştir. Tespit davası meşru men
faati bulunanlar tarafından bir süreye bağlı olmaksızın ikame edilebilir. 
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Hükümde, en çok rastlanılan bâtıl kararlar örneklerle (sayım yoluyla) gösterilmiştir. Bir yöne
tim kurulu kararının geçersiz olup olmadığı genel hükümlere göre belirleneceği gibi butlan sebep
leri ile geçersizliğin sonuçları da aynı ilkelere göre belirlenir. 

1. En çok rastlanan geçersiz yönetim kurulu kararlan, eşitlik ilkesine aykırı olanlardır. 
SerPK m. 12 bu tür kararların zaten geçersizliğine cevaz vermekte, Yargıtay kararlan da bu sebep 
bağlamında gelişmiş bulunmaktadır. Tasan 357 nci maddede eşitlik ilkesine açıkça yer verdiği için 
artık bu ilkeye aykırı kararlar kolayca belirlenebilecektir. 

2. a) Anonim şirketin temel yapısına aykırı olan kararlar. Bu hüküm İsv. BK m. 706 b, b.3'ün 
ilk kısmından alınmıştır. Anılan hüküm, geçersiz genel kurul kararlarına ilişkindir. Yönetim kurulu 
hakkındaki 714 üncü madde bu hükme gönderme yapmaktadır. İsviçre doktrininde hükmü örnek
lerle açıklamak eğilimi hakim olmakla beraber, ilkesel temelde yorum yapan yazarlar da vardır. 
Bunlara göre, emredici hükümleri ihlâl eden münferit kararlar iptal edilebilir kararlar iken, genel 
kurul veya yönetim kurulu tarafından anılan hükümlere aykırı genel nitelik taşıyan hukuk koyan ka
rarlar geçersizdir. Meselâ, bütün paysahipleri için bilanço açıklarını kapatmak amacıyla Koopera
tifler Kanununun 31 inci maddesinde olduğu gibi ek ödeme yükümü (madde yanlış olarak "yüklem" 
demektedir) getiren bir yönetim kurulu kararı anonim şirketin temel yapısının bir tanımlayıcı öğesi 
olan paysahiplerinin sınırlı sorumluluğu ilkesine aykırıdır. Tasarının 421 inci maddesinin ikinci fık
rasının (a) bendi hükmü istisnaî bir düzenlemedir. 

Daha somut ve kapsamlı bir açıklama anonim şirketin tanımından ve organsal yapısından hare
ketle verilebilir: Anonim şirketin tanımına, paysahiplerinin hakları ve borçlan düzenine ve organsal 
yapısına aykırı kararlar temel yapıya aykırıdır. Temel yapı ile kastedilen, anonim şirketi taşıyan ana 
kolonlardır. Yukarıda verilen "ek ödeme yükümü" bu niteliktedir. Bir üçüncü kişinin meselâ büyük 
kredi veren bir bankanın paysahibine eş (temettü, tasfiye payı, genel kurula katılma gibi) haklarla do
natılması veya yönetim kurulu kararlarında ona veto hakkı tanınması temel haklar düzenine; üye ol
mayan bir kişinin yönetim kurulunda üye haklarına sahip kılınması, organsal yapıya aykırıdır. 

b) Sermayenin korunması. Bu ilkeyi (Genel Gerekçe 57 ve 66 numaralı paragraf), şirketin mal
varlığının korunması ilkesinden ayırmak, ayrıca genel kurulun ve yönetim kurulunun devredilemez 
yetkileri ile karıştırmamak gerekir. İlkenin amacı Tasarının 379 (3), 380 (1), 384 ve 399 uncu mad
delerinde görüldüğü gibi "sermaye"ye odaklanmıştır. Yedek akçelerin korunması tartışılabilir. Hük
mün kapsamına, inter alia, sermaye paylarına faiz ödenmesi girer. 

3. Bu geçersizlik sebebinde 2 numaralı halde olduğu gibi, bir üçüncü kişiye paysahibinin hak
larına eşit düzeyde haklar tanınması değil, paysahibinin vazgeçilmez ve sınırlandırılamaz hakları
nın kullanılmasının ihlâl edilmesi veya kısıtlanması söz konusudur. Inter alia, iptal davasının açıla
bilmesinin yönetim kurulunun onayına tâbi tutulması; kâr elde etmek ve paylaşmak amacının terki; 
genel kurula giriş kartı verilmesinin veya Tasarının 437 nci maddesi uyarınca bilgi alma ve incele
menin yönetim kurulunun istediği bir taahhütnamenin imzalanması şartına bağlanması; genel kuru
la temsilci ile katılmanın (m. 425) yasaklanması, bağımsız ve kurumsal temsilciler için (madde 428) 
şirkete teminat yatırılması zorunluğunun getirilmesi gibi. 

Hükümde "özellikle" denilerek geçersizliğin sadece vazgeçilmez haklara özgülenmediği vur
gulanmıştır. 

4. Organların devredilemez yetkilerinin devrine ilişkin kararlar, aynı zamanda temel yapı ile de 
ilgilidir. Ancak hüküm organlar arası işlev ayrımı ilkesinin özellikle Tasarının 375, 397, 398 ve 408 
inci maddelerinde yer alan düzenin korunmasını amaçlamaktadır. Hüküm devredilemez yetkilerin 
bütün halinde olduğu gibi münferiden devrinde de uygulanır. 
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Madde 392 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 331 inci maddesinden esinlenerek kaleme alın
mıştır. Ancak mevcut metinde, uygulamadaki bazı sorunlar dikkate alınarak değişiklikler yapılmış, 
yeni kurallar konulmuştur. Tasarının bu hükmünde, aynı zamanda, yönetim kurulu başkanının yet
kileri de gösterilmiştir. Bu hüküm şirket iş ve işlemleri hakkında olup, yavru şirketlere ilişkin bilgi 
alma hakkı 200 üncü maddede düzenlenmiştir. 

Birinci fıkra: Ağır ve kapsamlı sorumluluğunun bir gereği olarak her yönetim kurulu üyesi
nin şirketin bütün iş ve işlemleri hakkında bilgi almak hakkı vardır. Bu hak aynı zamanda üyenin 
güvenirliliğine ve özenine bırakılmış bulunan yönetim görevinin ve şirket ile üye arasındaki ilişki
nin gereğidir. Bilgilendirilen üye yönetebilir ve doğru zamanda, doğru kararı alabilir. Bu yönden 
üyeler arasında fark yoktur. Bilgi vermek, verecek olan kişi yönünden bir yükümdür. Bu hak dör
düncü fıkrada açıkça belirtildiği gibi ne kaldırılabilir ne de sınırlandırılabilir. Üyeye verilecek bilgi 
ayrıntılı, amaca uygun ve istenileni karşılar nitelikte olmalıdır. Bu fıkra aynı zamanda yönetim ku
rulu üyelerinin kurula defter ve bilgi getirtebilmesi hususundaki yetkisini açık bir şekilde hükme 
bağlamıştır. Bu yetkinin, ne kurulda oylama yaparak, ne de yapılmadan reddi mümkün değildir. 

Üye bilgiyi (kural olarak) yönetim kurulunda alır; yoksa doğrudan yöneticileri çağırarak veya 
onlara başvurarak bilgi isteyemez. Bu husus üçüncü fıkradan açıkça anlaşılmaktadır. 

Bilgi alma hakkı şirket iş ve işlemleri ile sınırlı olup, özel işleri kapsamaz; meğerki, özel işler şir
ket iş ve işlemleriyle ilgili veya bağlantılı olsun. Hak üyenin kişiliğine tanınmıştır; yoksa yönetim ku
ruluna "kurul" olarak tanınmamıştır ve ancak üye bilgi alabilir. Hak, üyelikten ayrılmakla son bulur. 

Alınacak bilginin niteliği ve özellikle "gizli", "şirket sırrı" olması ile ilgili açık bir sınır getiril
memiştir. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep şudur: Güvenilmeyen bir kişi üye seçilmemeli, se
çilmişse uzaklaştırılmalıdır. İkincisi ise, Tasarının 369 uncu maddesinde "şirketin menfaatlerinin" 
gözetilmesi de vurgulanarak ağır bir özen yükümünün getirilmiş olması ve özen yükümünün sorum
lulukla doğrudan ilgili bulunması ve ayrıca bilgi sızdırmanın cezaî yaptırıma bağlanmasıdır. Hukukî 
ve cezaî yaptırımlar yeterince caydırıcı kabul edilmelidir. Üçüncü sebebe gelince: Somut olayın 
özelliği, istenilen bilginin verilmemesini gerekli kılıyorsa yönetim kurulu başkanı tedbir talebiyle 
mahkemeye başvurabilir. 

Yönetim kurulu üyesinin görevinin güvene dayalı olduğuna ilişkin temel düşünce, yaptığı işin 
nitelik ve önemi ve nihayet yüklendiği sorumluluk ve sorumluluğa bağlı hukukî ve cezaî yaptırım
lar ondan bir bilginin saklanmasını ve esirgenmesini haklı gösteremez. 

İkinci fıkra: Başkan, üyeler, tüm yöneticiler, ticarî mümessiller, vekiller, seyyar tacir yardımcı
ları Tasarının 378 inci maddesinde öngörülen de dahil olmak üzere, komite, komisyon ve alt kurul
lara bilgi vermekle yükümlüdür. Aksine hareket, iş sözleşmesinin feshini gerektirir. Şirkete bağlı ol
mayan komisyoncuların, tellalların, aracı kurumların, rapor yazmakla görevlendirilen kişilerin kural 
olarak böyle bir yükümleri yoktur. Aynı sonuç, acentalar için de söz konusudur. Onların durumlarını 
ve bilgi vermemelerinin sonuçlarını sözleşmeleri belirler. Ancak hükmün doğrudan görevi dışında 
kalan bu sorunda, mahkemelere ve doktrine yorum yolunun açık olduğundan şüphe edilemez. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu dışında bilgi alma hak
kını ve defter ve belgeleri incelemesi hakkını düzenlemektedir. 

Üyenin (kural olarak) kurul dışında bilgi almak hakkı bulunmadığı gibi, kurul dışında defterle
ri ve/veya belgeleri incelemek hakkı da yoktur. Üye, bu hakkı yönetim kurulu başkanının izni ile kul
lanabilir. Üye, şirketin defter ve belgelerini incelemeyi ancak görevini, hesap verilebilirlik ilkesine 
uygun olarak yapması bakımından gerekliyse talep edebilir. Başkandan talep bir şekle tâbi değildir. 
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Dördüncü fıkra: Yönetim kurulu üyesinin talebinin başkan tarafından reddi halinde üye, iste
ğini yönetim kuruluna sunabilir. Kurulun kararı ile üye bu hakkını kullanabilir. Talepte bulunan üye
nin müzakereye ve oylamaya katılmasına 393 üncü madde engel değildir. Çünkü sorun "şirket dışı 
kişisel bir menfaatle" ilgili değildir. Kurulun da talebi reddetmesi halinde mahkemeye başvurma yo
lunun açık olup, bu husus maddede ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Beşinci fıkra: Bu fıkra yönetim kurulu başkanının kurulda primus enter pares konumunda ol
duğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Başkan kurul dışında inceleme ve bilgi edinme hakkı
nı ancak diğer üyeler gibi kullanabilecektir. 

Altıncı fıkra: Üyenin maddenin çeşitli hükümlerinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırıla
maz. Esas sözleşme ile genişletmeye ise bir engel yoktur. 

Yedinci fıkra: Hüküm 6762 sayılı Kanunun 331 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekrarıdır. 
Madde 393 - 6762 sayılı Kanunun 332 nci maddesi esas itibarıyla korunmuş; sadece, mevcut 

düzenlemedeki tartışmalara yol açan bazı sözcük ve ibarelerin açıklığa kavuşturulmasına çaba har
canmıştır. 

Birinci fıkra: Yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantısına kendisi veya yakınları ile şir
ket arasında menfaat çatışması varsa katılamaz. Çatışma, şirket menfaatleriyle kendisinin şirket dı
şı ve kişisel menfaatleri veya alt ve üstsoyundan birinin veya eşi veya üçüncü kişiye kadar (bu de
rece dahil) kan veya kayın hısımlarından birinin kişisel menfaati arasında olmalıdır. "Kişisel" söz
cüğü ile bizzat üyeye veya yakınına yönelik, onları konu alan veya onlarla ilgili bulunan bir men
faat kastedilmiştir, yoksa bir topluluğa ait olup da kişinin de yararlanabileceği bir kazanç, bir avan
taj, bir zararın önlenmesi vb. haller kişisel sayılmaz. Menfaatin şirket dışı olması gerekir; yoksa, bir 
üye kendisinin, eşinin alt veya üst soyundan birinin bir şirket görevine seçimi, atanması, görevden 
alınması, yolluk belirlenmesi vs. gibi şirketi ilgilendiren bir işte müzakerelere katılabilir. Birinci fık
ranın birinci cümlesinin kapsamına girmemekle birlikte, üyenin toplantıya katılmamasının dürüst
lük gereği olduğu durumlarda da yasak geçerlidir. Meselâ, müzakerenin konusunun bir üyenin or
tağını; ortağı olduğu bir şahıs şirketini, eski eşini vs. ilgilendirmesi gibi. Tereddüt halinde kararı yö
netim kurulu verir. Bu oylamaya ilgili üye katılamaz. Yönetim kurulunun karan niteliği dolayısıy
la kesindir. Çünkü, organlar arasında alt üst sıralaması bulunmadığı için ihtilâf genel kurula götü-
rülemez. Mahkeme yolunun açık olup olmadığı, içtihat yolu ile ve doktrinin yardımı ile çözülebilir. 

Yönetim kurulu bir üye ile ilgili yasak sebebini bilmiyor olsa bile üye müzakereye katılmamak 
zorundadır. Menfaat ihtilâfı daha sonra ortaya çıksa bile, üye sorumlu tutulur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra özel bir sorumluluk hali öngörmüştür. Sorumluluk kusur esasına da
yanır ve müteselsil değildir. Çünkü, bir kurul karar veya eylemi yoktur. 

Üçüncü fıkra: Hüküm bir taraftan kamuyu aydınlatma, diğer taraftan da kamusal yönetim il
kesinin gereğidir. İlgili karara, üyenin müzakereye katılmamasının sebebi ve yapılacak işlemler 
açıkça yazılmalıdır. Karar bir yetkilendirmeyi içeriyorsa yetkilendirilen kişi ve önemli olan nokta
lar da belirtilmelidir. 

Madde 394 - 6762 sayılı Kanunun 333 üncü maddesi anlam itibarıyla tekrarlanmıştır. Esas söz
leşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmesi gereken malî haklar hükümde sınırlı sayı ilkesi uya
rınca gösterilmiştir. Anılan malî hakların birkaçının birarada yerine getirilmesine bir engel yoktur. 

Yolluklar, temsil ödenekleri, sigorta primleri ve benzeri primler, varsa özel emeklilikler, avans
lar, hükmün kapsamı dışındadır. 
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Madde 395 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 334 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü, 
bazı değişikliklerle aynen alınarak, içtihatlarla ve doktrindeki görüşlerle oluşan birikim korunmuş
tur. Değişikliklerden birincisi mevcut metinde yer alan "şirket konusuna giren ticarî bir muamele" 
ibaresidir. Bu ibare hükmü gereksiz yere daraltmakta, yorum güçlüklerine sebep olmaktadır. Şirke
te bir arsa ya da pay senedi satmak bir ticarî işlem midir? Bazı yazarlar her türlü sözleşmeyi hük
mün kapsamına sokarken, bazıları da ticarî nitelik arıyordu. Zaten bu ibare 6762 sayılı Kanunun 
137 nci maddesi sebebiyle anlamsızdır veya en azından yanlış ifade edilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra tamamen yeni olup, bir açıdan sermayenin (malvarlığının) korunma
sı ilkesinin gereğidir. Hüküm bir anlamda 358 inci maddenin tamamlayıcısıdır ve uygulamada sık
ça rastlanılan kötüye kullanmaların engellenmesini amaçlamaktadır. 

Madde 396 - Maddeyle, 6762 sayılı Kanunun 335 inci maddesi aynen korunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme 

Anonim şirketin fınansal tablolarının yani hesaplarının denetlenmesi sistemi tamamen değiş
miş, 6762 sayılı Kanunda şirketin üç kanunî organından biri olan ve uzman bilgisine sahip olması 
zorunlu bulunmayan "murakıp(lar)" eli ile yapılan denetleme, Tasarıda yerini, bir bağımsız denet
leme kuruluşunun veya yeminli malî müşavirin ya da serbest muhasebeci malî müşavirin yaptığı, 
finansal tablolar ile raporların, dolayısıyla, muhasebenin sürekli denetimine bırakmıştır. Tasarıya 
göre, küçük anonim şirketlerde denetim en az iki yeminli malî müşavir (YMM) veya serbest muha
sebeci malî müşavir (SMMM) tarafından yapılabilir. 6762 sayılı Kanun sisteminde, murakıp(lar) 
için öngörülmüş bulunan, genel kurulun toplantıya çağrılması gibi, yönetime ilişkin görev ve yetki
ler de Tasarıyla sistemden çıkarılmıştır. Ayrıca, denetimin, denetçilik mesleğinin gereklerine, etiği-
ne ve uluslararası standartlara göre yapılması emri Tasarıda açıkça yerini almıştır. 

Yeni hükümlerle, kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri (m. 515 (2)) bağlamında tam bir 
denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir 
raporla paysahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulması amaçlanmıştır. Böylece, Tasarının 64 ilâ 
88 ve 514 ilâ 528 inci maddeleri hükümleri ile getirilen ilkeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları
nı tamamlayan ve gerek içerik, gerek amaç yönünden onlarla uyumlu olan nitelikteki denetlemenin 
ülkemizin şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını fınansal sonuçlarına güvenilebilir konuma getire
ceği düşünülmüştür. Bu ise işletmelerimizin dış pazarlarda rekabet güçlerini yükseltecektir. 

Kabul edilen bu yeni sistemde denetim işlevi, hiçbir kısmı veya yönü ile başka bir organa dev
redilemez veya doğrudan ya da dolaylı kullanılamaz. Denetim, bütünü ile denetçilere aittir. Başka 
bir deyişle Tasarının 397 ve devamı maddelerinde öngörülen denetim işlevine ilişkin yetkilerin ta
mamı devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir. 

Madde 397 - Birinci fıkra: Birinci fıkra anonim şirketin ve şirketler topluluğunun denetlenme
leri zorunluğunu kanunî bir yüküm olarak öngörmektedir. Denetlenecek olan, şirketin fınansal tablo
ları (FT) ile yıllık raporları (YR) ve bunlar bağlamında tüm şirket muhasebesidir. Yönetim kurulu
nun yıllık faaliyet raporunun denetlenmesi bazı sınırlar çerçevesinde yapılır. Denetim, noktasal değil 
bütünseldir; zaman zaman değil süreklidir. Anılan tabloların tâbi olduğu standartlara ve raporlara hâ
kim ilkeler 514 ve devamı madde hükümlerinde, denetimin konusu ve kapsamı da 398 inci madde
de öngörülmüştür. Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli (Tasarının 1523 üncü maddesi); halka açık 
olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören ya da görmeyen özel ve kamu sektörüne da
hil tüm anonim şirketler dahildir. Kaynak Alm. TK 316 ncı paragrafı, küçük anonim şirketleri bu de-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 189 — 

netimden istisna etmiştir. Tasarı, bu istisnaya yer vermemiş ancak 400 üncü madde başta olmak üze
re çeşitli hükümlerinde küçük ve orta ölçekli şirketlere özgü nispeten hafif hükümler getirmiştir. Kü
çük anonim şirketlerin denetçi olarak YMM ve/veya SMMM seçebilmeleri denetlemenin niteliğini, 
kalitesini ve denetçinin sorumluluklarını etkilemez; azalmaya sebep olamaz. Tasarının 397 nci mad
desinde öngörülen asgarî denetimdir, hiçbir anonim şirket bu denetimden istisna edilmemiştir. Bazı 
anonim şirketler için öngörülen özel hükümler, ek ve söz konusu anonim şirketin özelliğinin ve ni
teliğinin gereği olarak kabul edilirler; hiçbir şekilde 397 nci maddeyi dışladıkları şeklinde yorumla
namazlar. Özel hükümler, o gruba giren anonim şirketlerin daha az, 397 ve devamı madde hükümle
rine nazaran yalınkat ve yetersiz hüküm ve ilkelere göre denetlenmelerini haklı göstermez. 

İkinci fıkra: Tasarıya göre, denetçinin denetiminden geçmemiş FT'ler ile YR'ler düzenlenme
miş hükmündedir; bâtıldır. Bu belgelerin tanımı için 514 üncü maddeye bakılmalıdır. Bu hüküm yıl
lık ve altı aylık FT'ler için öngörülmüş olup, açılış ve ara bilançoları ile tasfiye bilânçolarına ve di
ğer bilançolara uygulanmaz. Ancak bunların denetimi ve sonuçları özel hükümlere tabidir. 

Üçüncü fıkra: Denetleme zamanı, FT'ler ile YR'lerin sunulma tarihidir. Denetleme süreci için
de veya öncesinde bunlarda düzenleyici organ tarafından denetleme raporunu etkileyebilecek nite
likte değişiklikler yapıldığı takdirde, denetleme yeniden yapılır ve sonuç raporda özel olarak açık
lanır. Olumlu görüş yazısı sonraki denetlemeyi yansıtır. Değişiklik, yıllık kârın kullanılışından, bü
yük bir müşterinin veya iştirakin iflâsından veya ödeme güçlüğüne düşmesinden vs.'den doğabilir. 
Değişiklikler, kâr nakilleri, yedek hesabına tahsisler, karşılıklar gibi rakamsal değişiklikleri gerekli 
kılabilir. 

Yeniden denetleme, "tablolar ile yıllık faaliyet raporları"mn hepsini kapsamakla birlikte, bu de
netlemenin değişikliğin etkisini gösterdiği belgelere özgülenmesi mümkündür. Ancak bu sınırlama
da çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü, hüküm tüm FT'ler ile YR'lere yöneliktir. 

Gerekli olduğu halde yapılmayan yeniden denetim, denetimi ve olumlu görüş yazısını geçersiz 
hâle getirir. Gerekli olduğu halde, yapılmayan değişiklik ise denetleme ile ilgili olmayıp, FT'lerin 
ve YR'lerin geçerliliği ve ilgili organın sorumluluğu ile ilgilidir. 

Değişiklikler dolayısıyla denetleme raporunda ve olumlu görüş yazısında yapılacak değişik
liklerin kapsamını somut olayın özellikleri belirler. 

Madde 398 - Maddenin amacı esasında genel kurula tam ve doğru değerlendirebilme olanağı
nı sağlamak, denetleme raporunu etken, doyurucu ve güvenilir kılmaktır. Altı aylık ara raporlarının 
amacı da aynıdır. Denetleme raporuna denetçilik mesleğinin gerekleri ile etiği hâkim kılınmış ulus
lararası standartlara gönderme yapılmış ve özel bir özen yükümü öngörülmüştür. Raporun asgarî 
içeriği de kanunla belirlenmiştir. Hükümlerde "finansal tablolar" denilmesinin sebebi denetlemeyi 
yılsonu finansal tablolarına özgülememektir. Ulusal ve uluslararası denetleme standartlarının gerek
li gördüğü ara dönem tablolar da denetim kapsamındadır. 

Birinci fıkra: FT'ler ile YR'lerin denetlenmesi, bu belgelerin kâğıt üzerinden incelenmesi ol
mayıp, envanter de dahil olmak üzere tüm muhasebenin, kayıtlar ve kayıtların dayandığı belgeler 
(müsbit evrak) ile denetlenmesidir. Bu denetleme özel değil geneldir; kısmî veya bazı işlemlerin ya 
da halka açılma, menkul değer çıkarma, sermaye artırımı gibi bazı olayların denetimi olmayıp, tüm 
veya tümün denetimidir. Denetim sondaj usulü ile de yapılamaz; meğerki uluslararası denetim stan
dartları, Türkiye Muhasebe Standartları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) 
izin vermiş olsun. Denetlemenin konusu ve kapsamı birinci fıkrada sayma yöntemi ile belirlenmiş
tir. Hem şirketin hem de topluluğun denetimi şu belgelerin denetimini ifade eder: Yıllık tabloların 
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397 nci maddenin birinci fıkrası ile 402 nci maddenin ikinci fıkrası anlam ve kapsamında yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunun, envanterin, uluslararası denetim standartları bağlamında muha
sebe iç denetimlerinin ve 378 inci maddeye göre verilmiş bulunan raporların... Uluslararası dene
tim standartları kapsamında iç denetim ile kastedilen, şirket içerisindeki çeşitli komiteler, özellikle 
halka açık şirketlerde denetim komitesi veya müfettişler aracılığıyla yapılan veya holdinglerde bü
tün topluluğu kapsar şekilde yapılan denetimlerdir. Ancak bu denetimin tanımı uluslararası denetim 
standartlarında yer alır. Bu yönden, 378 inci maddeyle ilgili olarak yapılacak denetim hakkında 
açıklamada bulunmak gereği duyulmuştur. Bu denetim sınırlı bir denetimdir. Bilindiği gibi 378 in
ci madde risklerin erken teşhisi ve yönetimiyle ilgilidir. Denetçi, söz konusu denetimi, denetime 
ilişkin Üçüncü Bölüm anlamında yapacaktır, diğer bir ifadeyle 397 ve 398 inci maddelerde öngö
rülmüş olan bakış açıları denetimin sınırını belirleyecektir. 

FT'ler ile YR'lerin denetimi ayrıca, kanuna, uluslararası muhasebe standartlarına ve esas söz
leşme hükümlerine uyulup uyulmadığını da içerir. "Kanun" sözcüğü ile 514 ve devamı maddeler 
hükümleri ve hesaplara ilişkin diğer hükümlere göre Türkiye Muhasebe Standartları, dolayısıyla 
IFRS kuralları ile "esas sözleşme" ibaresi ve şirketin esas sözleşmesinin aynı nitelikteki hükümleri 
kastedilmiştir. 

Birinci fıkrada denetlemenin nitelikleri belirtilmiş ve özenle yapılması gereği vurgulanmıştır. 
Denetçilik bir meslektir. Tasarının denetlemeye ilişkin hükümleri bu anlayışa dayalıdır. Onun için, 
hükümler kanunun ruhuna göre yorumlanmalıdır. Meslek ise, Türkçe'de tam karşılığı bulunmayan 
"profesyonel"liği şart kılar. Profesyonellik, güncel yenilikleri izleyen ve sindirilmiş bulunan uzman
lık bilgisini, bilimsel yöntemi, tarafsızlığı, ciddiyeti ve meslek ahlâkı anlamında "etik"i ve ulusla
rarası denetim standartlarını içerir. Bu anlamda, meslekî eğitim de özel bir önem taşır. Tasarının ka
nunlaşması halinde TÜRMOB'un bugüne kadar yürüttüğü başarılı meslek içi eğitim ve sınav siste
minin daha da geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekecektir. TÜRMOB, denetçinin Tasarıda oynadı
ğı merkez rol dolayısıyla eğitimine, Tasarının sistem ve amaçlarına uygun bir derinlik ve boyut ver
mek zorundadır. Denetleme ve denetçi etiği hiçbir kanunda tanımlanmamıştır, tanımlanamaz, ancak 
meslek mensuplarınca ve birliklerince kurallarının bilindiği varsayılır. Görevin gerektirdiği karak
teri haiz bulunma, ahlâkî değerlere ve standartlara bağlılık, güvenilir olma, görevi bizzat ve uzman 
yardımcılarla yerine getirmek, başkasının denetim sonuçlarını aynen aktarmamak (meğerki, haklı 
bir sebep bulunsun), meslekî etiğin asgarîleridir. Hükümdeki özeni, bir taraftan profesyonellik ku
ralları, diğer taraftan denetçilik ahlâkı tanımlar. Bu özen işin en üst düzeyde yerine getirilmesinin 
gerektirdiği özendir. Birinci fıkranın son cümlesinde yer alan "dürüstçe" sözcüğü 515 inci madde
de öngörülen ve bir üst hukuk kuralı olan dürüst resim ilkesine göndermedir. Bu gönderme denet
lemenin nitelik ve özelliğini tanımlamakta ve hem denetlemenin niteliğini, hem özeni hem de gö
revi açıklamaktadır. 

Vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunması 398 inci maddedeki denetim görevinin sadece 
dışında olmakla kalmaz, ayrıca ona yabancı ve ayrı bir konumdadır. Anonim şirketin Tasarının 398 
inci maddesine göre denetlenmesi vergi denetimini içermez, ancak ona yardımcı ve destektir. 

Denetim görülebilir, açık ve yakın risklere işaret etmeli midir? Denetçinin risklere ilişkin gö
revi 398 inci maddenin dördüncü fıkrasında gösterilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, denetlemenin yapılmasına ilişkin dört kural içeriyor. Bunlar (a) Şir
ket ve topluluk yönünden, fınansal tablolarla raporların uyumlu olup olmadıkları; (b) tablolar ve ra
porlarla denetiminin ortaya koyduğu bulguların ve bilgilerinin birbiriyle uyumlu olup olmadığı; (c) 
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şirketin ve topluluğun genel durumunun tatmin edici bir şekilde takdim edilip edilmediği ve (d) 
risklerin isabetle ifade olup olunmadığıdır. Denetim ikinci fıkradaki asgarîleri yerine getirmemişse 
398 inci madde anlamında denetim icra edilmemiştir. Bu dört nokta birbirinin alternatifi değildir; 
dördü de denetimin olmazsa olmaz şartıdır. 

Risklere işaret, denetimin ve denetim raporunun görevi değildir. Görev tablolardan bunun, ya
ni risklerin anlaşılıp anlaşılmadığının, özellikle yıllık raporlarda buna işaret edilip edilmediğinin ve 
378 inci maddede öngörülen mekanizmanın işleyip işlemediğinin incelenmesidir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra topluluğun FT'leri ile ilgili olup, bunları denetleyen denetçinin 
görevinin, konsolidasyona tâbi şirketlerin fınansal tablolarının incelenmesini kapsayacak şekilde 
genişlediğini ifade etmektedir. Çünkü topluluğun denetimi konsolidasyona tâbi olan şirketlerin de
netiminden soyutlanamaz. Konsolide fınansal tablo, konsolidasyona tâbi şirketlerin konsolidasyon 
kurallarına göre bileşimidir. 

Konsolidasyona dahil şirket Tasarı hükümlerine göre denetlenmişse, bu denetime gereklilik 
yoktur. Aynı şekilde, merkezi yurt dışında bulunan bir şirket Tasarının öngördüğü denetimle eşde
ğer bir denetimden geçmişse yeniden denetimden geçmez. Yapılan denetimler olumlu görüş yazısı 
almışsa veya sınırlı olumlu görüş verilmişse ya da ihtilaf varsa denetim gene gerekli olabilir. Ancak 
bu sorunun çözümü içtihatla gerçekleşecektir. 

Dördüncü fıkra: Son fıkra 378 inci maddeye göre teşhis sisteminin kurulup kurulmadığının, 
bunun işletilip işletilmediğinin belirlenmesi ve belirtilmesi zorunluğuna işaret etmektedir. 

Madde 399 - Birinci fıkra: Denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi olduğu için denetçi
nin seçimi genel kurula aittir ve genel kurulun bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Nitekim 408 inci 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde de bu kural açık bir şekilde öngörülmüştür. Böylece teorik te
melde, 6762 sayılı Kanunun 347 nci maddesi ile Tasarı arasında tam bir ilkesel uyum vardır. Seçimin 
her faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek yılın denetçisinin içinde bulunulan faaliyet yılı bitmeden 
belirlenmiş olması şarttır. Seçimin zamanına ilişkin hüküm emredicidir. Aykırılık halinde altıncı fıkra 
hükümleri uygulanır. Seçilen denetçi ile sözleşmeyi yönetim kurulu yapar. Denetçi, Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile web sitesinde yayınlanır. Denetim sözleşmesinin niteliği, tartışmalı olup her ülke
nin öğretisi ve mahkeme kararlarıyla belirlenmektedir. Bu sorunun kapsamına, sözleşmenin kamusal 
nitelik taşıyıp taşımadığı ile denetçinin bir tür şirket organı olup olmadığı alt sorunları da girer. 

İkinci fıkra: Bu fıkra, denetçi ile yapılan sözleşmenin kural olarak - feshedilmemesi ilkesini 
kabul ederek, yönetim kurulunun istemediği denetçiyi görevden uzaklaştırması olanağını ortadan 
kaldırmıştır. Denetçi sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve haklı sebeplerin varlığında 
görevden alınabilir. 

Bir denetçinin görevden alınması, yerine yenisinin atanmış olmasına bağlıdır; yoksa denetçi 
azledilip daha sonra yerine yenisi atanamaz. Mahkemenin kararı, eşzamanlı olmalıdır. Başka bir de
yişle, yönetim kurulu veya genel kurul denetçi ile yapılan sözleşmeyi feshedip kendiliğinden başka 
bir denetçi atayamaz. Bu ilke, denetçinin bağımsızlığına kesin bir göndermedir. Şirkete sınırsız fe
sih hakkı tanınmış olsaydı, denetçi, şirket tarafından fesih baskısı altında tutulabilirdi. Feshin dör
düncü fıkradaki şartlara bağlanmış olması, denetçiye güvence sağlamaya ilişkin yeni ve modern şir
ketler hukukunun esin verdiği bir üst hukuk kuralıdır. Söz konusu ilke, Tasarıya hâkim olan bağım
sız denetimin taşıyıcı kolonlarından biridir. 

Üçüncü fıkra: Bu hüküm, bir varsayımı düzenlemektedir. Ana şirketin iki şapkası vardır. Birin
cisi, bir anonim şirket ile bundan doğan yükümüdür. Bu şapkası sebebiyle ana şirket fınansal tablolar 
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düzenler ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu hazırlar. İkincisi ise ana şirket şapkasıdır. İkinci şap
ka ona, topluluk FT'lerini çıkarmak görevini verir. Birincisi için seçilen denetçi, ayrı bir topluluk de
netçisi seçilmemişse ikincisini de denetler. Hükümdeki "konsolidasyona dahil olan ana şirketin" iba
resi bilinçli olarak kullanılmıştır. Çünkü, özellikle ana şirketin yabancı ülkede bulunması halinde, ba
zen bu ülkenin ulusal hukuku ana şirketi, hukukî türü veya başka bir sebep dolayısıyla konsolidasyo-
nun dışında bırakmış olabilir. Burada, öğreti ve mahkeme kararlan tarafından açıklığa kavuşturulma
sı gereken çetin sorunlar çıkmaktadır. Ana şirketin yabancı bir ülkede bulunması ve konsolidasyona 
dahil olması halinde, yabancı bir denetçinin vereceği solo tablolar raporu ile konsolidasyon raporu 
Türk hukuku bakımından ne oranda kabul edilebilecektir. Türkiye uluslararası standartları kabul etti
ği için bu standartları uygulayan ülkeler açısından bir sorun çıkmaması gerekir. Ancak, uluslararası 
standartları uygulamayan ülkelerdeki raporları Türkiye'deki ilgili kurumların ve özellikle mahkeme
lerin kabul edip etmeyecekleri tartışmaya açıktır. Türkiye'nin uluslararası standartlara dahil olduğu 
düzey onun bu düzeyin altındaki ülkelere farklı ölçütler uygulanması hakkını ona verebilmelidir. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra denetçi güvencesi ilkesi bağlamında düzenlenmiştir. Denet
çi ancak bir mahkeme kararıyla görevden alınabilir. Mahkeme de bu kararı haklı sebebin varlığı du
rumunda verebilir. Başka bir deyişle denetçi, ancak haklı bir sebebin, özellikle tarafsızlığı bozan 
herhangi bir olgu veya davranışın varlığında, mahkemece görevden alınabilir. "Haklı sebep" Tasa
rıda tammlanmamıştır. Bu terim ile önce denetçinin kişiliğinden kaynaklanan sebepler kastedilmiş
tir: Meslekî yetersizlik (denetleme elemanlarının bilgilerindeki, okul sonrası uyum eğitimlerindeki 
noksanlık, yardımcı eleman, uzman, cihaz donanımı eksikliği), itibar kaybı vs. gibi. Denetçinin ça
lışma tarzı, şirkete zaman ayıramaması, bilgi sızdırması, taraf tutması da haklı sebep sayılır. Buna 
karşılık, görüş ayrılıkları haklı sebep olarak, ancak somut olay destekliyorsa kabul edilebilir. 

Beşinci fıkra: Mahkemeye başvurmaya yetkili olanlar, sınırlı sayı ilkesine göre gösterilmiştir. 
Esas sözleşme ile yetkililer çevresi genişletilemez ve azlığa ilişkin yüzde yükseltilme yönünde de
ğiştirilemez. Başvuruda bulunacakların ayrıca fıkranın son cümlesindeki şartları taşımaları gerekir. 

Altıncı fıkra: Bu fıkra, denetçinin faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmemiş olma
sı, seçilmiş denetçinin görevini herhangi bir sebeple yerine getirmemesi veya getirememesi halinde 
mahkemece atanmasını düzenlemektedir. Bu fıkrada hükmün içerdiği varsayımların özellikleri do
layısıyla ikinci fıkranın aksine eşzamanlılığa açıkça yer verilmemiştir. Ancak, olabildiğince, eşza
manlılığın sağlanması ve çok kısa sürede seçimin yapılması kanunun sistemi ve ruhu gereğidir. 
Mahkeme kararları ile öğretinin bu yönde gelişmesi temenni olunur. 

Hükümdeki "görevi ifadan engellenme" ile, fizikî engelleme ve denetçinin elemanlarının isti
fası, grev, lokavt ve benzeri durumlar kastedilmiştir. 

Davayı uzatmamak amacıyla kararın kesin olduğu açıkça belirtilmiştir. 
Yedinci fıkra: Hüküm, atamanın kısa sürede kesinleşmesi ve denetçinin göreve başlayabilme

si amacıyla öngörülmüştür. 
Sekizinci fıkra: İkinci ve üçüncü fıkraya paralel olarak denetçi tarafından denetim sözleşme

sinin feshi sebepleri de sınırlandırılmıştır. Denetçi iki sebeple denetleme sözleşmesini feshedebilir: 
(1) Haklı bir sebebin varlığında, (2) Görevden alma davası açıldığı takdirde. Görevden alınma da
vası açılmışsa, denetçinin davanın sonuçlanmasını beklemek zorunluğu yoktur. Haklı sebepler ça
lışma şartlarının müsait olmamasından, ücret ve giderlerin zamanında ödenmemesinden, denetçinin 
görevi yerine getirmesinin engellenmesinden doğabilir. 
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Dokuzuncu fıkra: Denetçinin fesih ihbarında bulunması halinde yönetim kurulunun geçici de
netçiyi hemen seçmesi gerekir; aksine hareket sorumluluk sebebi olabilir. Bu fıkra, denetimde her
hangi bir boşluğa yer vermemek için konulmuştur. 

Madde 400 - Bu madde, denetçi olabilecekleri göstermektedir. Denetçi ile 397 ve devamı mad
de hükümlerinde düzenlenmiş bulunan denetlemeyi yapacaklar (m. 554) kastedilmiştir. Ancak iş
lem denetçilerine (m. 554) de aynı hükümler uygulanır. İşlem denetçisi, şirketteki belirli işlemleri 
denetler. Şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, yüksek 
hacimli menkul değer ihracını denetleyen denetçi işlem denetçisi olarak anılır. Bu denetçiler de 400 
üncü maddedeki nitelik şartlarına bağlıdırlar. 

Denetçi sadece üyeleri yeminli malî müşavirler ve/veya serbest muhasebeci malî müşavirler 
olan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli malî mü
şaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Her iki denetçi de hukukî 
açıdan aynı konumdadır. Tasarı, denetçilik mesleğine önem verdiği ve denetlemede bu mesleğe 
mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği için bağımsız denetleme kuruluşlarının da üyelerinin 
yeminli malî müşavir ve/veya serbest muhasebeci malî müşavir olmaları şartını getirmiştir. Burada
ki üyeleri terimi, esasları tüzük ile belirlenecek olan bağımsız denetleme kuruluşlarının pay sahip
lerini veya ortaklarını ifade eder. Meslekten olmayan kişiler bağımsız denetleme kuruluşu kuramaz
lar. Fıkradan dolaylı olarak anlaşılan bir diğer gereksinim de, şirketleşme yoluyla bağımsız denetim 
şirketlerinin gelişmesi ve bugünkü kişiliklerinden farklı kişiliklerle yeniden düzenlenmesidir. Bu 
sebeple, yeni bir tüzüğün düzenlenmesine ilişkin hüküm birinci fıkrada yer almıştır. 

Hüküm tam bağımsızlığı sağlamak amacıyla (a) ilâ (h) bentlerindeki ilişkilerin veya durumla
rın varolmamasını şart koşmuştur. 

Madde 401 - Birinci fıkra: Birinci fıkranın ilk cümlesi tablolar ile raporların gerektiği şekil
de ve içerikte eksiksiz ve zamanında yönetim kurulu tarafından denetçiye teslimini, ikincisi ise ge
ne aynı organ tarafından denetlemenin yapılabilmesi için gerekli olanakların hazırlanıp sağlanma
sını ifade eder. Defterler, yatırım planları, teşvik başvuruları, belgeleri, sözleşmeler, müsbit evrak 
vs. ve envanter, kasa, aktif ve pasif kalemler, ekler birlikte denetime amade tutulmalıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra yönetim kurulunun olanak sağlamak, bilgi ve belge vermek yükümü
nü düzenlemektedir. Denetçi yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde bilgi, belge al
ma hakkının, tabloların çıkarılmasından önce de yerine getirilmesini yönetim kurulundan isteyebi
lir. Özenli denetim ilkesi gerektiriyorsa 401 inci maddedeki bütün yetkilerini ana ve yavru şirketler 
için de kullanabilir. Burada, topluluk tablosu ve raporları söz konusu olmadığı için kastedilen top
luluk içindeki bir ana-yavru şirket ilişkisidir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada ilk fıkradaki yetkiler fınansal tablolar ile raporları kapsar şekil
de konsolide tablolar için ana ve yavru şirketler bakımından da öngörülmüştür. 

Madde 402 - Hüküm, denetim raporunun şekline ve içeriğine ilişkin gereklilikleri içermekte
dir. Bunlardan birincisi, raporun kaleme alınış şeklini (birinci fıkra) ve karşılaştırmalı olmasına iliş
kin şartları ortaya koymaktadır. Rapor, geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak fınansal tabloları denetim 
açısından değerlendirecektir. İkincisi, raporun zorunlu asgarî içeriğidir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra iki temel zorunluğa yer vermiştir. Rapor; (a) açıklık ilkesine uyma
lı ve (b) geçmiş yıl ile karşılaştırmayı içermelidir. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkra, denetçinin yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin deneti
miyle ilgilidir. Bu denetim, ayrı bir rapora bağlanacaktır. Bunun sebebi, denetçinin, kural olarak, 
yıllık faaliyet raporunu denetlememesi, denetleyebilecek olanaklara sahip bulunmamasıdır. Çünkü, 
yıllık faaliyet raporunda sadece fınansal tablolar hakkında bilgiye yer verilmemekte bu rapor aynı 
zamanda, plân ve projeksiyonları, istihdam durumunu, pazar payını, pazarlamayı ve saireyi de içer
mektedir. Finansal tablolara ilişkin kısımların veya bütünüyle raporun denetçi tarafından denetlen
mesine olanak yoktur. Bu sebeple, fıkra, yıllık faaliyet raporunun hangi noktalara özgüleneceğini 
açıkça belirtmektedir. Raporun bütünüyle denetlenip değerlendirilmesine uygun herhangi bir meka
nizma anonim şirketin yapısı içerisinde bulunmamaktadır. Bunun bir eksiklik olduğu açıktır. Halka 
açık şirketlerde iç denetim komitesi bu boşluğu doldurabilir. Kapalı veya aile şirketi niteliğini taşı
yan şirketlerde ise böyle bir mekanizmaya gereksinim duyulmadığı örtülü bir kabuldür. 

Üçüncü fıkra: Denetim raporunun esas bölümünün içeriğini göstermektedir. Hüküm, ayrı bir 
açıklamayı gerektirmeyecek içeriği haizdir. 

Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar: Bu fıkraların da içeriği açıklama gerektirme
yecek kadar açıktır. 

Madde 403 - Denetçi sonuçta görüşünü üç yazıdan birini vererek açıklar: (1) Olumlu görüş ya
zısı. (2) Sınırlı olumlu görüş yazısı. (3) Olumsuz görüş yazısı. Bu üç yazı dışında yazı verilmesi ve
ya herhangi bir yazı verilmemesi mümkün değildir. Düzeltme şartına bağlı olumlu görüş, Tasarıda 
açıkça yer almamakta, ancak hükmün kaynağı oian Alman öğretisinde kabul görmektedir. Her üç 
yazı da gerekçeli olmalıdır. Açık anlatım ve bildirim ilkesi burada da geçerlidir. 

"Yazı" teriminin tercih edilmesinin sebepleri şunlardır: (1) "Rapor" denilseydi, 402 nci madde
deki denetçi raporuyla karışabilir, hatta onun bir sonucu olarak görülebilirdi. Oysa Tasarının ama
cı, denetçinin ayrı bir yazı vererek sonuç açıklamasıdır. (2) "Görüş" sözcüğü öznel bir değerlendir
meyi değil, uluslararası standartlara göre varılan neticeyi ifade eder. (3) Kaynakta kullanılan "not" 
kelimesinin kavrama uygun olmadığı düşünülmüştür . 

Olumlu görüş yazısı, şirketin fınansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmedeki fınansal raporlamaya ilişkin hükümlere uygun olduğu
nun denetçi tarafından açıklanması ve doğrulanması olup, tabloların sonuçları hakkında genel ku
rulun karar alabileceği anlamına gelir ve bu sebeple yöneticilerin ibrası için hem esas olur, hem de 
dayanak oluşturur. Olumsuz görüş yazısı, şirketin yılsonu fınansal tabloları ile yıllık raporunun Tür
kiye Muhasebe Standartları ile Tasarıya ve/veya esas sözleşmenin fınansal raporlama hükümlerine 
uygun olmadığını ifade eder. Bu yazı yöneticilerin sorumluluğuna dayanak oluşturan bir belge ola
rak kabul edilebilir. Denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi halinde, söz konusu fınansal tablola
rın sonuçlarına dayanılarak hiçbir karar alınamaz. Çünkü, denetlenen yılsonu fınansal tablolarının, 
faaliyet döneminin sonuçlarını belirlemediği, belirlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan 
sonuçlar, başka bir anlatımla, kâr veya zarar gerçek değildir; gerçek sonucu yansıtmamaktadır. Ta
sarı bu halde Alm. POK. 256 ncı paragrafında olduğu gibi, yılsonu fınansal tablolarının bâtıl olduk
larına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Böyle bir hüküm, butlan sebeplerinin ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarır ve denetçi raporuna bir çeşit mahkeme kararı gücü tanı
mak anlamını taşırdı. Nitekim, Almanya'da böyle hükümler bulunmaktadır. Kaçınma yazısının ay
nı zamanda butlanın saptanması anlamını ifade etmesi uygun görülmemiştir. Ancak, öğretinin ve 
mahkeme kararlarının bu sonuca varmalarının yolu açıktır. Bunun gibi, genel kurulun, gerçek duru
mun ortaya konulması için, yeni fınansal tabloların çıkarılması ve yeni bir faaliyet raporunun hazır-
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lanması yönünde karar alması zorunluğunu ortaya koyan kanunî bir düzenlemeye de gidilmemiştir. 
Bu yolda kanunî düzenleme genel kurulun hareket alanını daraltır, belli sürelere uyulması gibi şart
ların da kanunen düzenlenmesini gerektirirdi. Oysa, genel kurulun mevcut yönetim kurulunu görev
den alıp, yeni bir kurul seçmesine ve ona gerçek resmi veren fmansal tabloları çıkarması talimatını 
vermesine ve yeni tabloları, denetçiye denetletmesine engel yoktur; yapılması gereken de budur. 
Bunun planlamasını, zaman programını, somut olayın özelliklerine göre genel kurul yapmalıdır. 

İbra etmeme kararına karşı dava açılıp, ibra mahkeme kararı ile sağlanabildiği gibi, olumsuz 
görüş yazısının iptali ile olumlu görüş yazısı verilmesinin karara bağlanması da mahkemeden iste
nebilir. Böyle bir dava, genel kurulun ne yeni bir yönetim kurulu seçmesine ne de yeni yılsonu fi-
nansal tablolarının çıkarılmasına engel olmalıdır; meğerki, bu yolda bir tedbir kararı bulunsun. 

Olumsuz görüş yazısı şirketin kurumlar vergisi beyannamesi vermesi yükümünü ortadan kal
dırmaz ve bu beyannamenin hazırlanmasına, matrahın belirlenmesine olumsuz etki yapmaz; böyle 
bir bahaneye haklılık kazandırmaz. Çünkü, bugün Türk hukukunda ticarî ve malî bilanço tamamen 
ayrılmıştır; her iki bilançonun ilkeleri farklıdır. 

Açıklamalar olumsuz görüş yazısının sonuçlarının yöneticiler ve şirket açısından ne kadar ağır 
olduğunu göstermektedir. Bu sebeple denetçi ancak, büyük ve geniş kapsamlı aykırılıkların bulun
ması, durumun açık ve kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş yazısı vermelidir. Resme değil, 
yoruma ve değerlendirmelere dayalı olumsuz görüş Tasarının sistemiyle bağdaşmaz. Şartlan varsa 
olumsuz görüş yazısı verilmesi sadece denetçinin takdirine kalmış bir seçenek değil, aynı zamanda 
kanunî bir yükümdür. 

Sınırlı görüş yazısı, somut olaya göre bir değerlendirmeyi gerektirir. Bu yazı ne çekinceli gö
rüş yazısı ne de olumsuz görüş yazısı olarak işleme tâbi tutulabilir. Sistemimizde çekinceli (ihtirazî 
kayıtlı) görüş yazısı yoktur. Denetlemeye ilişkin hükümlerin temelinde yatan düşünce, yılsonu fı-
nansal tablolarının "sonuç belirleme" işlevine uygun olup olmadığının denetçi tarafından açıklan-
masıdır. Denetçi, genel kurula, yılsonu fınansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, göste
rilen kâr ve zarara güvenilip güvenilmeyeceğini bildirmelidir. Sınırlı olumlu görüş yazısında yer 
alan "sınır", denetçinin kendisini sorumluluktan korumak için koyduğu çekinceleri ifade etmez, so
nuçlara ne kadar ve ne ölçüde dayanılabileceğini gösterir. "Sınır"ın bu anlamı Tasarının özelliğidir 
ve denetçiye bu yönde sınırlı olumlu görüş yazısı yazma görevini yükler. 

Kavramdan da anlaşılacağı üzere "sınırlı olumlu görüş yazısı", olumlu bir yazıdır. Bu yazı de
netçinin vardığı sonucun esas itibarıyla, hatta büyük çapta olumlu olduğunu ifade eder. Bu "olum
lu" kanı nesneldir ve yazının yorumunu da belirli kurallar altına sokar. Türkiye Muhasebe Standart
ları gereği gibi uygulanmış olup da, sadece bazı sonucu değiştirmeyen veya etkilemeyen aykırılık
lar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykırılıklar, peçelemeler, gizlemeler, başka türlü göster
meler mevcut değilse; belgesiz kayıt yapılmamışsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle oy-
nanmamışsa; aykırılıklar önemli tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benze
ri uygulamalardan, iskontolardan, değer düzeltmelerinden hatta aktifleştirmelerden doğuyorsa, sı
nırlı olumlu görüş verilebilir. Öğreti ve mahkeme kararları sınırlı olumlu görüş ile olumsuz görüş 
arasındaki sınırı çizecektir. 

Madde 404 - Birinci fıkra - üçüncü fıkra: Tasarının 404 üncü maddesi 554 üncü maddeden 
farklı olarak denetçinin davranış yükümünden doğan sorumluluğunu düzenlemektedir. "Davranış" 
sözcüğü dürüstlüğü, tarafsızlığı ve şirket sırrına bağlılığı içerir ve ifade eder. "Dürüstlük" ise mes
lekî etik dahil her türlü ahlakî kurallara gönderme yapar. "Dürüst" sözcüğü Alm. TK 323'deki "ge-
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wissenhaft" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu karşılık başarılı bulunmayabilir. Çünkü, 
Almanca terimin, "dürüst" dışında "vicdanlı, özenli, güvenilir" anlamları da vardır. İlk yaklaşımda 
"dürüst" sözcüğüne bu anlamlar yüklenmeyebilir. Ancak Türk Medenî Kanununun 1 inci maddesi 
uyarınca yorumlamada kaynaktaki anlamlar da dikkate alınmalıdır. Uygulama dürüst kelimesine, 
özenli, güvenilir, vicdanlı, sorumluluğun bilincinde anlamları yüklemeli, bunu aramalıdır. Davranış 
yükümleri ise denetimi niteler. Dürüstçe, ahlâk kurallarına, meslekî etiğe göre ve tarafsız bir şekil
de yapılması gereken "denetim"dir; sır saklama da denetim ile bağlantılıdır. Alman öğretisi haklı 
olarak hükmü "meslekî yükümler" çerçevesinde de anlamlandırır. Bunun sonucu, denetleme tam, 
gerçeği yansıtır, açıklayıcı, haber verici nitelikte olmalıdır. 

Davranış yükümlerinden sır saklama, hükümde ayrı olarak zikredilmiştir. Bu vurgulama ile 
hem birinci fıkranın birinci cümlesinin hem de üçüncü fıkrasının işlevi ortaya çıkmaktadır. Diğer 
davranış yükümleri gibi sır saklama yükümü de yardımcıları, temsilcileri ve yönetim kurulu üyele
rini kapsar. Hükümdeki denetleme kumlusunun "denetime yardımcı temsilcisi" terimi ile denetle
meyi bizzat yapan denetçi/denetçilerin eşgüdümünü sağlayan, gözetim işlevini yerine getiren kişi
leri de kapsar. Bu hükümle, davranış yükümlerini sadece "arazide çahşanlar"a özgüleyebilecek yo
rumlara engel olunmak istenmiştir. Buna karşılık denetçinin denetleme kuruluşu olması halinde bu 
şirketin yönetim kurulu üyelerine tüm davranış yükümleri değil, sadece sır saklama yükümü yükle-
tilmiştir. Birinci fıkra kusur sorumluluğudur. 

"Sır" ile denetleme faaliyeti sırasında öğrenilen bilgiler anlaşılır. Sorumluluğun şartı sırrın 
kullanılmasıdır. Ancak sorumluluk için kullanma sonucunda bir yarar/menfaat elde edilmiş ol
ması şart değildir. Kullanmanın anlamını öğreti ve mahkeme kararları belirler. "Kullanma" içe
riden öğrenenlerin ticaretine ve borsaya özgülenmemelidir. Sırrın izinle kullanılması sorumlulu
ğu ortadan kaldırır. İznin denetlenenin kanunî mümessili tarafından verilmesi gerekir. Hüküm 
hem şirketin hem de üçüncü kişinin zararının tazminini öngörmüştür. Zararın muhatapları aynı 
zamanda aktif dava ehliyetini de belirler. Şirketin/bağlı şirketlerin paysahipleri tazminat davası 
ikamesine ehil değillerdir. 

İkinci fıkra: Maddede zarar ihmâlleri ile sebebiyet verenler maddede üst sınırı gösterilmiş taz
minat ile sorumlu olurlarken, kasıtlı eylemde bulunanlar için sınır yoktur. Bu farklılaşma Borçlar 
Kanununun 43 üncü maddesine hakim olan düşünceye paraleldir, ancak değişik bir kurala bağlan
mıştır. Borçlar Kanununun 43 üncü maddesi hakime somut olayın özelliklerine ve kusurun ağırlığı
na göre tazminatın şeklini ve kapsamının derecesini saptamak yetkisini vermektedir. Burada ise (ha
kim değil) kanun kusurun derecesine göre tazminat tutarının sınırlı olup olmadığını belirlemektedir. 

Sorumluluk hâlleri dürüstlüğün, tarafsızlığın ve sır saklama yükümünün ihlâlidir. Son yüküme 
aykırılık için iş ve işletme sırlarının, denetim faaliyeti sırasında öğrenilmiş ve kullanılmış olması 
gerekir. Kullanılma ile, inter alia, üçüncü kişiye aktarma anlaşılır. Herkes tarafından bilinen olgular 
denetim faaliyeti sırasında öğrenilmiş olsalar bile - hükmün kapsamına girmez. İzin, sorumluluğu 
kaldırır. 

Üçüncü fıkra - Beşinci fıkra: Bu fıkralar gerekçe yazılmasını gerektirmeyecek kadar açıktır. 
Madde 405 - Tasarının 405 inci maddesi, şirket ile ilgili herhangi bir mevzuat veya esas söz

leşme hükmünün yorumlanmasında, şirket ile denetçi arasındaki görüş ihtilaflarının mahkeme ka
ran ile çözüme bağlanmasına ilişkindir. Denetçinin doğru olmayan yorumu onun sınırlı olumlu gö
rüş veya kaçınma yazısı yazmasına sebep olabilir. Her iki yazının da sonuçlarının ağır olduğu 403 
üncü maddenin gerekçesinde açıklanmıştır. Hüküm denetçinin yanlış yorumu ile söz konusu ağır 
sonuçların doğmasına engel olunması amacıyla öngörülmüştür. 
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Madde 406 - Hüküm bir taraftan Tasarının 403 üncü, diğer taraftan da 199 uncu maddesi ile 
ilgilidir. Denetçinin sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmasına şirketin hakim şirketle ve
ya topluluk şirketlerinden biri ile ilişkileri sebep oluşturabilir. Söz konusu ilişkiler kanunlara aykı
rı bulunabilir; bu ilişkilerden şirket kayba uğradığı halde bu paysahiplerinden saklanmış olabilir ve
ya yönetim kurulu kayba işaret edip denkleştirme tazminatının ödenmediğini ifade etmiş olabilir. 
Durumun açıklığa kavuşturulması için her paysahibine özel denetçi atanması hakkını tanıyan bu hü
küm yeni ve güçlü bir bireysel hakkı öngörmüştür. Genel kurulun talebi reddetmesi mümkün değil
dir. Öğreti ve mahkeme hukuku bu hakkın niteliğini ortaya koyacaktır. Özel denetçiye ilişkin 438 
ve devamındaki madde hükümlerinin kıyas yolu ile buraya da uygulanması uygundur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Kurul 

Madde 407 - Birinci fıkra: Birinci fıkra genel kurulun, bir taraftan şirket işlerine ilişkin ka
rarların alındığı bir iç organ olduğunu, diğer taraftan da, şirketin iradesini oluşturmasının aracı olan 
paysahipliği haklarının kural olarak - bu organda kullanıldığını hükme bağlamaktadır. Hükmün 
kendisine, doğrudan, paysahiplerinin katılma, önerme, tartışma ve oy verme gibi yönetime ilişkin 
haklarını konu aldığı görülmektedir. Anılan hakların genel kurulda kullanılması hem genel kurulu 
hem de bu hakları niteleyen emredici bir özellik idi. Tasarıdaki istisnalar ile genel kurul kararları
nın iptaline ve geçersizliklerinin tespitine (m. 445, 446), genel kurulun toplantıya çağrılmasına ve 
gündeme madde konulmasına (m. 411, 412) ve incelemeye (m. 437) ilişkin haklar kastedilirdi. An
cak, katılma ve oy haklarının bu özellikleri, son beş yılda kırılmaya uğramıştır. Fransa (15/05/2001 
tarihli Kanun), ve İsveç başta olmak üzere bazı AB üyesi ülkeler on-line katılıma olanak sağlamış
lar (Genel Gerekçe 71 numaralı paragrafa bakınız.). Genel gerekçe 93 numaralı paragrafta anılan 
rapor ise yönetimin yaygınlaştırılmasını önermiştir. Anonim şirketler hukukunun gelişme yönlerin
den biri de on-line katılım ve oy vermenin dogmatik düzenlemesidir. Aynı açılımı Tasarı da yapmış 
ve 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bu
lunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını do
ğurur" hükmüne yer vermiştir. Ancak, bu tür katılma ve oy verme, bazı teknik uygulamaları ve ay
rıntılı usul hükümlerini gerektirdiğinden uygulama bir Bakanlar Kurulu tüzüğünün çıkarılmasına 
bağlanmıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra yenidir. Alm. POK 118 (2) paragrafından esinlenilmiştir. Amaç pay
sahiplerinin yönetim ve denetime ilişkin sorularının cevaplanmasını sağlamaktır. Bilgi alma hakkı
na ilişkin 437 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Paysahiplerinin genel kurula katılma hakları 
olup yükümlülükleri yokken, murahhas üyeler, en az bir yönetim kurulu üyesi ve denetçi ile gere
ğinde işlem denetçisi (m. 400 ve 554) bakımından genel kurula katılma, hem hak hem de yüküm
dür. Ayrıca Tasarıda yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin görüş açıklayabilme hakları açıkça 
hükme bağlanmış, bu yolla onların gereğinde kendilerini savunabilmeleri ve yaptıkları işlem ve ka
rarları açıklayabilme olanakları yaratılmış ve böylelikle sorumluluk hukuku yönünden konumları 
güçlendirilmiştir. 

Bu yüküme aykırılık genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemez. Genel kurula katılma hak
kını haiz bulunanlar sadece 407 nci maddede gösterilmiş olanlar değildir. Diğer yetkililer kanunun 
çeşitli maddelerinde öngörülmüştür. İnter alia, paysahiplerinin temsilcileri, organ temsilcisi (m. 
428), bağımsız temsilci (m. 428), kurumsal temsilci (m. 428), tevdi eden temsilcisi (m. 429) intifa 
hakkı sahipleri. Genel kurula katılma hakkının esas sözleşmeyle başkalarına tanınması ratio legis'e 
pek uygun düşmemekle birlikte, içtihat yolunun açık olduğu şüphesizdir. Müşavirler, basın mensup
ları vs. genel kurula izinle katılabilir. 
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Esas sözleşme genel kurulun görüntü ve ses taşınması yoluyla naklini öngörebilir (Tasarının 
1527 nci maddesinin birinci fıkrası). 

Üçüncü fıkra: Tasarı komiserlere ilişkin değişik bir düzenleme getirmiştir. Düzenlemenin esa
sı şöyle açıklanabilir. Komiserin genel kurullara katılması yönünden şirketler ikiye ayrılmıştır. Ba
kanlık komiseri bir kısım anonim şirketlerde (6762 sayılı Kanunda olduğu gibi) bulunacaktır. Bu 
şirketler Bakanlığın tebliğiyle belirlenecektir. Diğer şirketlerde de komiser bulunacaktır. Ancak bu 
komiserlerin kimler olacağı ve nitelikleri Adalet Bakanlığıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir
likte çıkaracakları bir tebliğde gösterilecektir. 

Madde 408 - Birinci fıkra: Genel kurul karar verme yetkisini kanundan ve kanun hükümleri 
çerçevesinde esas sözleşmeden alır. Esas sözleşme, anonim şirketin organsal yetki sistemini kuran 
yapısına ve organlar arasındaki kanunî işlev dağılımına aykırı bir şekilde genel kurulu yetkilendire-
mez; yönetim kurulu kendisine kanunla bırakılan, devredilemez yetkileri genel kurula nakledemez, 
onun onayına bağlayamaz. Genel kurul da diğer organlara ait devredilemez yetkileri kendisine çe
kemez. Yönetim kurulu da genel kurulun yetkilerini yüklenemez. Ayrıca denetleme işlevine ilişkin 
hiçbir yetki genel kurula ve yönetim kuruluna bırakılamaz. Onun tarafından kullanılamaz. 

Genel kurul iradesini kanunda ve esas sözleşmede öngörülen çağrı usulüne uygun olarak yapı
lan toplantılarda alınan kararlarla açıklar. Genel kurula katılmaya hakkı olanlar ve azlık, genel ku
rulda önerilerini yaparlar. Bazı öneriler bağlayıcıdır. Bilançonun müzakeresinin ertelenmesi gibi. 
Genel kurul, istisnaen örtülü irade açıklamasında da bulunur. Meselâ, aktiflerin toptan satılması 
önerisinin reddi, malvarlığı unsurlarının teker teker satılması yönünde bir irade açıklamasıdır. Ka
rarlar irade açıklaması olduğundan paysahiplerinin tümünü ve organları da bağlar. Genel kurul ba
zen, bir karar alması için değil, bilgi verilmesi amacıyla da toplanabilir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra genel kurulun devredilemez bazı yetkilerini toplu olarak göstermek
tedir. Ancak hükümde de belirtildiği gibi, genel kurulun devredilemeyen yetkileri sadece 408 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükmünde yer alanlara özgülenmemiştir. Hükmün (a) ilâ (e) bentlerinde yer 
alan yetkilerden hiçbiri yeni hüküm niteliğinde olmadığı için ayrıca açıklama yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak (c) bendinde öngörülmüş bulunan hüküm, denetleme sisteminin yeniliği dolayısıyla 
bazı noktalara değinilmesini gerekli kılmıştır. Denetçi ve işlem denetçileri kural olarak genel kurul 
tarafından seçilir ve görevden alınır (m. 399 (2)). Fakat, inter alia sermaye artırımı denetçisi yöne
tim kurulunca (m. 458) ve menkul kıymet ihraç denetçisi, yetkilendirilmişse yönetim kurulunca (m. 
505) seçilir. 

Madde 409 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 364 üncü maddesinin tekrarıdır. 6762 sayılı Ka
nunda yer alan, yorum güçlüklerine yol açan, hiçbir uygulaması bulunmayan ve kâr payı avansı kar
şısında anlamını tamamen yitiren yılda bir kaç defa kâr dağıtan anonim şirketlere ilişkin hüküm, Ta
sarıya alınmamıştır. 

Üçüncü fıkrada genel kurulun, esas sözleşmede öngörülmek şartıyla şirket merkezinin bulun
duğu yer dışında Türkiye'de veya başka bir yerde toplanmasına olanak sağlanmıştır. Toplantının 
yurt dışında yapılma sorunu ile ilgili olarak, içtihat ve doktrin kapısı açıktır. Tasarıya bu konuda ka
tı bir hüküm konulması uygun bulunmamıştır. 

Madde 410 - 6762 sayılı Kanunun 365 inci maddesinin yerine geçen bu madde, yeni sistemin 
gereği olarak, denetçiye yer alan çağrı yetkisi tanınmasına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Tasa
rı ayrıca, uygulamada tartışmalı olan bir sorunu açık çözüme kavuşturmuştur. Genel kurul, süresi 
dolmuş olsa, bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. 
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Tasfiye halinde de yetki yönetim kurulundadır. Tasfiye memurları sadece görevleri ile ilgili ko
nular dolayısıyla genel kurulu toplantıya çağırabilirler. 

Madde 411 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 366 ncı maddesi değişikliklerle tekrar edil
miştir. Söz konusu değişiklik bu maddeye özgü olmak üzere, azlık kavramının halka açık olan ve 
olmayan şirketlerde farklı yüzdelerle tanımlanmasıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra uygulamada sorun yaratan bir konuyu çözüme bağlamak amacıyla ön
görülmüştür. "İlan ücretinin yatırılması tarihi"nin hem zaman hem de ispat yönünden uygun olduğu 
düşünülmektedir. Çünkü, para yatırılmadığı takdirde gerekli ekin yapılması hemen mümkündür. 

Üçüncü fıkra: Uygulamada çağrı için yönetim kuruluna başvurulup başvurulmadığı ve başvu
ru tarihi sorun yaratmakta, bu konu da mahkemenin izni yönünden sorun doğurmaktadır. Çünkü 
mahkemenin izin verebilmesi için yönetim kuruluna başvuru yolunun tüketilmiş olması gerekir. Ay
rıca yönetim kurulunun cevap vermekte gecikmiş olması da mahkemenin izni bakımından önem ta
şır. Bu sebeple, Tasanda çağrı ve gündeme madde konulması talebinin noter aracılığıyla yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Dördüncü fıkra: Bu hüküm de uygulamada ortaya çıkan bir sorun dolayısıyla öngörülmüştür. 
Uygulamada, çoğu kez yönetim kurulu istemi kabul etmekte, fakat toplantı aylarca sonra yapılmak
ta, böylece toplantıdan beklenen yarar elde edilemez hâle gelmektedir. Bu sebeple, toplantının ka
bul tarihinden itibaren kırkbeş günde yapılması zorunluğu getirilmiş, aksi halde çağrının talep sa
hiplerince yapılacağı hükme bağlamıştır. Söz konusu hâlde azlığın mahkemeye başvurup karar al
masına gerek yoktur; genel kurul talep sahiplerince toplantıya çağrılır. 

Sürenin başlangıcını belirlemek sorun yaratmamalıdır. Yönetim kurulunun karar tarihi sürenin 
başlangıç tarihidir. Çağrının kabul edildiği makul bir süre içinde talep sahiplerine bildirilmemişse 
talep sahiplerinin çağrı haklarının doğduğunun kabulü gerekir. Yönetim kurulunun toplanması ve 
bildirim dikkate alındığında bildirimin on-oniki gün içinde talep sahiplerine ulaşmış olması icap 
eder. 412 nci maddede bu sürenin yedi gün olduğu gözönüne alınırsa sürenin makûl olduğu anlaşı
lır. Çünkü, en az onbeş günlük ilân süresi ve diğer hazırlıklar da dikkate alınacak olursa kırkbeş 
günlük süre yönünden bunun makul olduğu sonucuna varılabilir. Çağrısız genel kurul olanağının 
burada dikkate alınması gereğinin haklılık temeli oldukça zayıftır. 

Madde 412 - 6762 sayılı Kanunun 366 ncı maddesi Tasarıda dört değişiklikle aynen devam et
tirilmiştir. (1) Talebe beş gün içinde olumlu cevap verilmediği takdirde azlık mahkemeye başvurur. 
(2) Kural olarak talep evrak üzerinden incelenir. Zorunluluk halinde mahkeme duruşma yapabilir. 
Zorunluluk olayın niteliğinden doğabilir. (3) Mahkeme, toplantıya gerek görürse, toplantıyı yapmak 
görev ve yetkisiyle donatılmış bir kayyım atar. Bu hükümle uygulamada karşılaşılan bir çok soru
na çözüm getirilmiş olmaktadır.(4) Karara karşı kanun yoluna gidilemez. 

Madde 413 - Hükmün son fıkrası yenidir. Bu madde genel kurula yönetim kurulu üyelerini her 
olağan genel kurul toplantısında görevden alabilme olanağını vermektedir. Hükmün temelindeki 
mantık şudur: Genel kurul yılsonu fınansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun ortaya koyduğu 
sonuçlardan memnun kalmamışsa yönetim kurulunu değiştirebilmelidir; icraatı beğenilmeyen bir 
yönetim kurulu süre endişeleriyle görevde tutulmamalıdır. 

Madde 414 - Hüküm 6762 sayılı Kanunun 355 inci maddesinin tekrarıdır. Ancak 1527 nci 
maddeye uygun olarak Web sitesi hükme eklenmiştir. 

Madde 415 - Birinci fıkra: Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 360 inci maddesinin üçüncü fık
rası hükmünden alınmıştır. 
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İkinci fıkra: Hüküm yeni olup, özellikle pay senedi borsada işlem gören anonim şirketlerde 
beyaz ciro ile dolaşımda bulunan nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin genel kurula katılma
larını sağlamak ve bunu kolaylaştırmak amacıyla öngörülmüştür. Başka bir deyişle, uygulamanın 
ortaya koyduğu önemli bir gereksinim, özellikle pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket
lerde pay defteri ile gerçek arasındaki uyuşmazlık dikkate alınarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun 
varlığı da gözönünde tutularak ikinci fıkra maddeye eklenmiştir. 

Madde 416 - Birinci fıkra: Hükmün yeniliği, toplantıda geçerli karar alınabilme şartının yüz
de yüz katılımın devamına bağlı olduğunun açıklığa kavuşturulmuş bulunmasıdır. Uygulamada tar
tışmalı olan bu nokta, toplantının niteliğine uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Bir paysa-
hibinin toplantıyı terk etmesi ile çağrısız genel kurulun karar alabilme yeteneğini ortadan kaldırır. 
Çünkü, çağrısız genel kurulun karar alabilme ehliyeti, sadece toplantının açılışında değil toplantı 
süresince de aranır. Buna karşılık toplantının çağrısız yapılmasına ilişkin itiraz daha sonra yapıla
maz; yapılması genel kurulun karar alma ehliyetini ortadan kaldırmaz. Söz konusu itiraz gündeme 
geçilinceye kadar yapılmalıdır. 

İkinci fıkra: Gündeme bağlılık ilkesinin amacına uygun bulunan bu hüküm uygulamada tar
tışmalı olan bir konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Çağrısız toplanmış olmakla birlikte aynı şartları 
içeren genel kurulda da aynı şartlarla gündeme madde eklenebilir. Aksine esas sözleşme hükmünün 
geçersiz olmasının sebebi, tüm paysahiplerinin oy birliği ile almak istedikleri bir kararın esas söz
leşme ile önlenmesinin haklı bir sebebinin bulunmamasıdır. 

Madde 417 - Hazır bulunanlar listesine ilişkin bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 376 ncı mad
desinin bazı noktalarda daha açık bir ifade kullanılarak kaleme alınmış şeklidir. Hüküm, hazır bu
lunanlar listesinin tanımını da vermiştir. İkinci fıkradaki komiser 407 nci maddesinin üçüncü fıkra
sı anlamında yorumlanmalıdır. 

Madde 418 - Maddede, 6762 sayılı Kanunun 372 inci maddesi ve 378 inci maddesinin birinci 
fıkrası hükmü tekrarlanmıştır. 

Madde 419 - Maddede yerleşik uygulama hükme bağlanmıştır. İkinci fıkra yeni olup, bazı ül
kelerin kanunlarında (Alm POK 129 (1) paragrafı) yer alan bir düzen hükmüdür. 407 nci maddenin 
üçüncü fıkrası dolayısıyla ülkemiz için de yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Madde 420 - Birinci fıkra: Hüküm 6762 sayılı Kanunun 377 nci maddesindeki ilkeleri aynen 
korumaktadır. Azlık halka açık olan ve olmayan anonim şirketler yönünden farklı tanımlanmıştır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 377 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü bir açıklayıcı ek ile 
aynen tekrar edilmiştir. Bu ek yeni bir ertelemenin yapılmasının şartını açıklığa kavuşturmaktadır. 

Madde 421 - Madde, sadece esas sözleşme değişikliklerine uygulanacak toplantı ve karar ni
saplarını göstermektedir. Nisaplar "kararlar" bağlamında ifade edilmiştir. Ancak hükümlerden de 
anlaşılacağı üzere, öngörülen kararların alınabilmeleri en az o oranda toplantı nisabının varlığı ile 
mümkündür. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, esas sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili toplantı ve karar nisabına 
ilişkin genel hükmü içermektedir. Bu hüküm, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 388 inci madde
sinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının tekrarıdır. Genel karar nisabı genel kurulda mevcut bulunan 
oyların çoğunluğudur. Bu nisap esas sözleşme ile daha ağırlaştırılabilir, ancak hafifletilemez. Ka
nun koyucu paysahipleri yönünden bir anayasa işlevini haiz bulunduğu için esas sözleşmenin ço
ğunluğun altındaki bir nisapla değiştirilmesini uygun görmemiştir. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkrada öngörülmüş bulunan kararlar için, hem toplantı hem de karar nisa
bı, sermayenin yüzde yüzünü temsil eden paysahiplerinin tümünün oybirliğidir. Bu nisap hafıfleti-
lemez. Çünkü hükümde yer alan kararlar tüm paysahiplerinin onayını gerektirir. 

(a) bendinin birinci kısmındaki yüküm ile KoopK 31 inci madde anlamında "ek ödeme yükle
mi" ve 376 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü anlamında tamamlama kastedilmiştir. Her iki yüküm 
de 480 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırıdır. Böyle bir yüküm ancak tüm paysahipleri
nin oybirliği yani her paysahibinin rızası varsa geçerlidir, (a) bendinin ikinci kısmı ikincil yüküm 
koyan kararlar ile ilgilidir. (İkincil yüküm: 480 (4) 

(b) bendi şirket merkezinin yurt dışına taşınması, yani şirketin uyrukluğunun değişmesi hak
kındadır. Burada da hem toplantı hem de karar nisabı düzenlenmiştir. 

Üçüncü fıkra: Hükümde hem toplantı hem de karar nisabı öngörülmüştür. Azlık özellikle ko
runmuştur. Bu sebeple her iki nisap da hafifletilemez; ağırlaştırılabilir. "En az" ibaresinin hükümde 
yer almasının sebebi budur. 

İşletme konusunun "tamamen" değiştirilmesi ile bir konudan başka bir işletme konusuna geçil
mesi veya bu sonucu doğuracak değişiklikler kastedilmiştir. Mesela mobilya üretiminden vazgeçi
lip turizm yapılmak istenmesi veya mobilyacılık muhafaza edilmekle birlikte kaleme alış şekline 
göre pasif konu kabul olunması gibi. İşletme konusunun daraltılması veya genişletilmesi, hatta 
önemli değişiklikler, bu hükmün kapsamı dışındadır. Mevcut işletme konusunun terk edilip ona çok 
yakın yeni bir konuya geçilmesine bu hükmün uygulanıp uygulanmayacağı mahkeme kararları ile 
doktrine bırakılmıştır. 

(b) bendine, imtiyazların genişletilmesi dahil değildir. Çünkü sonradan imtiyazlı payın oluştu
rulması, yeni bir düzenin gelmesi demektir. Mevcut bir imtiyazın veya imtiyazların kaldırılması ve
ya zayıflatılması 454 üncü maddeye tâbidir. 

(c) bendinin kapsamına nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması sisteminin hem konul
ması hem de ağırlaştırılması dahildir. Hüküm mevcut sınırlamalara tâbi yeni nama yazılı pay (pay 
senedi) çıkarılmasına veya hamiline yazılı payların nama dönüştürülmesine uygulanmaz. Çünkü her 
iki varsayımda da zaten devri sınırlandıran sistem esas sözleşmede mevcuttur. 

Dördüncü fıkra: Hüküm bir ilâ üçüncü fıkıalarda öngörülen azlık haklarını korumak amacıy
la öngörülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında, genel olarak izleyen toplantıda toplantı nisabını ser
mayenin üçte biri olarak kabul etmiş; bu nisabın da elde edilememesi halinde nisabı azaltıcı bir hük
me yer vermemiştir. İkinci ve üçüncü fıkralarda ise tam anlamıyla sabit toplantı nisabı sistemi ka
bul edilmiştir. 

Beşinci fıkra: Hüküm, sadece hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlere uygulanır, 
bu nitelikte olmayan halka açık anonim şirketler hükmün kapsamında değildir. Hüküm mezkûr ano
nim şirketler yönünden önem taşıyan, ancak ağırlaştırılmış nisaplarla alınması çok güç olan karar
ların alınmasını mümkün kılmak için öngörülmüştür. İstisnaî nitelik taşıyan hükmün kıyas yolu ile 
genişletilemeyeceği şüphesizdir. 

Altıncı fıkra: Hükmün amacı, devri sınırlandırılmış bulunan bir nama yazılı paysahibine, iş
letme konusunun tamamen değiştirilmesi ve/veya imtiyazlı paylar oluşturulması halinde herhangi 
bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın paylarını devrederek şirketten çıkmak olanağını vermektir. Anılan 
kararlar şirkette önemli değişiklikler meydana getirir; bir paysahibi bu tür kararları önleyemeyebi-
lir. Ancak, onun ayrıca şartları değişmiş bir şirkette, paylarının devrinin sınırlı olması nedeniyle kal-
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masına göz yummak da adil değildir. Sınırlamaların, yani bağlamın geçici olarak askıya alınması, 
ona adeta bir kurtulma olanağı verilmesi anlamını taşır. Bu hakkın sadece söz konusu kararlara kar
şı olumsuz oy kullanmış paysahiplerine tanınması da ayrıca yorumlanmayı gerektirmeyecek kadar 
açıktır. Aynı olanağın, esas sözleşmeye bağlamın bir değişiklikle konulmuş olması halinde tanınma-
masının sebebi, bağlamdan beklenen yararın etkisiz hale getirilmemesidir. Bağlam hemen daima tü
rü, niteliği, kapsamı ne olursa olsun yabancılaşmayı önler. Altı ay süre ile yabancılaşmaya izin ver
mek değişiklikten bekleneni ortadan kaldırabilir. 

Bu hüküm, sadece esas sözleşmesel bağlamla ilgili olup kanunî bağlamda (m. 491) uygulanmaz. 
Madde 422 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 378 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekrarıdır. 
Madde 423 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin tekrarıdır. 
Madde 424 - 6762 sayılı Kanunun 380 inci maddesinin esas itibarıyla tekrarıdır. Ancak "bu 

hususta bilinçli hareket edilmişse" ibaresi metne eklenmiştir. İbare sadece "bilanço şirketin gerçek 
durumunun görülmesine engel olacak yanlış bir takım hususları içeriyorsa" ifadesi ile ilgili olup, 
anılan cümle parçasını nitelendirmektedir. Peçeleme bilinçsiz bir şekilde de yapılmış olabilir veya 
bilançoya konulan bir kalem mesela karşılık amacını aşan bir şekilde gerçek durumun görülmesine 
engel olabilir. Bu hâller ibraya engel olmamalıdır. "Bilinç" sözcüğü "kast" sözcüğünden kaçınmak 
amacıyla konulmuştur. 

Madde 425 - Maddenin kaynağı İsv. BK 689 (2)'dir. Hüküm paysahipliği haklarının temelini 
oluşturan temsil edilebilirlik ilkesini, esas sözleşme, genel kurul kararları, diğer düzenlemeler ve 
özellikle idari tasarruflarca kaldırılamayacak bir kanunî kural haline getirmekte; aksine düzenleme
leri geçersiz kılmaktadır. Hükmün, temsil edilebilirliği ağır şekil şartlarına bağlayan düzenlemeleri 
de engellediği, yerli ve yabancı doktrinde savunulur. Kanun koyucu, temsilcinin paysahibi olması
nı şart koşan esas sözleşme hükmünü geçersiz sayarak bir sınırlama için tavrını açıklamış ve diğer 
sınırlamalara da ışık tutmuştur. Diğer geçerli ve geçersiz sınırlamaları öğreti ile mahkeme kararları 
gösterecektir. 

Hükümde "bir kişiyi temsilci olarak" ibaresinin yer alması, paysahibinin temsil yetkisini bir
den çok kişiye vermesine engel olacak şekilde yorumlanmamalıdır; meğerki, kanundan ve esas söz
leşmeden doğan oy haklarından yoksunlukların dolanılması (inter alia, Tasarı m. 433, 436) söz ko
nusu olsun. 

Hüküm, 428 ve 429 uncu maddelerdeki temsilleri de kapsar. 
Madde 426 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 360 inci maddesini -kural olarak - devam ettirmek

tedir. Hakların kullanılabilmesi için paysahibi bu sıfatını şirkete ispatlamalıdır. Birinci fıkrada, pay 
defterine yazılabilen paysahiplerinin bunu pay defteri aracılığı ile, ikinci fıkrada da hamiline yazı
lı hisse senetlerinde zilyetlikle ispat edebilecekleri hükme bağlanmıştır. Nama yazılı paylar yönün
den 496 ncı maddenin de gözönüne alınacağı şüphesizdir. Tasarının 426 ncı maddesi paysahipliği-
nin ispatında pay defterinin sadece bir karine oluşturduğu şeklindeki görüşlerin ve kararların değiş
mesini gerektirecek bir yeniliği içermemektedir. "Paysahipliği" sözcüğü teknik bir deyim olup, bir 
kişinin bu sıfatının şirketçe tanınmış olmasını ifade eder. Bu sıfat tanınınca da paysahipliği hakları
nın kullanılması mümkün olur ve katılma, dolayısıyla oy haklarında temsilci tayini için gerekli 
maddî şart gerçekleşir (bakınız: nama yazılı paylara ilişkin özel düzenlemeler (Tasarı 492 nci ve de
vamı. maddeler) ). Pay defteri yoksa, paysahibinin sıfatı diğer delillerle kanıtlanır. Merkezi Kayıt 
Kuruluşunun kayıtlarının niteliği ve bu yönden değerlendirilmesi öğreti ile yargıya ait bir temel so
rundur. Birinci fıkra ayrıca, pay defterinde kayıtlı paysahiplerinin temsil yetkisini yazılı olarak ve-
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rebileceklerini de vurgulamaktadır. Kanunî temsilci için temsil yetkisine gerek bulunmadığı şüphe
sizdir. Basit yazılı şeklin ağırlaştırılıp ağırlaştırılamayacağı 425 inci madde ile birlikte değerlendi
rilerek mahkemeler hukuku ile öğreti tarafında cevaplandırılacaktır. 

Madde 427 - Birinci fıkra: Temsilcinin talimata uyma yükümünü öngören bu hüküm yenidir. 
Hüküm münferit temsil ile -kural olarak - kitlesel temsile (Tasarı m. 428 ve 429) de uygulanır. An
cak ikinci tür temsil ile ilgili bazı istisnalar (Tasarı m. 429.1) öngörülmüştür. 

Birinci fıkrada ayrıca talimatın vekâlet sözleşmesinin iç ilişkisine ait kurum olduğu ve oyu ve 
dolayısiyle genel kurul kararını geçersiz kılamayacağı da belirtilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, sahibinin zilyedliğinde bulunmayan hamiline yazılı hisse senetlerine 
ilişkin temsil yetkisinin yazılı bir belge ile verilebileceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 428 - Bu madde ile izleyen maddeler yenidir. Söz konusu hükümler, aynı zamanda pay-
sahibinin genel kurulda temsili ile ilgili yeni bir kurum, hatta sistem getirmektedir. Hükümlerin esin 
kaynağı İsv. BK m 689c vd. hükümleridir. Ancak Tasarı birçok noktada İsviçre'den ayrılmıştır. Bu 
sebeple, sistemimizin yerli olduğu söylenebilir. Herşeyden önce sistemi daha etkin hâle getiren ge
nel kurula on-line katılma halen İsviçre'de mevcut değildir. Kurum mevzuatımıza, uygulamamızın 
gereksimlerine ve yapımıza uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Bu sebeple yorumlama ve değerlen
dirme bu nitelik gözönünde tutularak yapılmalıdır. Tasarı sisteminin bir başlangıç olduğunun dik
kate alınması, bu sebeple bir yüzyıla yakın bir geçmişi bulunan Alman hukukunun "Depotstim-
mrecht" kurumu ve ondan esinlenen İsviçre başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin gelişmiş dü-
zenleriyle karşılaştırılmaması, özellikle o hukukların doktrinlerine çok bağlı kahnmaması gerekir. 
"Depotstimmrecht" kurumunun tüm ayrıntıları ile hukukumuza getirilmesi mümkün değildir. Çün
kü, Türkiye anılan kuruma ilişkin hiçbir uygulamaya sahip değildir. Toplumsal yönü ve sorunları 
olan ve kanuna yeni giren kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcisinin Yargıtay içtihatları ve Türk 
doktrinince yeni bir hukuk olarak gelişeceği şüphesizdir. Bu hükümler ile; bir taraftan paysahipleri 
demokrasisini kurmak ve buna bağlı olarak yönetim-muhalefet oluşumunu cesaretlendirmek; bu 
yolla iyi yönetim için iyi bir temel oluşturmak amaçlanmakta; diğer taraftan da, temsil kurumsal-
laştırılarak genel kurullarda güç boşluğu doğması için araç yaratılmaya çalışılmaktadır. Onun için 
ayrıca web sitesi hakkında 1524 üncü madde öngörülmüştür. Böylece kanunî amaçların çok gerisin
de kalmış bulunan eski genel kurul anlayışı terk edilmiştir. Hedef genel kurul toplantısının önem ve 
işlev kazandıracak bir düzen yaratmak ve paysahipliği haklarının bilinçli kullanılacağı bir ortamı 
hukuken sağlamaktır. Aksi halde, kağıt üzerinde güçlü görülebilen paysahipliği hakları, işlemeyen 
bir genel kurul sisteminde euphemism, yani bir çeşit hukukî-edebî kelâmcılık niteliği taşıyabilir. 

Birinci fıkra: Uygulamada, özellikle hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, 
genel kurulun toplantıya çağrısına ilişkin ilân ile birlikte vekâlet örneği de yayınlanmakta ve çeşit
li araçlarla vekil olarak tavsiye edilen kişide veya böyle bir ilân yapılmaksızın vekâletler bir veya 
birkaç kişide toplanmaktadır. 

Birinci fıkraya göre, yönetim kurulu veya başka bir organ, bir üyesini ya da bir kurulun veya 
komitenin üyesini veya kendisine bağlı herhangi bir kişiyi paysahiplerine kendisine vekâlet verile
bilecek kişi olarak tavsiye etmişse, aynı anda kendisinden tamamen bağımsız bir diğer kişiyi daha 
kendisine vekâlet verilebilecek kişi olarak önermek zorundadır. Bu, Tasarının önemli bir yeniliği
dir. Tavsiye olunan birinci kişi, kanun tarafından yönetim kuruluna bağlılığı sebebiyle organın tem
silcisi ikincisi ise bağımsız temsilci diye adlandırılmıştır. Hükmün hedefi özellikle halka açık ano
nim şirketlerde paysahiplerinin tek seçenekle ve bir oldu bitti ile karşı karşıya kalmalarına engel ol-
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mak ve paysahipleri demokrasisinin kurulmasını sağlamaktır. Organın temsilcisi ve bağımsız tem
silci, maddenin son fıkrasındaki "bu hükümde öngörülen temsilcilerin bildirgeleri onlara vekâlet ve
ren paysahibinin talimatı yerine geçer" hükmü ve üçüncü fıkradaki kurumsal temsilcilerle birlikte 
değerlendirilince Tasarının bu amacı daha iyi anlaşılır. Çünkü, 430. madde, organın temsilcisine, 
bağımsız temsilciye ve kurumsal temsilciye, genel kurulun toplanmasından önce bir bildirge yayın
layarak, kendilerine verilen vekâletlerden doğan oyları, gündem maddeleri itibarıyla hangi yönde 
kullanacaklarını açıklamak yükümünü yüklemekte, bildirge içeriğini bu temsilcilere verilmiş tali
mat olarak kabul etmekte ve temsilcilerin anılan talimat dışına çıkmamalarını öngörmektedir. Bil
dirgenin açıklanmasına ilişkin 430. madde buna ayrı bir boyut kazandırır. Bildirge hükmü dikkate 
alındığında üç temsilcinin genel kurulu şekillendirebilecekleri anlaşılır. 

Şirketin (yönetimin) bağımsız temsilci önerisi zorunluluğundan kurtulmak amacı ile organın 
temsilcisini göstermemesi mümkündür. Ancak, yönetim bu yola başvursa bile maddenin üçüncü 
fıkrasındaki kurumsal temsilciler ortaya çıkabilir ve bildirge zorunluluğu gene söz konusu olabilir. 
Diğer yandan, hükmün şirkete (organa), organ temsilcisi atamak zorunluluğunu yüklemediği açık
tır. Ancak, bunun örtülü bir tarzda yapıldığı her halde bağımsız temsilcinin önerilmesi ratio legis 
gereğidir. Yönetimin oluşturulmasında etkili olan hakim paysahiplerinin oluşturduğu kabul edilen 
konsorsiyumların, "pool"larının ya da diğer örgütlerin ilân edilmese bile vekâletlerin bazı kişilerde 
toplanmasının nihayet bir grubu bazı kişilerin temsil etmesinin örtülü bir şekilde organın temsilci
sinin atanması şeklinde yorumlanması mümkündür. 

Tasarı iki noktayı öğretiye ve mahkeme kararlarına bırakmıştır. Birincisi "bağımsızlık"ın ne an
lama geldiği, ikincisi ise, birinci fıkra hükmünün yerine getirilmemesinin yönetim kurulunun so
rumluluğu yanında - "yetkisiz katılma"nın bir türünü oluşturup oluşturmayacağı ve/veya genel ku
rul kararlarının sakatlanmasına yol açıp açmayacağıdır. Bu yönden 431 inci maddenin özel önem 
taşıdığı muhakkaktır. 

Ne organın temsilcisinin ne de bağımsız temsilcinin paysahibi olması gerekir. 
İkinci fıkra: İkinci fıkra İsviçre'de bulunmamaktadır. Bu hüküm ile büyük sayılara varabile

cek temsil belgesi toplama örgütlenmesini yapabilecek kişilerin önerilmesi, özellikle bu göreve ta
lip olabilecek kişilerin cesaretlendirilmeleri, bunların şirket yönetiminden tamamen bağımsız hare
ket edebilmeleri ve özellikle güç boşluğunun doldurulması amaçlanmıştır. Kurumsal temsilcileri, 
çağrı yolu ile vekâlet toplayanlardan ayırmak gerekir. Kurumsal temsilci bir bildirge ile yapacakla
rını, seçilmesi için oy kullanacağı yönetim kurulu ile denetçiyi açıklayan, dağıtılacak kâr payı baş
ta olmak üzere paysahiplerini ilgilendiren konularda önerilerini ilân eden ve bildirgesini beğenen 
paysahiplerinin bu bildirge bağlamında kendisine vekâlet vermelerini isteyen kişidir. Vekâletin çağ
rı ile toplanmasında ise çağrıda bulunan kişi vekâleti bir bildirge bağlamında talep etmemektedir. 
Kurumsal temsilci sadece ikinci fıkrada düzenlenmiş temsilcidir. Tasarı kurumsal temsilci kavramı
na, İsviçre'den farklı anlam vermiştir. 

Kurumsal temsilcinin paysahibi olması gerekmez. 
Kurumsal temsilcilerin ortaya çıkabilmeleri, başka bir deyişle bu göreve (işleve) talip olabil

meleri için, yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmasına ilişkin ilânının Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde yayımından kırk gün önce bir ilân vermesi ve bu ilânda, kurumsal temsilciliğe 
talip olanlarla, önerilen kişilerin kendisine başvurmaları gereğini bildirmesi şarttır. Kurumsal tem
silcilerin, bu ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde yönetim kuruluna başvurmaları gerekir. Tasarı 
bildirimi şekle bağlamamıştır. Kurumsal temsilciliğe talip olanlar ile bu görev için paysahiplerince 
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önerilen kişiler yönetim kurulunun yapacağı genel kurul toplantısı çağrısında organın temsilcisi ve 
bağımsız temsilci ile birlikte adresleri belirtilerek ilân edilir. Bu merasime uyulmaması genel kurul 
kararlarının iptali sebebidir. Bu sonuç 445 inci maddeden çıkar. Münferit paysahiplerinin atayacak
ları temsilciler, organın temsilcisinden, bağımsız temsilciden ve kurumsal temsilciden farklı olarak 
bildirge yayınlamaz. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada 6762 sayılı Kanun anlamında temsilci yer almaktadır. Bir (mün
ferit) paysahibi kendisini ne organın temsilcisi ne bağımsız temsilci ne de kurumsal temsilci ile tem
sil ettirmek isteyebilir. Yetkiyi bunlar dışında güvendiği kişiye verebilir. 

Dördüncü fıkra: Üçüncü fıkra da İsv. BK'da mevcut olmayıp, sistemimizin merkezini oluştu
ran bir hükümdür. 430 uncu madde 428 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen temsilcilerin ve 
kurumsal temsilcinin bildirge yayınlamasını öngörmüştür. Bildirge uzun vadeli bir proje veya bir 
program değildir. Bildirge yapılacak genel kurul gündeminde yer alan maddelerde nasıl oy kullanı
lacağını açıklayan ilgili temsilci tarafından yapılmış bir açık taahhüttür. Taahhüt olduğu için bildir
genin dışına çıkamaz. 

Kurumsal temsilcinin bildirgeye aykırı oy kullanması oyu geçersiz kılmaz, ancak genel kurul 
sistemi anılan temsilciler üzerine kurulduğu, bu sistemle paysahipleri demokrasisinin gerçekleştiril
mesi ve çalıştırılması amaçlandığı için, bildirgeye aykırı oy kullanılarak alınmış genel kurul kararı
nın sakat olup olmadığının öğretice sorgulanması gereği ortaya çıkabilir. Sorunun Yargıtay kararla
rı ile en iyi şekilde çözüleceği şüphesizdir. 

Bildirgeye aykırı oydan doğan sorumluluk, saf bir borçlar hukuku sorunu olduğu için Tasarıda 
düzenlenmemiştir. Ayrıca bu sorumluluğun kanunla düzenlenmesinin doğru olmayacağı, genel hü
kümlerin sorunları çözmeye daha uygun olduğu düşüncesi kanun koyucuya hakim olmuştur. Bildir
ge, paysahiplerinin münferit talimat vermelerine engeldir. Ancak tevdi eden temsilcisi ile ilgili hü
küm değişiktir. 

Madde 429 - Birinci fıkra: Hisse senetleri, saklanmak için açık kasa işlemiyle bankalara, yö
netilmek üzere portföy danışmanlarına, yatırım yöneticilerine, saklama kuruluşlarına, rehin alacak
lısına hatta aracı kurumlara ve avukatlara tevdi olunabilir. Anılan kurumların işlevleri kanunlar ile 
belirtilmiş olup, bunlar hiçbir şekilde zilyetliklerinde bulunan pay senetleri için oy kullanamazlar. 
Tevdi eden ile tevdi edilen arasındaki ilişkinin niteliği ve amacı gereği veya alman özel veya genel 
bir yetkiye dayanılarak, hisse senetlerinden doğan katılma ve oy hakları tevdi olunan kişi tarafın
dan kullanılabilir. Tevdi olunan bu yetkisini genel bir yetki olarak taraflar arasındaki sözleşmeden 
alabileceği gibi, ona bu yetki her genel kuruldan önce de verilebilir. Tevdi ilişkisi dolayısıyla tem
silci olan kişiye tevdi eden temsilcisi denilir. Bugüne kadar Türk hukukunda tevdi eden temsilcisi
ne ilişkin kanunî bir hüküm bulunmuyordu. Tasarının 429 uncu maddesi bu konuda ilk düzenleme
dir. Madde tevdi eden temsilcisini tanımlamamış, bu anlamda tevdi olunanların Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca belirleneceğini üçüncü fıkrasında hükme bağlamıştır. 429 uncu maddenin birinci fık
rası, taraflar arasındaki ilişki ne olursa olsun ve sözleşmede ne türlü bir hüküm bulunursa bulunsun, 
tevdi eden temsilcisinin her genel kurul toplantısından önce tevdi edenden katılma ve oy haklarının 
nasıl kullanılacağına ilişkin talimat alması zorunluluğunu getirmiştir. 

Tevdi eden temsilcisi hukukunun önemli sorunu, oy hakkı başta olmak üzere, katılma hakları
nın, yani genel kurula girme, söz alıp konuşma, öneride bulunma ve gereğinde olumsuz oy verildi
ğini tutanağa geçirtme haklarının tümünü temsilcinin asilin (paysahibinin) isteklerine uygun olarak 
kullanılmasının kanunla sağlanıp sağlanamayacağıdır. Bu da "talimat" kurumu ile çözülür. Kendi
sine, saklaması veya yönetmesi için hisse senetleri tevdi olunan kişi, katılma haklarını kullanma 
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yetkisini çoğu kez başka bir sözleşmenin içine konmuş dikkati çekmeyen bir hükümle alabilir. Bu 
tür hükümler talimata ilişkin hiçbir açıklığı içermezler. Böyle olunca da, tevdi eden temsilcisi katıl
ma haklarını ve dolayısıyla oy haklarını istediği gibi ve kendi menfaatinin gerektiği şekilde kulla
nabilir. Onun için 429 uncu maddenin birinci fıkrasında tevdi eden temsilcisinin talimat alması zo-
runluğu öngörülmüştür. Bu, Tasarıdan doğan bir zorunluk olduğu için, temsilciye yetki veren söz
leşmede açıklık bulunmasa, hatta aksine düzenleme olsa bile temsilci paysahibinden talimat alacak
tır. Bu bir defa alınıp devamlı olarak kullanılabilecek genel ifadeli bir talimat olamaz. Birinci fıkra, 
talimatın her genel kurul toplantısından önce alınmasını emretmiştir. "Her genel kurul" vurgulama
sı ile talimatın gündem maddeleri bağlamında alınacağı belirginlik kazanır. Tevdi eden temsilcisi, 
428 inci maddedeki temsilciler gibi bildirge yayınlayamaz. Çünkü, onlar gibi ad hoc temsilci tayin 
edilmemiş, temsilciliğini asıl işi olan tevdi aracılığı ile elde etmiştir. Ancak bir tevdi eden temsilci
sinin pek istenmemekle ve doğru bulunmamakla beraber - aynı zamanda kurumsal temsilci olma
sına engel yoktur. Tevdi eden temsilcisinin böyle bir ek sıfatı varsa bu sıfatı ile ilgili olarak bildir
ge yayınlayabilir. Ancak, ne ek sıfatı ne de bildirge yayınlaması, "tevdi eden temsilcisi" sıfatıyla ta
limat alma zorunluğunu ortadan kaldırmaz. 

İkinci fıkra: Zamanında istenmiş olup da talimat alınamamışsa, tevdi eden temsilcisi kanun 
uyarınca, oyunu tevdi edenin genel talimatına uygun olarak kullanılır. Böyle bir talimat yoksa, tem
silci oyu yönetim kurulunun önerileri yönünde verir. Tasarının bu çözümü kabul etmesinin sebebi, 
tevdi eden temsilcisinin oyu kendi menfaatine uygun düşecek şekilde kullanmasına engel olmaktır. 
Almanya'da bankalar ve diğer kredi kurumlan bu yolla sanayi üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. 
Sosyal politika ile doğrudan ilgili bulunan bu hüküm emredici niteliktedir. 

Üçüncü fıkra: Tevdi eden temsilciliği ayrıntılı uygulama hükümlerini gerektirir. Bu sebeple 
üçüncü fıkra öngörülmüştür. Yönetmelik, tevdi eden temsilciliğini düzenlemeyecektir. Çünkü, amaç 
tevdi eden temsilcisi veya temsilciliği adlı bir kurum yaratmak değildir. Kredi kuruluşları, bankalar, 
portföy yöneticileri zaten tevdi yöneticisi konumundadır. İsviçre'de Bankalar Kanununda öngörülen 
aracı kurum ile malvarlığı yöneticileri tevdi eden temsilcisidir. Tasarı, tevdi eden temsilcisinin vatan
daşlığına ilişkin bir sınırlama getirmemiştir. Yabancı hukuklarda bu sorun değişik şekillerde çözül
müştür. En ayrıntılı düzenleme Almanya'dadır. Yönetmeliğin görevi, kimlerin bu işlevi yerine getir
diklerini belirlemek, ilgili kuralları getirmek özellikle temsil belgesinin içeriğini düzenlemektir. Yö
netmelik aynca temsil belgesinin içeriğini de belirler. Bu hükümle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
"proxy"lere benzer temsil belgelerinin uygulamamıza girmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 430 - Organ temsilcisinin, bağımsız temsilcinin ve kurumsal temsilcinin temsil yetki
sini aldıkları ve almayı hedefledikleri pay senetlerine ait oyları nasıl kullanacaklarını gerekçeleri ile 
kamuya açıklamaları, istedikleri vekâletin içeriğini anlatmaları buna ilişkin ilânlar yayınlamaları 
sistemin doğası gereğidir. Açıklamaların reklam amaçlı olmaması ve bu yönde bir anlatımın tercih 
edilmemesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 210 uncu maddeye 
dayanarak tebliğ yayınlayabileceği şüphesizdir. 

Madde 431 - Tasarının 428 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan temsilciler 
ile tevdi eden temsilcilerinin temsilcisi olarak yetkilendirildikleri payların sayılarını, itibarî değer
lerini ve gruplarını şirkete bildirmeleri gerekir. Bu yüküm, şeffaflık ilkelerinden kaynaklanmakta
dır. Bildirim, en son genel kurulda yapılmalıdır. Bu bildirimi yapmadan elindeki temsil belgeleri ile 
genel kurula katılan kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcisi yetkisinin denetimi yapılmasına ola
nak vermeden genel kurula katılmış demektir. Tasarı bu katılmayı yetkisiz katılma olarak nitelen
dirmektedir. Bu sebeple birinci fıkranın ikinci cümlesi öngörülmüş ve bu halde söz konusu genel 
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kurulda alınan kararların 446 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca iptal edile
bileceği öngörülmüştür. Tasarının 431 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin bir mut
lak iptal sebebi mi öngördüğü, yoksa bildirimde bulunmayan kurumsal temsilcinin veya tevdi eden 
temsilcisinin temsil ettiği paylardan (pay senedinden) doğan oy haklarının alınan kararlarda etkili 
olup olmadığının araştırılmasının mı gerekli olduğu sorunu öğretinin ve ilkesel Yargıtay kararları
nın yetkisiz katılmaya bağladıkları sonuca göre çözülür. 

Bildirimde bulunmayan temsilcinin sorumluluğu özel olarak düzenlenmemiş, bu husus genel 
hükümlere bırakılmıştır. Çünkü bu sorunun çözümü kurumsal temsilciler ve tevdi eden temsilcisi 
ile vekâlet verenler ve şirket arasındaki ilişkilerin nitelendirilmesine bağlıdır. Bu konuda da çeşitli 
görüşlerin ortaya atılacağı kuşkusuzdur. 

İkinci fıkra: Tasarının 433 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ge
nel kurul başkanının temsilcilerin 431 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları bildirimi ge
nel kurulun bilgisine sunması gerekir. Bu bildirim üzerine genel kurula bazı temsilcilerin bazı tem
sil belgeleri dolayısıyla (temsil belgesinin yokluğu, mükerrer temsil belgeleri vs. gibi) yetkisiz kal
dıkları şüphesini taşıyanlar veya bu hususta bilgi ve belgeye sahip olanlar toplantı başkanlığına iti
razda bulunabilirler. Başkan bildirme görevini yerine getirmemişse, her paysahibi tarafından açık
lama yapmaya davet edilebilir. Başkan buna rağmen genel kurula bilgi sunmamış, eksik ve yetersiz 
bilgi sunmuşsa ancak bu takdirde genel kurul kararlarının iptali söz konusu olabilir. İkinci fıkrada 
iptalin şarta bağlanmasının sebebi başkanın ihmâlinin genel kurul kararının iptaline sebep olması
nın uygun görülmemesidir. Tasarı ihmâlin, paysahibinin müdahalesi ile ihmâlden çıkması, bir an
lamda açıklamama kastına dönüşmesini aramıştır. Yoksa basit bir unutma ağır sonuçlar doğurabilir. 
İkinci cümlede yer alan "şirkete karşı" ibaresi bilinçle öngörülmüştür. Bu ibare davanın başkana 
açılmasını önlemek amacıyla hükme eklenmiştir. Başkanın sorumluluğu ise genel hükümlere göre 
belirlenir. İptal davasını açma hakkının sadece açıklama isteyen paysahibine tanınmasına engel ol
mak amacıyla, ikinci cümlede "her paysahibi" denilerek gerekli vurgulama yapılmıştır. 

Madde 432 - Hüküm 6762 sayılı Kanunun 373 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 400 üncü 
maddesinin birinci fıkrası hükmünün tekrarıdır. 

Madde 433 - Birinci fıkra: Tasarının 433 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü ile 6762 sa
yılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrası arasında bazı benzerlikler bulunmakla beraber iki 
metin arasında bazı sonucu etkileyebilecek farklar vardır. Eski hukukta devrin oy hakkının kullanıl
masına ilişkin sınırlamaların dolanılması amacına yer verilmeyerek bir tartışmaya yol açılmıştı. 

İsv. BK m. 691 (l)'in Almancasındaki "Umgehung" sözcüğü kanunun dolanılması anlamına 
gelmekte, kaynaktaki hükmün 6762 sayılı Kanuna taşınması sırasında esas alınan Fransızca metin
deki "abandon" kelimesi de 6762 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 
"tesirsiz bırakmak"tan daha güçlü bir hukukî ifade niteliğini taşımaktadır. Kaynak hukuk çevrele
rinde bu hüküm muvazaa bağlamında yorumlanmaktadır. Yargıtayın bazı kararlarında bu eğilim 
egemendir. Öğretide aynı yönde görüşler ileri sürülmüştür. Hükmün uygulanmasını sadece dolan
ma amacına özgülenme amaçlanmamıştır; böyle bir yorumlama istemeyen, hatta ratio legise aykırı 
düşen bir daraltmaya sebep olabilir. Bu sebeple birinci fıkrada "sınırlamaları dolanmak"a açıkça yer 
verilirken, "herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak" amacı da korunmuştur. Böylece dolanma niteli
ği taşımayan, etkisiz bırakma amaçları da hükmün kapsamına alınmıştır. Çünkü, mevcut metin hük
mün uygulanmasını hem sadece "dolan"a bağlamaya hem de dolanı muvazaa, hatta hile şeklinde an
lamaya elverişliydi. Tasarı, oy hakkına ilişkin sınırlamaların uygulanmaması amacını taşıyan her 
türlü devri ve bırakmayı hükmün kapsamında değerlendirme olanağını vermektedir. Zaten hükmün 
öngörülme amacı da budur. 
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Birinci fıkranın bir diğer yeniliği "paylar" ile "pay senetleri" ve "devir" ile "bırakma" ayrımını 
yapması ve böylece hükümden kurtulmaya olanak sağlayabilecek yorumlara kapıyı kapamasıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekrarıdır. 
Ancak Tasarının hükmü Tasarının 431 inci maddesiyle güç ve boyut kazanmıştır. İkinci fıkradaki 
hükümden açıkça anlaşıldığı üzere "yetkisiz katılma" itirazını ne toplantı başkanı ne genel kurul, ne 
de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi çözebilir. İtirazda bulunan isterse ihtilafı genel kurul ka
rarlarının iptali bağlamında mahkemeye götürebilir. Yönetim kuruluna yapılan itirazın sonucu fark
lı olabilir. Hükümde paysahibinin yetkisiz katılmaya ilişkin itirazını tutanağa geçirtebileceği açıkça 
ifade edilmiştir. Paysahibi bu hususta daha önce (somut olayın özelliğine göre) yönetim kuruluna 
itirazda bulunmuş ve bu itiraz istediği sonucu ıloğurmamışsa, bu hususun da paysahibinin isteği 
üzerine tutanağa geçirileceği, aynı hükümde (eski metinden farklı bir tarzda) ifade edilmiştir. Ayrı
ca, mevcut metinden, yönetim kurulu nezdindeki itirazın genel kuralda yapılacağı ve bu itirazın tu
tanağa geçirileceği anlamı çıkıyordu. Oysa, genel kurul toplantısı sırasında yönetim kuruluna itiraz 
etmek mümkün değildir. Söz konusu itiraz genel kural toplantısından önce hazır bulunabileceklere 
ilişkin listenin (Tasarı m. 417, 415) hazırlandığı sırada veya daha önce yapılır. Hüküm işte bu itira
zın genel kurul tutanağına yazılmasına cevaz vermektedir. 

Madde 434 - Oy hakkı Tasarıda, 6762 sayılı Kanundan değişik bir sisteme bağlanmıştır: (1) 
Oy hakkının genel kuralda kullanılmasına ilişkin emredici kural korunmuş, ancak bu kural 1527 nci 
madde ile yumuşatılmıştır. Tasarı oy hakkının 1527 nci maddede öngörülen şartlarla ve bir tüzük 
bağlamında elektronik ortamda, yani on-line kullanılmasına da olanak sağlanmıştır. (2) Paysahibi
nin oy hakkının paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanacağı öngörülmüştür. Böy
lece oy hakkında 6762 sayılı Kanunun"pay" sisteminden "paysahibinin paylarının toplam itibarî de
ğeri" sistemine geçilmiştir. 6762 sayılı Kanun düzeninde itibarî değerden soyutlanmış olarak, her 
paya en az bir oy hakkı tanınmıştır. 6762 sayılı Kanun sistemi farklı itibarî değerli payların da bir 
oy hakkı haiz olması gibi zoraki bir imtiyaza yol açmaktadır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra iki ilke içerir. Bunlardan birincisi (1527 nci madde düzenlemesi dı
şında) paysahiplerinin oy haklarını sadece genel kurulda kullanabilecekleri, ikincisi ise paysahibi
nin paylarının toplam itibarî değerine göre oy hakkını haiz olabileceğidir, yani oyun paysahibi te
melinde "toplam itibarî değer"e bağlanmasıdır. Oy hakkının genel kuralda kullanılabileceği 407 nci 
maddenin birinci fıkrası hükmünde tüm paysahipliği hakları için öngörülen kuralın oy haklan yö
nünden özel olarak öngörülmesidir. Bunun bir tekrar olduğu düşünülebilir. İsv. BK da 689 (1) ve 
692 (1). madde hükümlerinde aynı tekrara yer vermiştir. Tasarının 407 nci maddesinin birinci fık
rası (İsv. BK m. 689 (1), paysahiplerinin haklarını düzenleyen bir hüküm değildir. Bu hükmün ön
görülme sebebi genel kurulun işlevini açıklamaktır. Zaten hükümde yer alan "şirket işlerine ilişkin 
haklarını" ibaresi ağırlığı şirket işlerine kaydırmaktadır. 

Tasarının 407 nci maddesinin birinci fıkrası hükmünde kanunî istisnalara gönderme yapıldığı 
gibi, 434 üncü maddenin birinci fıkrasında da 1527 nci madde saklı tutulmuştur. Oyun genel kural
da kullanılabileceği emredici bir kuraldır, ancak bunun Tasarının 1527 nci maddesi hükmünde ön
görülen bir istisnası vardır. Emredici kural uyarınca mektupla oy verilmesi mümkün değildir. Bu 
yolla kullanılan oylar geçersizdir. Buna karşılık, 1527 nci maddenin ikinci fıkrasındaki düzenleme
ye uyularak genel kurula elektronik ortamda katılmak ve elektronik ortamda oy vermek mümkün
dür. Söz konusu sistemde genel kurala elektronik ortamda da - olsa "katılma" olgusu gerçekleştiği 
için bu ortamda verilen oyun genel kuralda kullanıldığı, 1527 nci maddenin ikinci fıkrasının kura-
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la bir istisna oluşturmadığı düşünülebilir. İkinci ilke bir taraftan "oy"un düzenlenmesinde merkeze 
"pay"ı değil, "paysahibi"ni oturtarak dogmatik düzeni oyda paysahibine bağlamıştır. Bunun sonuç
larını da ikinci fıkrada düzenlemiştir. İkinci kuralın bir sonucu daha vardır. Oy hakkı payın itibarî 
değerine göre belirlenir. Oy hakkının tanınmasında pay ve dolayısıyla pay sayısı, şirketle iş yapma 
ve ikincil yüküm miktarı gibi ölçüler esas alınamaz. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra her "paysahibinin en az bir oyu vardır" başka bir ifadeyle, "oysuz pay-
sahibi olmaz" ilkesini koymaktadır (SPK'nın oysuz paylar düzenlemesi bir istisna oluşturur). Bu il
keye bağlı kalmak şartı ile oy hakkının paysahibi temelinde sınırlandırılabilmesine izin verilmiştir. 
Bu, eski hukukta açıkça öngörülmemiş bulunan, esas sözleşmeye bu yolda hüküm konulup konula
mayacağı tartışmalı olan ve hakim öğreti tarafından da reddedilen bir kuraldır. Tasarının sistemine 
göre payların çoğunluğuna sahip olmak ipso iure oyların çoğunluğunu haiz olmak sonucunu doğur
mayabilir; esas sözleşme bu sonucu önleyebilir. İsviçre öğretisinde, paysahibi bağlamında oy hakkı
nın smırlandırılmasmın ilk esas sözleşmede öngörülmemiş olması halinde, bunun daha sonra esas 
sözleşme ile gerçekleştirilmesinin güç olabileceğine işaret edilir. Türk hukukunda da bir taraftan 357 nci 
(eşit işlem ilkesi) diğer taraftan da 452 nci (müktesep haklar) madde sebebiyle aynı sonuca varılabi
lir. Bu hükümlere aykırılık esas sözleşmeyi değiştiren genel kurul kararının iptaline yol açabilir. 

Diğer yandan, paysahibine veto hakkı tanınıp tanınmayacağı sorunundan hareketle bu üç madde
nin birlikte değerlendirmesi halinde ortaya çıkabilecek veto hakkına benzer sonuç da sorgulanabilir. 

Üçüncü fıkra: Tasarının 476 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü zora giren bir şirketin fi-
nansal durumunun düzeltilmesi amacıyla payların itibarî değerlerinin kanunda öngörülen asgarî de
ğerin altına indirilmesine cevaz vermiştir. Bu hükme dayanılarak payın itibarî değeri indirilmiş ol
sa bile, indirimden önceki itibarî değerinden oy hakkı sağlar. Üçüncü fıkrada yer alan bu kuralın pa
yın itibarî değerinin sıfır Yeni Türk Lirası olması halinde de uygulanıp uygulanmayacağı çözümü 
öğretiye ve mahkeme kararlarına bırakılmış bir sorundur. 

Dördüncü fıkra: Birikimli oyu sadece halka açık anonim şirketlere özgülemenin haklı bir se
bebi olmadığı için Tasanda, halka açık olmayan anonim şirketler için de bu kuruma yer verilmiş ve 
düzenleme yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bırakılmıştır. 

Madde 435 - Oy hakkı payın taahhüt edilmesiyle değil, kanunda veya esas sözleşmede öngö
rülen tutarın ödenmesiyle doğar. 344 üncü ve devamı madde hükümleri uyarınca pay taahhüdünde 
bulunanlar ödeme yükümünü yerine getirmedikçe bu paylar için oy kullanamazlar. 

Madde 436 - 436 nci madde bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 374 üncü maddesinin 
yerini almıştır. Böylece içtihatlar ile öğretideki birikim korunmuştur. 

Birinci fıkra: Oydan yoksunluğa sebebiyet veren hallerin içine, paysahibinin, karı veya koca
sının, alt ve üst soyunun ortağı oldukları şahıs şirketleriyle, hakimiyetleri altındaki sermaye şirket
leri de dahil edilmiştir. Şahıs ve sermaye şirketleri 124 üncü maddede gösterilmiştir. "Hakimiyet al
tında" bulunma ise içtihat yolu açık olmak üzere 195 inci maddenin kıyas yolu ile uygulanması su
retiyle belirlenebilir. Yapılan bu eklerle öğretide eleştirilen bir kanun boşluğu doldurulmuştur. 

Hükümdeki ikinci yenilik "işlemlerin" de kapsama alınmaları ve 6762 sayılı Kanundaki "da
va" sözcüğünün açıklığa kavuşturulmasıdır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 374 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü korunmuştur. 
Madde 437 - 6762 sayılı Kanunda, paysahibinin genel kurulda bilgi almasına ilişkin hakkı, ya

ni "bilgi alma hakkı" gerçek anlamı ile düzenlenmemişti. Ayrıca 6762 sayılı Kanun, paysahibinin ge
nel kurul dışında bilgi almasına, yani inceleme hakkına teknik anlamı ile yer vermemiştir. 437 nci 
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madde, çeşitli ülkelerin düzenlemeleri değerlendirilerek ve bağlı şirketler gerçeği de gözönünde tu
tarak bu eksikliği gidermeyi amaçlamıştır. Bu sebeple Tasarıyla, paysahibine çağdaş ölçülerle örtü-
şen ve kamuyu aydınlatma, kurumsal denetim ve dürüst hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bu
lunan kapsamlı bir bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmıştır. Hüküm her iki hakkı da içermektedir. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 362 nci maddesinde yer alan fınansal tabloların, konsolide 
fınansal tabloların yıllık raporun ve kâr dağıtım önerilerinin, paysahiplerinin incelemelerine hazır 
tutulmaları anlamına gelen pasif ve geriye dönük (retrospektif) bilgi alma hakkı 437 nci maddenin 
birinci fıkrasında aynen korunmuştur. 

İkinci fıkra: Paysahibinin, genel kurulda bilgi alabileceği iki görevli ve sorumlu "ilgili" var
dır: (a) Yönetim kurulu (b) denetçiler. Denetçinin bağımsızlığı, yani şirketin dışında bulunması, bir 
görüş uyarınca şirketin organı olmaması (tartışmalı) onun bilgi verme yükümlülüğünün bulunmadı
ğı anlamına gelmez. Denetçinin bilgi verme yükümü yüklendiği görevden (işlevinden) doğar. Bu 
sebeple, denetçinin ve gerekiyorsa, kendilerini ilgilendiren konular dolayısıyla işlem denetçilerinin 
genel kurulda hazır bulunmaları 407 nci maddenin ikinci fıkrasında açıkça öngörülmüştür. Her yü
kümlüye sadece sorumlu olduğu konularda soru sorulabileceği şüphesizdir. Yönetim kurulu şirket 
işlevi hakkında bilgi verir ve bilgi alma gündem ile sınırlı değildir. Denetçilere denetimin yapılma 
şekli, yani uygulanan yöntem, yerinde yönetim yapılıp yapılmadığı, sondaj yolu ile denetime han
gi sıklıkta yer verildiği ve kaç uzmanın çalıştırıldığı da dahil denetime ilişkin her som sorulabilir. 
Bu sebeple "denetimin yapılma şekli" ibaresine yer verilmiştir. Sonuçlar hakkında bilgi ile, rakam
ların ve rapordaki ifadelerin yorumu kastedilmiştir. Bilgi alma hakkı, kaynak İsv. BK m. 697 (2)'nin 
aksine paysahipliği haklarının kullanılabilmesi için "gerekli" olması koşuluna bağlanmamıştır. Ge
reklilik koşulu hakkın kullanılmasını tehlikeye sokardı. 

Bilgi verme yükümü şirketin işlerini ve bağlı şirketleri ile hukukî ve ticarî ilişkilerini kapsar. 
Bağlı şirketler hakkında bilgi alma, 200. madde ile sınırlıdır. 

Birinci fıkra verilmesi gereken bilginin düzey ve niteliği (kalitesi) konusunda (kaynak kanun
da bulunmayan) bir hüküm içermektedir. Verilecek bilgi hem özenli hem gerçek hem de hesap ver
me ilkelerine uygun olmalıdır. "Özenli", baştan savma olmayan, sorunun karşılığı niteliğini taşıyan, 
ilgisiz konuları içermeyen anlamınadır. Gerçeğe uygunluk ile gerçeği aynen yansıtan doğru, yalan 
ve aldatıcı olmayan bilgi kastedilmiştir. "Hesap verme ilkesine uygun" kavramı, Türk hukukunda 
yenidir. Tasarı bu kavramı 200 üncü maddede de kullanmıştır (bu maddenin gerekçesine bakınız). 
Kavram, hesap verme konumunda bulunan bir kişinin hesap vereceği, yani sorumlu olduğu kişiye 
vermekle yükümlü olduğu kapsamlı, içerikli ve belgeli bilgiyi ifade eder. 

Bilgi kural olarak sözlü verilir. Ancak yazı ile güçlendirilebilir. 
Üçüncü fıkra: Şirket sırlarının ve korunması gereken şirket menfaatlerinin bilgi vermenin sı

nırını oluşturduğu üçüncü fıkrada açıkça belirtilmiştir. Bu sınır hem bilgi almayı hem de inceleme 
hakkını kapsar. Çünkü, genel kurula sadece sağduyulu ve iyiniyetli paysahipleri katılmamakta, bu 
kurullar rakiplerce de izlenebilmektedir. İncelemeyi yapan paysahiplerinin gerçek amacı çok çeşit
li olabilir. Bu amaçların bir kısmı bilgi alma hakkının amacı ile bağdaşmayabilir, hatta ona ters dü
şebilir. Eşit işlem ilkesi uyarınca her paysahibine bu hak tanındığı için söz konusu hakka sınır ko
nulması menfaatler dengesi gereğidir. Modern akım bilgi alma hakkının genişletilmesi yönünde ol
masına rağmen kanunlar sınırlar belirlemektedir. Genel kabul gören sınır, şirket sırrı bağlamında 
şirket menfaatidir. Tasarı da bu sınırı benimsemiştir. 
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Hüküm, (esinlenen İsv. BK m. 697 (2)'de olduğu gibi) ne "şirket sim" ne de "korunması gere
ken şirket menfaati" kavramlarını tanımlamıştır. Bunun sebebi, dar veya geniş bir tanımla uygula
mayı dondurmamak veya genişletmemek özenidir. Şirket sırrında, rakip bir şirketin bilmediği, öğ
renmemesi gereken, şirketin zararına kullanabileceği, elde etmek için çalıştığı, peşinde olabileceği 
"bilgi" ölçüsü kabul edilebilir. Rakiplerin ulaşabileceği, çeşitli kaynaklar aracılığı ile elde edebile
ceği, verileri ve bilgileri kullanarak yorumlama/değerleme ile çıkarabileceği bilgiler sır olamaz. Şir
ket menfaatlerinin zarara uğraması, şirket işletmesinin, bağlı şirketlerinin, müşteriler çevresinin, da
ğıtım kanallarının ve ilişkilerinin vs.'nin kayba uğraması veya bu nitelikte pek de uzak olmayan bir 
tehlikenin varlığı demektir. Zarar ile sadece malvarlığı zararı kastedilmemiştir. 

Yabancı mahkeme kararlan ve öğreti, bir taraftan kaybın somut nitelik taşımasını arayarak key
fi redlerin önüne geçmeye çalışmakta, diğer taraftan da menfaatler (şirket menfaati/bilgi alma men
faati) dengesinin kurulmasına çaba harcamaktır. 

Dördüncü fıkra: Bilgi alma hakkı, gereğinde şirketin ticarî defterleri ile yazışmalarının ince
lenmesini de gerektirebilir. Bilgi alma hakkının genel kurul içinde ve dışında inceleme hakkına dö
nüşebilmesi için genel kurulun izni veya yönetim kurulunun gereklidir. 

İncelemenin konusu kural olarak şirketin defterleriyle yazışmalarıdır. Ancak kanun inceleme 
hakkını kaynak kanundan farklı olarak bir soru bağlamında tanımıştır. 

Beşinci fıkra: Bilgi alma ve inceleme hakları paysahibine tanınan dava hakkı ile güçlendiril
miştir. Paysahibi sadece açık bir red halinde değil, taleplerinin cevapsız bırakılması veya cevabın 
ertelenmesi durumunda da hem bilgi alma hem de inceleme hakkını bir mahkeme kararı ile başarı
ya ulaştırabilir. Talebin cevapsız bırakılması yetersiz hesap verme ilkesine uymayan cevapları da 
kapsar. Beşinci fıkra mahkeme kararının hızla verilmesini sağlamaya ve temyizi de kısa sürede so
nuçlandırmaya yönelik hükümleri de içermektedir. 

Altıncı fıkra: Beşinci fıkra ile her iki hakka da müktesep ve sınırlandırılamaz bir hak niteliği
ni kazandırır (Tasarı m. 452). Bu hakların ikisinin veya bunlardan birinin Tasarının 452 nci madde
si anlamında vazgeçilemez hak olup olmadığı öğreti ile mahkeme kararlarına bırakılmıştır. 

Madde 438 - 1937 tarihli Alm. POK 118 inci paragrafından esinlenilerek 6762 sayılı Kanunun 
348 inci maddesi ile Türk hukukuna getirilen özel denetçi, bu Kanunun altmış yıllık uygulamasının 
sonuçları ve Avrupa'daki gelişmeler gözönünde tutularak Tasarının 438 ilâ 444 üncü maddelerinde 
yeniden düzenlenmiştir. Yeni hükümler kaleme alınırken İsv. BK m. 697a-697g gözönünde tutul
muştur. Alm. POK'da sırasıyla 1969, 1985 ve 1998 yıllarında yapılan değişikliklerle söz konusu ku
rum Almanya'da oldukça karmaşık bir yapıya dönüşmüş, üç yerde farklı hükümlere konu olmuştur. 
Bu sebeple, Türkiye'nin gereksinimlerine cevap vermekten uzaklaşmıştır. Bu sebeple yeni düzenle
melerde İsviçre'den yararlanılmıştır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkrada hükme bağlanan özel denetim istemi her paysahibine tanınmış bi-
rel bir haktır. Paysahibinin bu hakkı genel kurulun iradesini bağlayan bir öneri hakkı değildir. Oylan
ması zorunlu olmakla birlikte genel kurul öneriyi reddedebilir. Ancak, genel kurulun talebi reddet
mesinin önemli bir sonucu vardır: Red üzerine azlık, mahkemeden özel denetçi atanmasını talep ede
bilir; yani genel kurulun reddi ortaya azlık hakkını çıkarır. Sistem, genel kurulun red kararıyla tale
bin etkisiz kalmasına olanak bırakılmayacak tarzda oluşturulmuştur. Ayrıca, taleple birlikte denetim 
mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır. Gerçekten bir paysahibi özel denetim talebinde bu
lunmuşsa, genel kurulun bu talebi reddetmesi mekanizmayı durdurmadığı gibi, genel kurul talebi ka
bul edip, istediği kişiyi özel denetçi seçerek denetimin istediği gibi yapılmasını sağlayamayacaktır. 
Her iki halde de, özel denetçiyi mahkeme seçecek, özel denetim gerçekleşecektir. Bu, kurumu işle-
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mezlikten kurtaracak önemli bir yeniliktir. Paysahibinin genel kurulda özel denetim talebini yapabil
mesi için gündemde bu konuda madde bulunması şart değildir. Gündeme bağlılık ilkesi bu kurumu 
işlemezliğe mahkum etmektedir. Nitekim 6762 sayılı Kanunun altmış yıllık uygulamasında söz ko
nusu şartın sakıncaları açıkça görülmüş, hüküm nadiren uygulanabilmiştir. Zaten İsv. BK 700 (3)'de 
de özel denetim isteminin gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnası olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Talebin kötüye kullanılması ve şirkete zarar vermesi tehlikesinin azaltılması amacıyla, paysa
hibinin bu öneriyi yapabilmesi bir önşarta ve bazı maddî şartların varlığına bağlanmıştır. Maddî 
şartlar bir anlamda gereklilik şartlarıdır. Önşart, özel denetim istenen konuda, bilgi alma veya ince
leme hakkının kullanılmış olmasıdır. Bu şartın gerçekleştiği genel kurul tutanağıyla ispatlanır (m. 
422). Önşart özel denetimi bilgi alma hakkına bağlamakla, iki kurumun birlikte yorumunu gerekli 
duruma getirmektedir. Önşart, bilgi vermenin baştan savarcasına yapılmasını da önlemek amacına 
yöneliktir. 

Birinci maddî şart, özel denetimin paysahipliği haklarının, özellikle oy hakkının kullanımı yö
nünden gerekli olmasıdır. Başka bir deyişle, paysahibinin bu öneriyi yapabilmesi için, oyunu kulla
nabilmesi yönünden bilgi alması gerekli olmalıdır. Bu bağlantı ile şirket dışı menfaat sağlamak, bir 
kararı önlemek veya taktik bir üstünlük elde etmek amacıyla talepte bulunarak özel denetim kuru
mun kötüye kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. İkinci şart, özel denetimin konusunu belirli 
olayların oluşturmasıdır. "Belirli" ile, belli türde, nitelikte ve önemde olay kastedilmemiştir. "Belir
li", olay bağlamında tanımlanabilen, içeriği ve sınırları belirli olan, genel nitelik taşımayan anlamı
na gelir. Belirli konu şirketin herhangi bir işi, işlemi, kararı, fınansal durumu, finansman ihtiyacı, 
hakim şirketin (işletmenin) kararlan veya şirkete verdiği kayıplar olabilir. Bağlı şirket veya şirket
ler hakkında özel denetim talebinde bulunmak ise, "bağlılık" unsuruna rağmen, bağlı şirketin ayrı 
tüzel kişiliği sebebiyle sınırlara tabidir. Özel denetimin ilgili şirkette, yani yerinde yapılamaması, 
bağlı şirketten kanunî şartlara bağlı kalınarak bilgi alınabilmesi şirketteki "sınırlar"ın bazılarını 
oluşturur. 

Özel denetim talebinde sadece paysahibi bulunabilir. İntifa hakkı ve tahvil sahibine ve alacak
lılara bu hak tanınmamıştır. Söz konusu hakkın anılan kişilere esas sözleşme ile verilip verilemeye
ceği tartışmaya açıktır. Bilgi alma veya inceleme hakkını kullanmış paysahibi ile özel denetim iste
yen paysahibinin aynı kişi olması zorunlu değildir; ancak konu aynı olmalıdır. 

Genel kurulda bu konuda talepte bulunma, mahkemeye başvuru için tüketilmesi gerekli bir aşamadır. 
Genel kurul talebi kabul etmiş olsa bile, 6762 sayılı Kanunun ve Alm. POK 142 nci paragrafı

nın aksine, özel denetçi mahkemece atanır. Bu yolla tarafsızlık sağlanmış, kuruma güven kazandı
rılmıştır. Otuz günlük süre bir düzen hükmü olup, hak düşürücü nitelik taşımamaktadır. Mahkeme, 
şartların mevcut olup olmadığını inceleyerek kararını verir. Hükmün lafzına göre, incelemenin dos
ya üzerinden yapılması gerekir. Talebin bir eda davası şeklinde ileri sürülmesine ve mahkemenin ta
rafları dinlemek istemesine engel bulunmamakla birlikte, zorunluğun kurumun amacı ile bağdaşma
yabileceği düşünülmektedir. 

Madde 439 - Birinci fıkra: Genel kurul özel denetim talebini reddettiği takdirde ortaya azlık 
hakkı çıkar. Başka bir deyişle, paysahibi özel denetim talebinde bulunmuş, ancak talep genel kurul 
tarafından reddedilmişse, sadece azlık mahkemeden özel denetçi tayin etmesini isteyebilir. Red, 
özel denetçi talebinin ileri sürülebilmesinin şekli ve maddî şartlarını değiştirir. Azlık kavramı hü
kümde şirketin halka açık olup olmamasına göre farklı tanımlanmıştır. Sermayesi çok büyük olan 
şirketlerde, hükümdeki yüzdelere ulaşılması güç olabileceğinden sabit bir miktar da öngörülmüştür. 
Yüzdelerin ve sabit miktarın esas sözleşme ile artırılması geçersizdir. Üç aylık süre hak düşürücüdür. 
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İkinci fıkra: Mahkemenin, azlığın talebi üzerine özel denetçi atayabilmesi için, 438 inci mad
dedeki şartların somut olayda varolup olmadıklarını incelemesi yanında, ikinci fıkrada yer alan şar
tı da araması gerekir. Söz konusu ek şart, kanunun veya esas sözleşmenin ihlâl edilmesi suretiyle 
şirketin veya paysahiplerinin zarara uğratılmış olmasıdır. İhlâl anonim şirketler hukukunun yazısız 
kurallanna aykırılığı da kapsar. Bu ek şartın usul hukuku anlamında muteber delillerle ispatı şart 
koşulmamış, ikna edici olgularla veya inandırıcı bir şekilde ortaya konulması yeterli görülmüştür. 
Zarar ile borçlar hukuku anlamında malvarlığı eksilmesi kastedilmiştir. 

Madde 440 - Mahkeme kararını vermeden dilekçe sahibini (sahiplerini) dinlemek zorunda ol
duğu gibi bütün maddî ve şekli şartları da aramakla yükümlüdür. "İkna edici" olma şartı burada de
ğerlendirilir. Mahkeme meslekî bilgi ve deneyimine göre "ikna edici" olma unsurunun gerçekleşip 
gerçekleşmediğine karar verir. 

Mahkemenin talebi yerinde görmesi durumunda, talep çerçevesinde özel denetimin konusunun 
belirlemesi zorunludur. 

Madde 441 - Birinci fıkra: "Yararlı Süre" ibaresi açıklamayı gerektirmektedir. Çünkü, kaste
dilen makûl süre değildir. Bu ibare (mehazda olduğu gibi) bilinçle kullanılmıştır. Özel denetim, pay-
sahipliği haklarının kullanılması ile bağlantılı olduğundan bu denetimin amaca yararlı olabilecek bir 
süre içinde bitirilmesi ve aynı süre içinde raporun verilmesi gerekir. Raporun gecikmesi kurumdan 
beklenen yararın ortadan kalkmasına sebep olabilir. Yararlı süre amaca uygun süre anlamına gelir. 
Diğer yandan özel denetimin şirketin faaliyetini aksatmaması, ona yük olmaması da uyulması ge
reken koşullardan bir diğeridir. 

Üçüncü fıkra: İkinci fıkra, özel denetçinin inceleme, bilgi alma hakkını düzenlemektedir. İn
celeme hakkı kaynak İsv. BK m. 697d'de yer almamakta, gerekçede bilgi alma hakkının bu hakkı 
da kapsadığına işaret edilmekte, öğretide de aynı görüş çoğunlukça savunulmaktadır. Özel denetçi
nin görevini yapabilmesi bilgi almasından daha çok şirkette bizzat inceleme yapabilmesini gerek
tirdiğinden bu hak da Alm. POK 145 (1) paragrafında olduğu gibi TK'da açıkça zikredilmiştir. Özel 
denetim belli bir konu ile çerçevelendiği için inceleme ve bilgi alma hakkı da bu konu ile sınırlıdır. 
Hükümde, bilgi verme ile yükümlü kişiler sınırlı sayı ilkesi ile gösterilmemiştir. Hüküm'deki "kay
yım" sözcüğü yeddi emini ve benzer koruyucuları da kapsayacak tarzda geniş yorumlanmalıdır. 

Özel denetçinin şirkette incelemesini yapar ve bilgi alırken güçlükle karşılaşması, hatta şirke
te sokulmaması, defterlere ve diğer belgelere ulaşmasının engellenmesi, bilgi verilmesinin redde
dilmesi ve bu tavrın "görev çerçevesi" ihtilafına dayandırılması olasıdır. Bütün bu hallerde özel de
netçinin görevini yapabilmesi için mahkemeye başvurabilmesi hakkı ona tanınmıştır. Hükümdeki 
"ihtilaf sözcüğü geniş anlaşılır. Sadece görev konusunun sınırlarından doğan ihtilaflarda değil, de
netçinin çalışmasına başka sebeplerle engel olunması hallerinde de Mahkemeye başvurulabilir. 
Mahkeme, özel denetçinin çalışabilmesini sağlayan kararı vermelidir. Özel denetçinin çalışabilme
si ceza hüküm ile güçlendirilmiştir. 

Dördüncü fıkra: Yanlış anlamaları ve yönlendirilmeleri önlemek amacıyla raporun verilme
sinden önce özel denetçi saptadığı sonuçları şirketle görüşür ve bu sonuçların, inter alia, doğru olup 
olmadıkları, yanlış anlamalara dayanıp dayanmadıkları, hatalı belirlemeler içerip içermedikleri kar
şılıklı tartışılır; şirketin görüşü alınır, yani özel denetçi raporun taslağını şirkete sunar. Şirket ile yö
netim kurulu kastedilmiştir. 

Bu yükümün dayanağı vekâlet sözleşmesinin vekâletin iyi bir şekilde ve özenle yerine getiril
mesidir. Yükümün yapılış şekli ve kapsamı ile ilgili olarak 404 üncü maddenin birinci fıkrası kıyas 
yolu ile uygulanır. 
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Beşinci fıkra: Sır saklama yükümü sadece şirkete değil, herkese karşıdır. 
Madde 442 - Birinci fıkrası: Özel denetçi kendisine verilen görev çerçevesinde herşeyi ince

ler, fakat her bilgiyi ve tespitini raporuna koyamaz; şirket sırlarını ve şirketin korunacak menfaat
lerini gözetmek zorundadır. Müşteri ve tedarikçi firmaları listesi, maliyetler, fiyat oluşumları, pa
tentler ve diğer fikrî mülkiyet hakları ile ilgili bilgiler şirket sırlarının başında yer alır. Şirket sırla
rı, özel denetimin amacı ve konusu yönünden zorunlu ise ve zorunlu oldukları ölçüde açıklanabilir. 
Aynı kural şirketin korunmaya değer menfaatleri (projeleri, yatırımları, kurduğu, kurmakta olduğu 
ticarî, sınaî, finansal vs. ilişkiler gibi) için de geçerlidir. Hüküm neyin açıklanıp neyin açıklanma
yacağını özel denetçiye değil, şirketin talebi üzerine mahkemeye bırakmıştır. Mahkeme şirket sırla
rı ve korunmaya değer menfaatleri yönünden raporda (taslakta) bir ayıklama (temizleme) işlemi 
yaptırır. Mahkemece gerçekleştirilen bu ayıklama usulü, hükmün menfaatler dengesini sağlayan bir 
diğer özelliğidir. Çünkü, sistem özel denetçinin raporu yazıp vermesine, şirketin ve dilekçe sahip
lerinin bir sürpriz veya oldu bitti ile karşılaşmalarına müsait değildir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra ayıklanmış rapor taslağı hakkında şirkete ve dilekçe sahiplerine 
görüş beyan etmek ve ek sorular sormak olanağını tanıyarak amaca hizmet etmeyen ve şirkete za
rar verebilecek bir rapor verilmesine engel olunmak istenmiştir. 

Madde 443 - Genel kurul özel denetim yapılmasına ilişkin öneriyi kabul etmemiş olsa bile, yö
netim kurulu raporu ve mahkeme aşamasında verilmiş bulunan değerlendirmeleri ilk genel kurula 
sunar. Bunun için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına gerek yoktur; ancak azlık ola
ğanüstü toplantı çağrısında bulunabilir. Azlığın bu hakkı 411 inci maddeden kaynaklanır. Rapor, yö
netim kurulunun veya azlık talep etmedikçe bir genel kurulun kararına konu olmaz. Çünkü rapor, 
bir yönlendirme, başvuru ve bilgi alma kaynağıdır, bir mütalâadır. Bağlayıcı değildir. Bir sorumlu
luk davası açıldığında da bu niteliğini korur. Müzakerenin yapıldığı toplantıda özel denetçinin ge
nel kurulda bulunması gereği 407 nci maddenin ikinci fıkrasının geniş yorumundan çıkar. 

Madde 444 - Bu madde, özel denetçi isteminde önemli bir sorunu çözmekte ve yargılama gi
derlerinin avans olarak şirket tarafından ödenmesine ilişkin bir hükme yer vermiş bulunmaktadır. 
Ancak, özel şartlar haklı gösteriyorsa bu giderler kısmen veya tamamen istem sahiplerine de yük
letilebilecektir. 

Madde 445 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 381 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 446 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 381 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 447 - 6762 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ilk yıllarda genel kurul kararlarının but

lanının, bazı Yargıtay kararlarına göre hükümsüzlüğünün (geçersizliğinin) bir tespit davası ile ileri 
sürülüp sürülemeyeceği tartışmalıydı. Ancak, tartışma kısa sürede olumlu sonuca bağlandı ve iptal 
edilebilir genel kurul kararları yanında bâtıl genel kurul kararlarının da varlığı öğretide görüş birli
ği halinde kabul edildi. Yargıtay da bu ayrımı yerleşik içtihadı haline getirdi. İsv. BK m. 706b'den 
alman Tasarının 447 nci maddesi uzun yıllara dayanan Türk uygulamasını hükme bağlamakta, özel
likle butlan sebeplerini somut bir şekilde göstermektedir. 

Terime ilişkin bir açıklama yapılması da zorunludur. Kaynak İsv. BK m. 706b'nin kenar başlı
ğı "Nichtigkeif'dir. Aynı sözcük İsv. BK m. 20'nin kenar başlığında da yer almıştır. Bu sözcük her 
iki maddenin metninde de kullanılmıştır. Anılan maddelerin Fransızcalarında "nullite" sözcüğü bu
lunmaktadır. Bu sözcüklerin Türk Hukuk lügatındaki ve BK'.daki karşılıkları "butlan"dır. Öğretide 
genel kurul kararlarının "hükümsüzlüğü"nden ve "geçersizliği"nden söz edilmektedir. Tasarıda 
Borçlar Kanunu ile uyum amacıyla "butlan" ve "bâtıl" terimleri tercih edilmiştir. Hükümsüzlük ve 
geçersizlik terimleri doğru ancak daha geniş terimlerdir. 
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Bâtıl genel kurul kararlan baştan itibaren hüküm doğurmazlar ve daha sonra sağlığa kavuştu-
rulamazlar; mahkemece resen dikkate alınırlar; defi olarak ileri sürülebilecekleri gibi süreye bağlı ol
maksızın bir tespit davasının konusunu da oluşturabilirler. Diğer yandan, söz konusu kafarku ış'ıem 
güvenliği yönünden bir önemli sakıncayı içerirler. Şirketin bir karannın, kararın alınmasından yıllar 
sonra bile butlanının ileri sürülebilmesi tehlikesi ve tehdidi, şirket yönetiminde paysahiplerinde, ala
caklılarda ve sermaye piyasasındaki potansiyel yatırımcılarda büyük tedirginliğe sebep olabilir. Yıl
lar sonra butlanın mahkemece tespiti ise o kararın kurduğu bir çok ilişkiyi çoğu kez geriye etkili ola
rak ortadan kaldmr. Bu sakıncası sebebiyle mahkemelerin geçersizlik kararlarını ayrıntılı ve çok yön
lü değerlendirmeler sonucu sakınarak vermeleri yanında, kanun koyucunun da iptal edilebilirlik ile 
butlanın sınırlannı açıkça belirlemesi gerekir. Hükmün mehazı olan îsv. BK m. 706b, bu yönden İs
viçre doktrininde eleştirilir. Anılan hükmün çizgiyi iyi çizemediği, tehlikeyi ortadan kaldıramadığı 
ileri sürülür. Ancak, daha iyi bir düzenlemeye ilişkin herhangi bir öneri de yapılmamıştır. 

Tasarının bâtıl genel kurul kararları sınırlı sayı (numerus clausus) belirlemesi doğru olmazdı. 
Böyle yapılsaydı bâtıl sayılabilecek bir çok genel kural kararı hükmün dışında kalabilirdi. Tüm but
lan hallerinin ve sebeplerinin kanunda gösterilmesi veya tanımlanması ise imkânsızdır. Onun için 
bâtıl kararlan iki kategoriye ayırmak, şekil yönünden bâtıl genel kurul kararlarını veya sebeplerini 
belirlemeyi içtihata ve öğretiye bırakmak, konu açısından bâtıl genel kurul kararlarına da sınırlayı
cı olmamakla birlikte, örnekler göstererek - kesin çizgilerle işaret etmek en isabetli yol olarak de
ğerlendirilmiştir. Şekil yönünden geçersiz kararların saptanmasında tehlike ve tehditlerden sakın
ma ilkesine ağırlık vererek - mahkemelerin gerekli özeni gösterecekleri inancı ile sistem benimsen
miştir. Bu sebeple, 447 nci madde genel kurulun özellikle bâtıl olan kararlarını kategoriler halinde 
göstermiştir. Hükümdeki, "özellikle" sözcüğü geçersiz Genel Kurul kararlarının sadece maddede 
belirtilen kararlardan ibaret olmadığını, yani maddenin sınırlı sayı (numerus clausus) niteliği taşı
madığını ifade etmektedir. Ancak, hem "özellikle" sözcüğü nispî bir sınırı ifade etmekte hem de se
çilen karar kategorileri, kanun koyucunun konuya sakınarak ve ihtiyatla yaklaştığını ortaya koy
maktadır. Sakınma, hükmün içerdiği bir ilkedir. Özellikle sözcüğü bu sebeple sınırlayıcı bir işleve 
de sahiptir. Konusu itibarıyla bâtıl olan genel kurul kararları, bazı niteliklere sahip paysahipliği hak
larını kaldıran veya sınırlandıran, anonim şirketin temel yapısını bozan ve sermayenin korunması 
ilkesine aykırı olan kararlara özgülenmiştir. Bunun dışındaki bâtıl genel kurul kararlarının tespitin
de ise butlanın ikincilliği ilkesi uygulanır. Bu ilke, özel sebepler dolayısıyla iptal etmenin yeterli ve 
tatmin edici bir yaptırım oluşturmadığı hallerde hukukun genel hüküm ve ilkelerine göre butlana 
karar verilmesi anlamını taşır. Sakınma ilkesinin özellikle şeklî sebeplerin (eksiklik ve aksaklıkla
rın) butlana yol açtığı hallerde gözetilmesi gerekir. Yabancı mahkeme kararları söz konusu halde 
butlanı sözde genel kurul kararları ve "karar olmayan genel kural kararlarf'na indirgemektedir. 

Hükümde zikredilen paysahipliği hakları ile ilgili maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. Ayrı
ca, "anonim şirketin temel yapısı" ve sermayenin korunması ile ilgili olarak 391 inci maddenin ge
rekçesi incelenmelidir. 

Madde 448 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 381 inci maddeden alınmıştır. 
Madde 449 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 382 nci maddeden aynen alınmıştır. 
Madde 450 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 383 üncü maddeden aynen alınmıştır. 
Madde 451 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 384 üncü maddeden aynen alınmıştır. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Olarak 

Madde 452 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 385 inci maddesinin birinci fıkrasını bazı değişiklik
lerle tekrar etmektedir. Müktesep haklar kavram olarak korunmuştur. Bu suretle müktesep haklar Ta
san tarafından tanınmıştır. Tasarı, 6762 sayılı Kanunun "münferit paysahiplerinin bu sıfatla haiz ol
dukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz" hükmüne yer vermemiş, ayrıca, 
müktesep haklan yetersiz bir şekilde tanımlayan ve müktesep hakları sayan ikinci fıkra yanlış anlama
lara yol açtığı için çıkanlmıştır. 6762 sayılı Kanundaki liste müktesep haklann tümünü içermediği gi
bi, müktesep hakların farklı türde hatta derecede olabileceklerine de işaret etmektedir. Tanım ise, mük
tesep haklann tümünü kapsamıyordu. Ayrıca 6762 sayılı Kanun çeşitli maddeleri ile de çelişki içinde
dir. Bazı müktesep haklar mutlak nitelik taşırken bazılan niteliklerinden şüphe edilebilecek ölçüde sı-
nırlandırılabiliyordu. Kavramın (İsv. BK'nın aksine) muhafaza edilmesinin sebebi kanunun bu tür hak
lara çeşitli hükümlerinde yer vermesi ve esas sözleşme ile de bu nitelikte hak oluşturabilmesidir. Ni
tekim kavramın kanundan tamamen çıkarıldığı İsviçre'de hukukî durum değişmemiştir. 

Hükümde müktesep hakların bir yönden bir türünü oluşturan başka bir yönden de mezkûr hak
lardan tamamen farklı özellikleri olan vazgeçilmez haklara da kavram olarak yer verilmiştir. 

Madde 453 - Madde, 333 üncü maddeye uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır. 
Madde 454 - Hüküm, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 389 uncu maddesinin tekrarıdır. 
Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 389 uncu maddenin birinci cümlesini karşılayan birinci 

fıkradaki, bazı sözcüklerin yenilenmesi dışındaki tek değişiklik "infaz edilemez" yerine "uygulana
maz" sözcüğünün kullanılmasıdır. Bu değişiklik genel kurul kararına daha uygun olup herhangi bir 
farklı hükme ve sonuca sebep olmaz; dayanak oluşturmaz. "İnfaz" sözcüğü mahkeme kararlarının 
yerine getirilmesi anlamını ifade etmektedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra hem yönetim kuruluna belli sürelere uyarak özel kurulu toplantıya çağır
ma zorunluğu getirilmiş hem de bu kurulun ihmâli halinde, her imtiyaz sahibine çağn için mahkemeye 
başvurma hakkı tanıyarak özel kurulun toplantıya çağrılmaması tehlikesini ortadan kaldınlmıştır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada, genel kuruldan farklı bir şekilde, özel kurul için özel toplantı 
ve karar nisabı gösterilmiştir. İzleyen toplantılarda düşmeyen bu ağır nisaplarla şirketin korunması 
ve küçük bir çoğunlukla olumsuz karar alınmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca imtiyazlı pay 
haklarının ihlâl edilmesi halinde gerekçenin belirtilmesi zorunluğu öngörülerek mahkemelerin de
netlemelerini kolaylaştırmak amacı güdülmüştür. Bu zorunluluk özellikle maddenin son fıkrası yö
nünden gerekli görülmüştür. 

Dördüncü fıkra: Dördüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun yürürlüğü döneminde çok tartışılan bir 
sorunu çözüme ulaştırmaktadır. 

Beşinci fıkra: Bu yeni hüküm şirketi korumak amacıyla öngörülmüştür. Çağrıya rağmen top
lantının nisaplara ulaşılamadığı için yapılmaması, genel kurul kararının sürüncemede kalması sonu
cunu doğurmakta ve uygulamanın gecikmesi, şirkete zarar vermektedir. 

Altıncı fıkra: 6762 sayılı Kanundaki boşluk açık bir hükümle doldurulmuştur. 
Yedinci fıkra: Özel kurulun kararının iptalinin dava edilebilmesi 6762 sayılı Kanunda yer al

mamakla birlikte ancak doktrin ve Yargıtay tarafından kabul edilmişti. Son fıkra, bu boşluğu kısa, 
açık bir hükümle doldurmaktadır. Hükümde davalı gösterilmiş ve dava açma süresi kısaltılmıştır. 
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Madde 455 - Madde 6762 sayılı Kanunun 390 inci maddesini küçük bir değişiklikle tekrarla
maktadır. Hükümde değiştirme kararının tescilden önce üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeye
ceğine açıklık getirilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Özel Değişiklikler 

Madde 456 - Hükmün birinci fıkrasının birinci cümlesi 6762 sayılı Kanunun 391 inci madde
sinin birinci fıkrası (1) hükmünü devam ettirmekte, ikinci cümle ise nispeten ihmâl edilebilir, (ifa 
edilmemiş) tutarların sermaye artırımını engellemeyeceğini hükme bağlamaktadır. İkinci fıkra artı
rım usulüne ilişkin olup açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Üçüncü fıkra, sürüncemede bı
rakılan artırımları geçersiz sayarak uygulamadaki bir ihtiyaca cevap vermiştir. Dördüncü fıkra fesih 
davası ile tescil ilkelerinin sermaye artırımlarında da kıyas yolu ile uygulanmasını sağlamaktadır. 
Beşinci fıkraya rağmen 355 inci maddeye gönderme yapılmasının sebebi tescilin kurucu etkisidir. 

Madde 457 - Bu hüküm, kuruluştaki 349 uncu maddeye koşuttur. İki madde arasındaki fark
lar kuruluş ile sermaye artırımı arasındaki farklardan doğmaktadır. Ancak ilkeler aynıdır. Hükmün 
öngörülme amacı ve zirve noktalarıyla anlamı için 349 uncu maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 458 - Maddeyle ilgili olarak 351 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 459 - Madde esas sermaye sisteminde, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında 

iştirak taahhüdünün içeriği ve şekli ile uygulanacak hükümleri göstermektedir. Maddenin birinci ve 
ikinci fıkraları 6762 sayılı Kanunun 283 üncü maddesinden esinlenerek ancak çok daha sade bir 
tarzda kaleme alınmıştır. 

Üçüncü fıkrada anılan hükümlerin gerekçelerine bakılmalıdır. 
Madde 460 - Birinci fıkra: Halka açık olmayan bir anonim şirketde yönetim kurulu sermaye 

artırımını kendisine verilmiş yetki tavanı içinde, Tasarıdaki hükümlere göre ve esas sözleşmede ön
görülen yetkilendirme şartlan uyarınca gerçekleştirilebilir. Tasarıdaki hükümler ile kastedilen 332, 
460 ve bu maddede gönderme yapılan hükümlerdir. Esas sözleşme hükümleri ise ihraç primleri, im
tiyazlı paylar, rüçhan haklan ve konulacak sermayeye ilişkin olabilir. Tasarı, konulabilecek serma
yenin türüne ilişkin bir sınırlama getirmemiş ve ayrıca pay bedellerinin hangi oranda ödenmesine 
ilişkin herhangi bir sınır öngörmemiştir. Ancak esas sözleşmenin aynî sermaye konulmasını yasak
lamasına, ihraç edilecek payların bedellerinin tümünün ödenmesi zorunluğu getirmesine bir engel 
yoktur. Esas sözleşmede kayıtlı sermayeye ilişkin düzenlemeye 340 inci maddenin ayrık durumlar 
hariç - bir engel oluşturabileceği düşünülmemelidir; meğerki, düzenleme anonim şirkete ve/veya 
kayıtlı sermaye sistemine aykırı olsun. 

İkinci fıkra: Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye yönetim kurulu kararıyla artırılacaktır. Bu
nun için yönetim kurulu önce, sermaye artırımının gerektirdiği şekilde, esas sözleşmenin ilgili mad
desinin değişik (yeni) şeklini hazırlar. Tasarının 333 üncü maddesi uyarınca Bakanlığın iznini ge
rektiriyorsa bu izni alır. Anılan maddeye göre izne gerek yoksa yönetim kurulu değişik metni kara
rıyla kesinleştirir. Duruma göre izni alınmış veya kendi kararıyla kesinleşmiş esas sözleşmenin de
ğişik metnini, kendi artırma kararını, bu kararın yürütülmesi için belirlediği kuralları esas sözleşme
de öngörüldüğü şekilde ilân eder. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra bu tür sermaye artırımının ortak hükümler (Tasarı m. 456-458) dı
şında 459 uncu maddeye yapılan gönderme ile kıyas yoluyla uygulanacak hükümleri göstermekte
dir. Bunlar 341 ilâ 347 nci maddelerdir. 
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Dördüncü fıkra: Yönetim kurulu birinci fıkrada belirtildiği üzere esas sözleşmede öngörülen 
vetki sınırları içinde artırımı karara bağlar. Dördüncü fıkra yönetim kurulunun haklarında karar ala
bilmesi için özel olarak yetkilendirilmiş olması gereken konulan göstermektedir. 

Beşin'' & r a : SerPK'da olduğu gibi bu tür artırım dolayısıyla yönetim kurulu kararları aleyhi
ne iptar davasi-açılabilmesi olanağı tanınmış ve beşinci maddede uygulanacak hükümler gösteril
miştir. 

Madde 461 - Paysahibinin yeni pay alma hakkı, paysahibini koruyucu kurallar konularak ye
nileştirilmiştir. Ayrıca, kapalı şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilecekleri gözönü-
ne alınarak yönetim kuruluna yönelik hükümlere yer verilmiş, rüçhan hakkını kullanma süresini be
lirlemeye yetkili organ gösterilmiş ve payın devrinin kısıtlandığı hallerde, bunun yeni pay alma hak
kının sınırlandırılması için bir bahane olarak kullanılmasına olanak verilmemiştir. Yeni paylan al
mada paysahibinin önceliğini vurgulamak amacıyla, kenar başlıkta, uygulamamızda yaygınlık ka
zanmış bulunan "rüçhan" hakkı kelimesine de yer verilmiştir. Eşit işlem ilkesinin (Tasarı m. 357) 
ağırlığını duyurduğu maddeye bazı hükümlerin de İsv. BK m. 652b esin vermiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra her paysahibinin mevcut katılma oranına göre pay alma hakkı bu
lunduğunu, 6762 sayılı Kanunun 394 üncü maddesine nazaran daha açık bir ifadeyle belirtmekte
dir. Yeni pay alma hakkının belirlenmesinde itibari değer esas alınır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra yeni pay alma hakkını güçlendiren, dolayısıyla paysahibini koruyan 
dört ilkeye yer vermektedir: (1) Mevcut hükmün aksine Tasarıya göre rüçhan hakkı esas sözleşme 
ile sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz. Yeni sisteme hâkim olan düşünce bu hakkın kaldırılmaması
nın, hatta sınırlandırılamamasının gerekli olduğu bu yola ancak istisnaen gidilebilmesidir. İstisna
nın uygulanması söz konusu ise, genel kurul somut olayın özelliklerine göre kararını vermelidir. 
Esas sözleşmede yer alacak ve hakkı kaldırmaya ya da sınırlandırmaya olanak veren genel bir hü
küm bu temel düşünce ile çelişirdi. (2) Bu hak ancak haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya 
sınırlandırılabilir. Haklı sebepler sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. Tasarıda yer alan örnekler, 
haklı sebeplerin bu örnekler çerçevesinde belirlenmesini gerekli kılmaz. Şirketin fınansal menfaat
leri, ödeme dar boğazından kurtulma, teknoloji alınması gibi sebeplerde haklı niteliktedir. Tasarının 
örnekleri bir işletmenin, işletme kısımlarının, iştiraklerinin devralınması gibi yapısal değişiklikler
le işçilerin şirkete katılmalarının sağlanmasına yöneliktir. (3) Bir diğer güçlü koruyucu hüküm ikin
ci fıkranın üçüncü cümlesinde yer alır. Yeni pay almanın kaldırılması veya sınırlandırılması, paysa-
hibi olsun olmasın (haklılık temeli olmadan) bazı kişilerin yararlandırılmasının ve bazı paysahiple-
rinin kayba uğratılması amacı ile kullanılamaz. Söz konusu kuralla bazı paysahiplerinin aleyhine 
yapılan grup içi yapısal değişikliklerin ve pay oranlarının sulandırılmasının önlenmesi amaçlanmış
tır. Bu hüküm ayrıca, eşit işlem, hakların sakınılarak kullanılması, çoğunluk gücünün haklılıkla sı
nırlandırılmış bulunduğu ilkelerine açıkça vurgu yapmaktadır. (4) Ağırlaştırılmış nisap ise önleyici 
niteliği ile bir azlık hakkı oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki 1-3 üncü ilkelere kayıtlı sermayeyi kabul etmiş kapalı şirketlerde yönetim kurulu 
da uymak zorundadır. Bu konuda SerPK'da yer alan ilkelerin saklı olduğu şüphesizdir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra sadece onbeş günlük süreyi belirlememekte, aynı zamanda yöne
tim kuruluna bir anlamda emir vermektedir. Yönetim kurulu onbeş günlük kullanma süresi vererek 
görevini kanuna uygun olarak yerine getirmiş olmaz. Kurulun hakkın "kullanılabilmesi"ne elveriş
li olan süreyi vermelidir. 
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Dördüncü fıkra: Bu fıkra bazı tereddütleri ortadan kaldırmak ve bazı hukuka aykırı uygula
malara engel olmak amacıyla öngörülmüştür. 

Beşinci fıkra: Bir anonim şirketin hisse senetlerinin (payların) devrine kısıtlamalar getirirken 
gözettiği menfaat ile pay sahibinin yeni pay alma hakkından doğan menfaati karşılaştığında, rüçhan 
hakkı tercih edilir. Hüküm bu ilkeyi bir taraftan koymakta bir taraftan da ilkenin uygulama alanını 
sınırlandırmaktadır. Bu tercih ilkesi sadece paysahibi olarak rüçhan haklarını korur; tercih ilkesin
den paysahibi olmayıp devraldığı rüçhan haklarını kullanan kişiler yararlanamaz. Bu husus beşinci 
fıkrada "şirket rüçhan hakkı tanıdığı" ibaresi ile ifade edilmiştir. Paysahibi olmayan herhangi bir ki
şinin devren haiz olduğu rüçhan haklarını kullanmasına Tasarı 491,492 ve 493 üncü maddelere ko
nulmaları olanağı tanınmış bulunan bağlama hükümlerine dayanılarak engel olunabilir. 

Madde 462 - Hüküm yenidir. İçkaynaklardan sermaye artırımına, sadece bir madde ayrılması 
eleştirilebilir ve bu konunun daha fazla hükümle düzenlenmesinin gerekli olduğu görüşü ileri sürü
lebilir. Bu görüş temelde doğrudur. Ancak, içkaynaklardan sermaye artırımının bedelsiz pay ihracı
na ilişkin fonlarla ilgili, fonların vergi hukuku ile sıkı bağlantı içinde bulunduğu, vergiye tâbi fon
ların işlemezliğe mahkûm olduğu unutulmamalıdır. İçkaynaklardan sermaye artırımı VUK m. 298, 
298 mükerrer ve enflasyon muhasebesi sebebiyle de geçici 25 inci maddede ayrıntılı hükümlere 
bağlanmıştır. Anılan maddelerin bazı maddî hukuk kurulları içerdikleri, bazı vergi hukuku hüküm
lerinin maddî hukuk normu niteliğini de haiz oldukları gerçektir. Bu hükümlerin Tasarıya alınmala
rı karmaşa yaratabilir. Bu sebeple 462 nci madde bu konudaki esasları öngörmüş ve vergi hukuku 
bünyesinde yer alan ilgili hükümlerin maddî hukuk niteliklerini tanımıştır. Maddede mevzuata ve 
fonlara bu amaçla gönderme yapılmıştır. Ayrıca artırma usulüne ilişkin kurallar da getirilmiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra Tasanda ve diğer mevzuatta yer alan iç kaynakları göstermekte ve 
mevzuattaki fonlara gönderme yapmaktadır. İçkaynaklar sınırlı sayı (numerus clausus) karakter ta
şımaz; fonlar ise belirlenmeden mevzuatta sermayeye eklenmesine cevaz verilen fonlar olarak ta
nımlanmıştır. Tasanda yer alan iç kaynaklar esas sözleşme ve/veya genel kurul kararıyla ayrılmış 
(isteğe bağlı) yedek akçeler ile, kanunî yedek akçelerin serbest kısımlarıdır. Diğer mevzuatta ise 
fonlar söz konusudur Bunların örnekleri yeniden değerleme, iştirak ve taşınmaz satış hâsılatı ve enf
lasyon fonudur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra içkaynaklardan yapılan sermaye artırımında uygulanacak işlemin gü
venliğini sağlamaya yönelik kuralları göstermektedir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir: (1) İçkaynak
lardan sermaye artırımı da bir işlem denetçisinin (Tasarı m. 400, son fıkra) denetimine tabidir. Bu 
tür sermaye artırımında, kullanılan iç kaynağın şirkette gerçekte var olup olmadığı ve varlığı belir
lenirse bu kaynağın artırımda kullanılan miktarda var olup olmadığı esas denetlenmesi gereken so
rundur. Bu husus hem yılsonu fınansal tablolarını denetleyen denetçi hem de sermaye artırımı de
netçisi tarafından açık ve yazılı bir beyanla (raporla) kanıtlanmalıdır. İşlem denetçisi yanında denet
çinin beyanının da alınmasının sebebi bu denetçinin işletmeyi tanımasıdır. (2) İçkaynağın ve mik
tarının belirlendiği bilançonun tarihi ile raporların tarihi arasında en çok altı ay bulunabilir. Bu sü
re aşılmışsa kanun içkaynağın kullanılmış olması olasılığını bir varsayım olarak kabul etmekte ve 
içkaynağın daha yeni tarihli bir bilanço ile doğrulanmasını Öngörmektedir. Bu bilançonun genel 
kurulca onanmış olması şart değildir. İşlem denetçisinin onayı yeterlidir. Yeni bilançonun eskisi
nin değerlerinin revizyonu suretiyle çıkarılması, yani kolaylaştırılmış envanter yönteminin (TK m. 
67) veya değerlemeyi basitleştirici yöntemlerin (TK m. 81), (somut olay gerçeği izin veriyorsa) 
mümkündür. 
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Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkranın birinci cümlesi paysahiplerinin korunması amacıyla konul
muş, istisnası bulunmayan, başka bir deyişle hiçbir sebeple bertaraf edilemeyecek olan emredici bir 
kuraldır. Uygulamada, bazı şirketlerin, bilançoda sermayeye eklenebilecek bir fon mevcutken veya 
böyle bir fonun hesaplanıp bilançoya konulması yolu açıkken, önce nakdî sermaye artırımı yaparak 
ve çoğu kez bunun miktarını yüksek tutarak, artırıma bazı paysahiplerinin katılamamalarından di
ğer bir grup paysahibine yarar sağladıkları görülmektedir. Tasarı birinci cümle ile buna cevaz olma
dığını emredici bir şekilde ifade etmiştir. Kural hakim öğretinin ve Yargıtay'ın görüşlerini kanunlaş
tırmaktadır. Bu emredici kurala aykırılığın hukukî sonucu butlandır. 

İkinci cümle, şirketin nakdî sermayeye duyduğu gereksinimin acil olduğu ve şirketin nakdî ser
maye artırımını derhal yapmasında haklı sebeplerin bulunduğu haller düşünülerek Tasarıya konul
muştur. Hükmün, bu öngörülme amacı gözden kaçırılarak, bazı paysahiplerine zarar vermenin bir 
aracı olarak kullanılamaz. Şirketin acil nakdî ihtiyacını dikkate alan bu hükmün uygulanması da 
mahkemenin denetimi altındadır. Üçüncü cümle usule ilişkindir. Dördüncü cümle, içkaynaklardan 
ve fonlardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz payların iktisabının kendiliğinden (ipso iure) 
vukubulduğu açıkça belirtilerek teoriye ve Yargıtay kararlarına uygun çözüm kanunlaştırılmıştır. Bu 
hüküm uyarınca, içkaynaklardan yapılan artırımın kesinleştiği an, eski pay, bedelsiz pay ile donan
mış olarak yani, eski pay+bedelsiz paydan oluşan pay şeklinde doğar. Doğma ipso iure'dir. Yoksa 
bir şirket organının, bedelsiz payın iktisabına ilişkin bir karara ne gerek vardır ne de organların böy
le bir karar almaya yetkileri vardır. Bu hüküm uyarınca, bedelsiz paya ilişkin eski paya bağlı hak 
bir rüçhan hakkı (Tasarı m. 461) değildir. Bu sebeple ne sınırlandırılabilir ne kaldırılabilir ne de 
bundan vazgeçilebilir. Son cümlede yer alan hüküm bu kuralı içermektedir. 

Madde 463 - Çeşitli ülkelerin kanunlarında (Alm. POK 192 ilâ 201 inci paragrafları; Avus. 
POK 159 ilâ 168 inci paragrafları; Fr. Loi no 66-537, m. 194, 195; İsv. BK m. 653-653İ; İtal MK 
2420bis) hemen hemen aynı kurallarla düzenlenmiş bulunan şarta bağlı sermaye artırımı (ŞSA)'na 
ilişkin Tasarının 463 ilâ 472 nci maddelerinin kaynağı İsv. BK m. 653-653i'dir. AT hukuku bu ku
ruma ilişkin kurallara yer vermemiştir. Bunun sebebi, AB üyesi ülkelerin ulusal hukuklarının bir
birlerine benzemeleri, uyumlaştırma gereğinin bulunmamasıdır. Ancak 77/91 sayılı İkinci Şirket 
Yönergesinde beş yıl süreli kayıtlı sermayenin bu amaçla da kullanılabileceği belirtilmektedir 
(2. Yönerge m. 25). ŞSA, yeni çıkarılacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklıları
nın şirketin paysahiplerine dönüşmelerini amaçlayan bu yolla şirkete sermaye sağlayan, yani fi
nansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artı
rımı yöntemidir. ŞSA, muayyen sermaye sisteminin bir istisnasıdır. Bu usulde sermaye, uzun sayı
labilecek bir süre içinde, değiştirme ve alım hakları sahipleri tarafından kullanıldıkça, damla dam
la artar. Başka bir deyişle, sermayeyi, üçüncü kişilerin kendilerine tanınan alım ve değiştirme hak
larını kullanmaları artırır. Her hak kullanımında arttığı için, sermaye değişkendir. Bu tür artırımda, 
genel kurul kararı sermayeyi artırmamakta, esas sözleşmede, kanunda sayılmış kişilere değiştirme 
veya alım haklarını kullanmak yolu ile yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin 
şarta bağlı artırılmasına karar vermektedir. Başka bir deyişle genel kurul sermayeyi artırmamakta, 
sermayenin artmasını alım ve değiştirme haklarının kullanılması şartına tâbi kılmakta; bu düzeni 
kuran esas sözleşme hükmünü kabul etmektedir. Kayıtlı sermaye sisteminin aksine ŞSA'da genel 
kurul yönetim kuruluna herhangi bir yetki devrinde de bulunmamaktadır. Artırımın gerçekleşme za
manı üçüncü kişilerin kararına, yani şarta bağlı kalmaktadır. 

Anonim şirketin klasik ilkeleri ile pek bağdaşmayan bu tür artırım Tasarıda ayrıntılı hükümler
le düzenlenmiştir. 
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Birinci fıkra: ŞSA için esas sözleşmede bir hüküm bulunmalı, artırımın şartları ve kuralları bu 
hükümde yer almalıdır. Bu bütün ŞSA'lara uygulanacak genel bir hüküm değildir. Sistem gereği her 
ŞSA için, ona özgü, yani ayrı bir esas sözleşme hükmüne gerek vardır. Bir ŞSA tamamlanınca, ona 
ilişkin sözleşme maddesi hükmünü tamamladığı, deyim yerindeyse bittiği, tükendiği için esas söz
leşmeden çıkarılır. Yeni bir ŞSA için yeni bir esas sözleşme hükmünün kabulü gerekir. Bu sisteme 
uygun olarak birinci fıkra yapılacak ŞSA'nın esas sözleşmesel temelini kuran yani, esas sözleşme 
dayanağını oluşturan genel kurul kararının içeriğini göstermektedir, bu bir artırma kararı değil, da
yanak sağlayan bir esas sözleşme maddesidir. Esas sözleşme maddesinin 465 inci maddedeki içeri
ğe sahip esas sözleşmeyi değiştiren ve esas sözleşmeye belli bir ŞSA için konulmuş bir esas sözleş
me hükmü olması şarttır. Genel kurulun kararı bir esas sözleşme değişikliği niteliğindedir. Genel 
kurul bu yetkisini başka bir organa devredemez. Tasarının 465 inci maddesinde öngörülmüş esas 
sözleşme hükmü tescil edilir. Ancak ilân zorunlu değildir. Çünkü, ilân üçüncü kişileri ve özellikle 
kredi verenlerden bazılarını, şirketin sermayesini artırdığı yanılgısına düşürebilir. 

Değiştirme ve alım haklarını kullanarak şirketin pay senedini iktisap edebilme olanağı sınırlı 
sayı (numerus clausus) olarak belirli kişilere tanınmıştır. Bunlar iki gruptur: (1) Şirket veya toplu
luk şirketleri tarafından yeni çıkarılan, yani değiştirme hakkını içererek ihraç edilmiş bulunan tah
villerin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklıları; (2) çalışanlar. "Topluluk şirketleri" ibaresi 195 
ve devamı madde hükümlerindeki şirketleri ifade eder. "Çalışanlar" sözcüğü şirketin ve topluluk şir
ketlerinin işçileri dahil sıfatları ne olursa olsun - tüm çalışanları kapsar. Eskiden çıkarılmış, yani 
halen dolaşımda bulunan tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin sahiplerine tanınıp tanınmayacağı 
öğreti ile yargı kararlarına bırakılmıştır. Bu konu İsviçre'de tartışmalıdır. 

Değiştirme hakkı; tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlanmış, sahibine söz konusu 
borçlanma senetlerini tek taraflı iradesiyle, şirketin pay senedi ile değiştirme hakkını veren bir hak
tır. Bu hak yenilik doğurucudur. Tahvilin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklısı sadece mezkûr 
senetlerde yazılı anaparanın ve faizinin değil, bir alternatif faculta olarak şirketin pay senedini elde 
etmeye ilişkin beklentinin de hâmilidir. Yenilik doğurucu hakkın kullanımı ile, alacak ile pay sene
di bedeli takas edilmiş olur. Türk hukuku değiştirme hakkını hisse senetleri ile değiştirebilen tahvil
ler sebebiyle tanımaktadır. 

İkinci fıkra: ŞSA'da değiştirme ve alım hakkı sahibi tarafından alınan (alınacak olan) paysene-
dinin bedelinin ne zaman ne şekilde ödendiği Tasarıda açıkça belirtilmiştir. İkinci fıkra bu konuda bir 
ayrım yapmıştır. (1) Değiştirme hakkının söz konusu olduğu hallerde, alınan pay senedinin bedeli, de
ğiştirme hakkının kullanıldığı anda takas yolu ile ödenir. Alman pay senedinin bedeli bellidir. Bu be
del pay senedini alacak olan değiştirme hakkı sahibinin ödemesi gereken bir sermaye (taahhüt) borcu
dur. Diğer yandan değiştirme hakkının bağlı bulunduğu tahvil veya benzeri borçlanma senedinin içer
diği anapara ve oluşan faiz tutarı da bellidir. Değiştirme hakkı kullanıldığında anapara ve faiz tutarı 
pay senedinin bedeli ile ipso iure takas edilmiş olur. (2) Alma hakkı söz konusu ise pay senedinin be
deli, alma hakkı sahibi tarafından nakden ödenir. Bu pay senetleri ayın karşılığı çıkarılamazlar. Ancak 
şirketin, alım hakkı sahibinin bir işletme veya aynîn satışından dolayı şirketden alacağı varsa iki ala
cağın takası (şartlan mahkeme kararları öğreti tarafından belirlenmek şartıyla) mümkündür. 

Madde 464 - Birinci fıkra: Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin 
yarısını aşamaz. Zira, sermayenin bir organ kararı ile artırılabileceği temel kuralının istisnası bir sı
nıra bağlanmak zorundadır. Şirketin sermayesi, üçüncü kişiler tarafından sınırsız olarak artırılamaz. 

İkinci fıkra: Hüküm sermayenin korunması ilkesinin gereği olarak öngörülmüştür. 
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Madde 465 - Birinci fıkra: Yukarıda 463 ve 464 üncü maddelerin gerekçeleri verilirken be
lirtildiği gibi, esas sözleşmede yer alan (alması gereken) hüküm her ŞSA'ya uygulanabilecek genel 
bir hüküm değildir. Her ŞSA için ayrı, ona özgü bir esas sözleşme maddesine gerek vardır. Bir ter
tip artırımda dayanak olan esas sözleşme hükmü o tertip artırım tamamlanınca işlevsiz ve konusuz 
hâle gelir. Hüküm ifade etmez. Bu sebeple esas sözleşmeden silinir. Yeni bir tertip artırım için ge
nel kurul esas sözleşme değişikliği yolu ile yeni bir esas sözleşme maddesi kabul eder. Bu madde 
de ikinci tertibin dayanağı olur. Birinci fıkrada belirli bir tertip ŞSA'nın dayanağını oluşturacak esas 
sözleşme hükmünün zorunlu içeriği gösterilmiştir. ŞSA'nın türüne, yani sadece değiştirme ya da 
alım haklarına olanak tanınmasına veya her iki hakka da yer verilmesine göre bu maddede yer alan 
kayıtların esas sözleşmede bulunması zorunludur. 

Birinci fıkranın (a) bendinde o tertipdeki ŞSA'nın toplam itibarî değeri yazılmalıdır. Meselâ 
200 bin TL veya mevcut esas sermayenin yarısı kadar gibi. 

(b) bendinde o belirli tertipde ŞSA ile artırılacak payların ne kadarının nama ne kadarının ha
miline oldukları ve itibarî değerleri gösterilir. 

(c) bendde değiştirme ve/veya alım haklarını kullanmaya yetkili kişi grupları belirtilir. Meselâ, 
"şirketin veya şirketin bağlı şirketi olan X'in ... yılında çıkaracağı değiştirilebilir tahvillerinin sahip
leriyle, ihraç edilecek alım haklarının sahibi olan şirketimiz çalışanları" gibi. 

(d) bendde mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış olduğu ve bunun miktarı ya
zılacaktır. 

(e) bendinde ŞSA ile oluşan payların varsa imtiyazları açıklanacaktır. 
(f) bendinde ise bağlam söz konusu ise bu belirtilecektir. Tasarı bağlı nama yazılı pay ihracına 

izin vermektedir. Meselâ, "değiştirme ve alım hakları esas sözleşmenin 18 inci maddesinde öngö
rülmüş bulunan devir sınırlamalarına bağlıdır" gibi. 

İkinci fıkra: Tahviller ve benzeri borçlara bağlı değiştirme ve alım hakları içeren tahviller ve 
benzeri borçlar öncelikle paysahiplerine önerilmiyorlarsa esas sözleşme ikinci fıkradaki kayıtları 
içerecektir. Bu kayıtlar şeffaflığın ve görselliğin sağlanması, yani paysahiplerine ŞSA'nın tâbi oldu
ğu şartların açıkça gösterilmesi, gereğinde karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla öngörülmüştür. 
Böylece yürürtülecek olan ŞSA için geçerli olan 466 ncı madde anlamındaki haklı sebep esas söz
leşmede yer alacağı gibi, değiştirme ve alım haklarının kullanılma süreleri başta olmak üzere diğer 
hakların kullanılmasına ilişkin diğer şartlar belli olacaktır. İhraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin 
esaslar ayrıntılı bir şekilde esas sözleşmede yer almalıdır. 

Üçüncü fıkra: Son fıkra 486 ncı maddesinin birinci fıkrasına paraleldir. 
Madde 466 - Birinci fıkra:ŞSA yöntemi ile sermaye artırımında paysahipleri zarara uğrarlar. 

Çünkü, paysahiplerinin rüçhan hakları kaldırılır. Paysahipleri yeni paylan alamadıkları için şirket
teki katılma oranları düşer; teknik terimle sulanır. Tasarı bu kaybı önerilme hakkı ile dengelemek
tedir. Önerilme hakkı, şarta bağlı sermaye artırımında değiştirme veya satım hakkı içeren tahville
rin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce paysahiplerine önerilmesi zorunluğuna ilişkin yeni 
bir paysahipliği hakkıdır. Bu paysahipliği hakkı, şirketin önerme, yani öneride bulunma zorunlu-
ğundan doğar. Önerilme hakkı aracılığı ile, paysahibi yeni pay alma hakkını dolaylı bir şekilde ko
rumuş olur. Bu hak sadece tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin değiştirme ve alım hakları içer
mesi halinde tanınır; yoksa çalışanlara tanınan alım haklarında paysahipleri önerilme hakkına sa
hip değillerdir. 
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İkinci fıkra: Önerilme hakkına ilişkin hüküm emredici nitelikte olduğu için bu hak sadece 
haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. Genel kurul kararının Kanunun 421 
(4). maddesi hükmüne göre alınması gerekir. Haklı sebep şirketin menfaati yönünden değerlendiril
meli ve eşit işlem ve hakların sakınılarak kullanılması ilkesine uyulmalıdır. İsviçre doktrininde bi
rinci fıkranın katı kurallar içerdiği bunun da piyasanın gerçeklerine uymadığı eleştirisi yapılır. Pi
yasa şartları (gereğinde) haklı sebep olarak kabul olunmalıdır. Meselâ, bir aracı kurumun tahville
rin tümünü satın alma önerisini yapması halinde paysahiplerinin önerilme hakkı kaldırılabilmelidir. 

Üçüncü fıkra: Son fıkra ile paysahipleri bir kez daha korunmuşlardır. Önerilme hakkının kal
dırılması, belli kişilere haksız yarar sağlamamalı, bu yolla ileride belli kişilerin hâkimiyeti ele ge
çirmesinin yolu açılmamahdır. 

Madde 467 - Birinci fıkra: Şarta bağlı sermaye artırımı kurumunun güven verebilmesi ve iş
lerlik kazanabilmesi için, değiştirme ve alım hakkı sahiplerinin, payların (pay senetlerinin) devirle
rini sınırlayan esas sözleşme hükümlerine karşı korunmaları gerekir. Söz konusu hükümler, anılan 
hakların kullanılmasını engellerse, değiştirme ve alım hakları (belirsizlik sebebiyle) cazibelerini yi
tirir ve sermaye piyasası aktörleri başta olmak üzere, kimse bu hakları edinmeye talip olmaz. Birin
ci fıkra işte bu tehlikeyi önlemektedir. Ancak, şirket bu hakkın açıkça, yani ŞSA yapılması halinde 
de nama yazılı paylara ilişkin, esas sözleşmede yer alan sınırlayıcı hükümlerin aynen uygulanaca
ğını gene esas sözleşmede belirtmişse sınırlamalar uygulanır. Buna karşılık genel ifadeli esas söz
leşme hükümleri istenen sonucu doğurmaz. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra bu hakların sermaye artırımlarıyla sulandırılmasına engel olmak ama
cıyla öngörülmüştür. 

Madde 468 - 468 inci madde sermaye artırımının gerçekleştirilmesinin şeklini ve maddî şart
larını düzenlemektedir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, değiştirme veya alım hakkının kullanılmasının şeklî şartlarını gös
termektedir. Yenilik doğurucu nitelikteki bu haklar, sahibinin şirkete yönelteceği yazılı bir beyanla 
kullanılır. Bu beyanda şarta bağlı sermaye artırımının dayanağı olan esas sözleşme hükmüne gön
dermede bulunulur. Gönderme ile kastedilen sadece esas sözleşme hükmüne ilişkin madde numara
sının belirtilmesi değildir; somut olaya uygun olarak kullanılan hak, değiştirilecek veya alınacak pa
yın cinsi, sayısı, itibarî değeri (varsa) grubu, çıkarma bedeli ve saire hakkında beyanda bulunulma
sıdır. Sermayenin yeni sermaye getirmesi yoluyla artırılmasında öngörülmüş bulunan iştirak taah
hütnamesinin yerini burada bu beyan aldığından, esas sözleşmeye yapılan gönderme de 459 (2) 
hükmünün işlevini yerine getirmektedir. Yazılı beyan geçerlilik şartıdır, esas sözleşme hükmüne ya
pılan göndermenin içeriği ise kullanılan hakkın şirket tarafından belirlenebilmesine yardımcı olan 
bir unsurdur. Bazı belirtici açıklamalar veya yollamalardaki eksikliklere rağmen, kullanılan hak be-
lirlenebiliyorsa beyan geçersiz olmaz, aksi halde hukukî sonuç doğurmaz. Başka bir deyişle eksik
lik ve aksaklıklar esas noktalarda olmamalıdır. 

Mehazdaki "kanun" sözcüğü, "mevzuat" olarak hukukumuza aktarılmıştır. Çünkü, "kanun" 
sözcüğü Türk Ticaret Kanunu veya diğer bir kanun şeklinde özgüleyici ve sınırlayıcı bir şekilde yo
rumlanabilir, böylece idarî tasarruflar dışlanabilirdi. Oysa izahname hukukumuzda tebliğlerle de 
düzenlenebilmektedir. 

Hükümde açıklık bulunmasa bile beyanın şirkete yöneltilmesi doğru olur. Ancak, ikinci fıkra
da yer alan bankaya yapılması halinde de beyan geçerli sayılmalıdır. Çünkü, hüküm beyanın yönel
tileceği yere ilişkin emredici bir kural koymadığı gibi banka en az şirket kadar hatta şirketten çok 
daha fazla işlev sahibidir (bakınız. İkinci fıkra). 
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İkinci fıkra: Taahhüdün ifası (daha önce açıklandığı gibi) ya payın (pay senedinin) bedeli olan 
paranın yatırılması ya da takas ile gerçekleşir. Kanun burada şartlara uygunluğun incelenmesi gö
revini bankaya bırakmıştır. Banka bir alımı veya değiştirmeyi gerçekleştiren temsilci konumunda
dır. Bu konum İsviçre öğretisinde, vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan "principal 
warrant/conversion agent" terimlerinden esinlenilerek "Options-oder Wandelstelle" olarak adlandı
rılır. İnceleme sonucunda, ifanın somut olayda gerçekleşmiş olduğu kararını şirket değil banka ver
diği için, ifa konusu payın oluşumunda bankanın işlevi sorgulanması gereken önemdedir. Bankanın 
taahhüdün ifasını kabul etmesi ona oluşumda hukukî bir rol tanımıştır. Hükmün bankaya yüklediği 
görev ve ona verdiği yetki gereği, bankanın yurtiçinde bulunması şarttır. Bankanın, taahhüdün ifa
sını kabul edebilmesi için esas sözleşme hükmünü ve hak sahibinin beyanını incelemesi ve şartla
rın oluşup oluşmadığına karar vermesi gerekir. Özel inceleme yükümü, bankaya sorumluluk yükler. 
Tasarı bu sorumluluğu özel olarak düzenlememiş, genel hükümlere bırakmıştır. 

Banka olumlu sonuca varınca beyanda belirtilen paylan ilgili senetle değiştirirken ve/veya alım 
hakkı sahibinin tasarrufuna hazır hâle getirirken bedeli de şirkete alacak yazar. Kendisini alacaklan-
dırmışsa, esas sermaye sistemindeki sermaye artırımının aksine para bloke edilmez ve şirketin kul
lanımına hazır hâle gelir. Bankanın hatası çıkarılan payların geçerliliğini etkilemez. Böyle bir hata
nın ayrıntılı ve kapsamlı sonuçları içtihada ve öğretiye aittir. 

Üçüncü fıkra: Bankanın taahhüdün ifasını kabul etmesiyle ilgili paylar sahibinin tasarrufuna 
bırakılırken paysahipliği hakları da kullanılabilir hâle gelir. 

Yeni paysahibinin bildirim yükümünün düzenlenmesi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (m. 210) 
ile Sermaye Piyasası Kurulunun yetkisindedir. 

Madde 469 - Birinci fıkra: Hüküm esas ve kayıtlı sermaye sisteminden farklı ve şarta bağlı 
sermayeye özgü bir denetleme öngörmüştür. Denetleme hem şirket hem de banka nezdinde yapılır. 
Denetimin konusu alım ve değiştirme haklarının kullanılma şartları ile ödeme ve takas işlemleridir. 
Bu sebeple, denetim bazı noktalarda hukukî nitelik de taşır; sadece hesapların incelenmesine özgü-
lenemez. Denetleme, kural olarak, hesap döneminin kapanmasından (471 inci madde göz önüne alı
nırsa, oldukça kısa bir süre) sonra işlem denetçisi tarafından yapılır. Denetimin amacı, yıl içinde çı
karılan payların kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde izahnameye uygunluğunu saptamaktır. 

Denetleme raporu hatalara ve aykırılıklara işaret ederse bunun sonuçları yönetim kurulu tara
fından, aksaklıkların niteliklerine göre belirlenir. Bazı aykırılıklar ve bankanın hataları hakkında 
368 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Yönetim kurulunun talebi üzerine denetim, hesap döneminin kapanmasından önce de yapılabi
lir. Yönetim kurulunun pay ihracında bankada bazı usulsüzlükler ve hatalar yapıldığı kanaatine var
ması veya bildirimler alması vaktinden önce yapılacak denetim için haklı bir gerekçedir. Aksaklık 
ve hataların önünün kesilmesi, bankanın ikaz edilmesi, değiştirilmesi, sorumluluğuna gidilmesi ve 
diğer önlemlerin alınabilmesi erken denetimi zorunlu duruma getirebilir. Inter alia, hesap dönemi
nin bitiminden önce yeni değiştirme ve/veya alım hakları çıkarılacaksa yönetim kurulu gene hesap 
döneminin sona ermesinden önce denetim isteyebilir. Yönetim kurulunun kararı herhangi bir kurul 
ve mercinin onayına bağlı değildir; meğerki, esas sözleşmede bu yolda bir hüküm bulunsun. 

İkinci fıkra: Denetçinin raporu kural olarak - yönetim kuruluna yöneltilir. 
Çekincesiz ve şartsız bir işlem denetçisi raporu 471 inci maddedeki tescile dayanak oluşturur. 

Bu sebeple ikinci fıkrada, "Denetçi raporu verir" yerine "Uygunluk halinde denetçi bunu doğrular" 
denilmiştir. 
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Madde 470 - Bu maddeye göre yönetim kurulu iki görevi yerine getirir. Birinci görev, denet
çinin yazılı doğrulamasını alınca yönetim kurulunun bir beyanname düzenlemesidir. Bu beyanna
menin işlevi, kuruluştaki kurucular beyanı (m. 349) ile diğer sermaye artırımlarında öngörülmüş bu
lunan yönetim kurulu beyanına (m. 457) özdeştir; onlarla aynı niteliktedir (anılan maddelerin ge
rekçelerine bakınız.). İkinci görev, yönetim kurulunun esas sözleşme hükmünü artan sermayeye 
uyarlamasıdır. Bu uyarlama sermayenin artırılması olmadığı gibi, esas sözleşme değişikliği de de
ğildir. Çünkü, sermaye yıl içinde çeşitli tarihlerde hak kullanımlarıyla kurucu etkiyle - artmış ve 
esas sözleşmenin ŞSA'ya ilişkin maddesi, hak kullanımlarıyla değişmiştir. Yönetim kurulunun yap
tığı durumu, gerçeğe getiren, gerçeği esas sözleşmeye yansıtan bir uyarlamadır. Uyarlama yönetim 
kurulunun belirleme niteliğinde bir kararıyla yapılır. Bu karar genel kurulun onayına sunulamaz. 
Uyarlama kararı beyannamenin içinde de yer alabilir. 

Madde 471 - Yönetim kurulu, Tasarının 468 inci maddesinde öngörülen işlem denetçisinin 
doğrulama yazısı, 469 uncu maddede düzenlenmiş bulunan beyanname ve ayrı ise uyarlama kararı 
ile birlikte ticaret siciline başvurarak esas sözleşme değişikliğini tescil ettirir. Tescil açıklayıcıdır, 
İlân şart değildir. 

Madde 472 - Şarta bağlı sermaye konusuz kalmış, yani hak kullanımlarıyla genel kurul kara
rında öngörülen tutara ulaşılmış, başka bir deyişle o tertibe ilişkin şarta bağlı sermaye artırımı ger
çekleşmişse, yönetim kurulu, bu artırımın dayanağı olan hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hükmün 
çıkarılması esas sözleşmenin değiştirilmesi değildir. Çıkarma tescil ve ilân olunur. 472 nci madde 
bunun için gerekli belgeleri ve usulü belirlemektedir. 

Madde 473 - Madde, küçük ifade değişiklikleriyle 6762 sayılı Kanunun 396 ncı maddesinin 
tekrarıdır. 

Madde 474 - Madde, küçük ifade değişiklikleriyle 6762 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin 
tekrarıdır. Bu maddede, uygulamada kötüye kullanılan, üç ilân şartının amaca uygun bir şekilde ger
çekleştirilmesi yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Uygulamada, üç ilân aralıksız olarak yapılmakta, 
bu suretle maddenin ilâna bağladığı yarar ortadan kaldırılmaktadır. Kanunun amacı olabildiğince 
çok alacaklının durumdan haberdar edilmesidir. Oysa uygulamada aralıksız yapılan ilânlarla haber
dar olmaları olanağı tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Hükümde yedişer gün ara verilerek "rati-
oleges"e yani Kanunun amacına uygun düzenleme yapılmıştır. 

Madde 475 - Madde, küçük ifade değişiklikleriyle 6762 sayılı Kanunun 398 inci maddesinin 
tekrarıdır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Pay ve Sermaye Koyma Borcu 

BİRİNCİ AYIRIM 
Pay 

Madde 476 - Payın itibarî değerini düzenleyen ve esasında 6762 sayılı Kanunun 391 inci mad
desinin içerdiği kurallara aynen yer veren bu hüküm, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Para Birimi Hakkındaki Kanunun gereği olarak, 5274 sayılı Kanuna uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 477 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinin, hukukî sonuçları değiştirme
yen bazı değişiklikler yapılarak tekrarıdır. 

Madde 478 - İmtiyazlı paylar, 6762 sayılı Kanunun yarım yüzyılı aşan uygulamasının somut-
laştırdığı bazı katkılar gözönüne alınıp, sistemden tamamen çıkarılmalarının doğurabileceği boşlu
ğun yol açabileceği sakıncalar, hatta tehlikeler irdelenerek, çeşitli ülkelerin (inter alia, İsv. BK. m. 
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654 vd., Alm POK 139 uncu ve devamı paragrafları; oydan yoksun imtiyazlı paylar; Avus. POK 
115 ilâ 117 nci paragrafları; İtal. MK 2351; Fr. 1966 OK m. 269) bu konudaki düzenlemeleri, özel
likle söz konusu paylara getirilen sınırlamalar da değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 
Tasarıya imtiyazlı payların kötüye kullanılmalarını engelleyici bazı mekanizmalar konulmuştur. İm
tiyazlı payları yasaklayan bir AT yönergesi yoktur. Sadece şirketlere ilişkin Beşinci Yönerge öneri
sinde 33 (2) hükmü mevcuttur. 

Birinci fıkra: Bu fıkra dört temel ilkeyi içerir: (1) İmtiyazlı paylar ihraç edilebilir. (2) Anılan 
paylar ilk esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşme değiştirilerek de çıkarılabilir veya 
mevcut paylara imtiyaz tanınabilir. (3) imtiyaz sadece esas sözleşmeyle tanınabilir. (4) İmtiyaz ki
şiye değil, paya tanınabilir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra imtiyazlı payı tanımlamaktadır. Özgün olan tanımın unsurları şöyle 
açıklanabilir: (1) İmtiyaz paya tanınan üstün bir haktır. Üstünlük, adî paya nazarandır. Gerçekten, 
6762 sayılı Kanunda öngörülmüş, çeşitli kanunî hakların kaynağı olan bir pay (kavramı) vardır. Bu 
pay adî paydır. Kaynakta sadece "pay" sözcüğü kullanılmamış payın adî olduğu da ayrıca belirtil
miştir (Stammaktien, actions ordinaires, azioni ordinarie). Tasarının 478 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmünde kullanılan "üstün" sözcüğüne hiyerarşik üstünlük anlamı verilmemelidir. Bu sözcük 
imtiyazlı payların adî paylara nazaran daha fazla paysahipliği hakları sağladığını ifade eder. Bu an
lamda ikinci fıkra İsv. BK m. 656 (l)'deki "imtiyazlı paylar, adî paylara nazaran daha fazla haklar
dan yararlanırlar" ibaresi ile benzerlik göstermektedir. İsv. BK'nın bu maddesinin çevirisinde kulla
nılan "daha fazla hak" ibaresi başarılı bulunmayabilir. Ancak Almanca metinde geçen "Vorrechte" 
sözcüğünün Türkçe'de, özellikle hukuk dilinde tam karşılığını bulmak mümkün değildir. Anılan 
sözcük yerine Fransızca ve İtalyanca metinde "avantaj" sözcüğü kullanılmıştır. Avantaj sözcüğü 
günlük Türkçeye girmiştir. Sözlükler bu sözcüğe, "üstünlük, yarar, fayda, olumlu bir durum" anla
mını vermektedirler. İkinci fıkradaki "üstün hak" da bu anlamda yorumlanmalıdır. Böylece 6762 sa
yılı Kanunun 401 inci maddesinde öngörülmemiş bulunmasına rağmen, hâkim öğretinin (1937 ta
rihli Alm. POK 11 inci paragrafının etkisiyle var kabul ettiği) "diğer paylara nazaran" ibaresine da
yalı imtiyaz tanımı değişmiştir. (2) İmtiyaz esas itibarıyla malvarlığı haklarında tanınabilir. Bunun 
bir istisnası olan oyda imtiyaz ayrı bir rejime bağlanmıştır (bakınız. TK m. 479). Bu ayrık rejimin 
temelinde, Tasarının esasında oyda imtiyaza kapalı olduğu, bu imtiyazın istisnaen ve mahkeme ka
rarıyla tanınabileceği ilkesi (düşüncesi) yatmaktadır. Bu düşünce modern anlayışla Amerika Birle
şik Devletleri ve AB'deki gelişmelerle de örtüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde "bir pay, 
bir oy" ilkesi hâkimdir. Fransa'da "iki kat" imtiyazı geçerlidir. Gerçekten Fransız Ticaret Kanunu, 
sadece nama yazılı paylarda mevcudun iki katı ile sınırlı imtiyaza izin vermekte, bunu da iki yıldan 
beri pay defterine kayıtlı paylara tanımaktadır. Almanya 1998 tarihli "İşletmeler Alanında Kontrol 
ve Şeffaflık Kanunu" (KonTraG) ile Alm. POK 12 nci paragrafını değiştirmiş bir uyumlaştırma sü
resi öngörerek oyda imtiyazlı payları kaldırmıştır. İsviçre'de 1991 reformunda kurum korunmuş, an
cak bu tür paylarda 1:10 ile kaldıraç güç (leverage) sınırlamasına gidilmiştir. Bu sınırlama Tasarıya 
da esin vermiştir. (3) Esas sözleşme ile bazı paylara yeni paysahipliği hakkı veya hakları tanınabi
lir. Bu da imtiyazlı pay gibi mütalâa edilir. 

Üçüncü fıkra: 360 inci maddedeki açıklamalara bakılmalıdır. 
Madde 479 - Birinci fıkra: Birinci fıkra oyda imtiyaz tanınması yöntemini emredici bir hü

kümle sınırlamaktadır. Oysa imtiyaz eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmek 
suretiyle tanınır; farklı itibarî değerdeki paylara eşit oy hakkı tanınarak imtiyazlı pay yaratılamaz. 
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Bu yasak oyda imtiyaza ilişkin kanunî sınırlamaların özellikle kaldıraç güç sınırlamasının dolanıl-
masının engellenmesi ve karışıklıklara yol açılmaması ve özellikle 479 (2) hükmünün uygulanma
sında güçlüklerle karşılaşılmaması için öngörülmüştür. Birinci fıkra eşit olmayan (farklı) itibarî de
ğerdeki paylara eşit oy hakkı sağlayarak imtiyaz tanınmasını yasaklamıştır. Meselâ A grubunda bir 
payın itibarî değeri 1-TL B grubundaki bir payın itibarî değeri 5-TL ise bu payların herbirine birer 
oy hakkı vererek A'ya imtiyaz tanınamaz. Ancak birinci fıkradaki kural imtiyazın muhakkak eşit iti
barî değerli paylara farklı oy hakkı verilerek tanınmasını gerektirmez. Farklı itibarî değerdeki pay
lara farklı oy hakkı verilerek de imtiyaz tanınabilir. Meselâ, bir A grubu payın itibarî değeri 1-TL, 
B grubu payın değeri 3-TL ise, B grubu paya 6 oy hakkı tanınabilir. Nonnal olarak itibarî değere 
göre oy hakkı ilkesi (Tasarı m. 434 (1)) uyarınca üç oya sahip olması gerekirken B grubu her paya 
altı oy hakkı tanınmış olması B'ye tanınmış bir oy imtiyazıdır. Ancak bu yöntemle tanınacak imti
yaz maddenin ikinci fıkrasıyla sınırlandırılmıştır. 

İkinci fıkra: Tasarı ikinci fıkrası ile oyda imtiyazı sınırlandırmıştır (İkinci kategori sınırlama
lar üçüncü fıkradadır). Sınırlamalardan birincisi ikinci fıkrada öngörülmüştür: Bir paya en çok on-
beş oy hakkı tanınabilir. Bu halde oyun itibarî değere göre hesaplanması kuralı (Tasarı m. 434 (1)) 
uygulanmaz. Bu sınırlama çok yönlüdür: (1) Onbeş oy sınırı adî paylar dikkate alınarak belirlenir. 
(2) adî pay ile birlikte 434 üncü maddede öngörülen itibarî değer ilkesi uygulanmaz. (3) Hüküm sı
nırın iki halde kalkacağını öngörmüştür. Her iki halde de mahkeme kararı gereklidir. 

ikinci fıkrada bir paya ençok onbeş oy hakkı tanınabileceğine ilişkin hükme İsv. BK m. 693 
(2)'nin ikinci cümlesi esin vermiştir. Ancak, TK ile İsv. BK'nın oyda imtiyazın sınırlandırılmasına 
ilişkin sistemleri tamamen farklıdır. Fark herhangi bir benzerlik bulmaya olanak bırakmayacak ka
dar büyüktür. Türk sisteminin birinci taşıyıcı kolonu, oyda imtiyazın eşit itibarî değerdeki paylara 
farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınmasıdır. Bu ilke, (yukarıda da ifade edildiği gibi) yasaklama
mış olmakla birlikte, bir anonim şirkette farklı itibarî değerde payların bulunması halinde oyda im
tiyazlı pay yaratılmasını zorlaştırmıştır. Böyle bir varsayımda oyda imtiyazlı pay oluşturulmasına 
ilişkin sistemden doğan şartlar ve oyun alanının sınırları öğreti ve mahkeme kararlarınca belirlene
cektir. Sistemin ikinci taşıyıcı kolonu, bazı paylara oyda imtiyaz tanınınca kanunun 434 üncü mad
desinde öngörülen paysahibinin paylarının itibarî değeriyle orantılı olarak oy kullanacağı ilkesinin 
oyda imtiyazlı paylar yönünden hüküm ifade etmemesidir. Çünkü, 479 uncu maddenin ikinci fıkra
sında bir paya ençok onbeş oy hakkı tanınabilir, hükmü ile oy hakkı, itibarî değeri dikkate alınmak
sızın "pay"a bağlanmıştır. Meselâ, bir anonim şirketde A grubu payların itibarî değerleri 1 -YTL, B 
grubu payların itibarî değerleri 3-YTL ise ve bunlara 4 oy hakkı tanınmışsa, B grubuna dahil her 
pay, itibarî değerlerinden soyutlanarak sadece 4 oy hakkı sağlar, yoksa itibarî değer gözönüne alı
narak 15 oy vermez. Zira 5 oy "itibarî değer"e değil, itibarî değer dikkate alınmaksızın "pay"a bağ
lanmıştır. Bu hesaplama yapılırken İsv. BK m. 693 (2)'de olduğu gibi itibarî değeri büyük ve küçük 
pay ayrımı yapılmayacaktır. Oyda imtiyazlı payların bulunması halinde Kanunun 434 üncü Madde
sinin ikinci fıkrasındaki birden fazla paya sahip olan paysahipleri ile ilgili sınırlama oyda imtiyazlı 
paylan da etkileyebilir. Çünkü, sınırlamanın oyda imtiyazsız paylara özgülenmesine ilişkin bir ku
ral ne 434 üncü maddede, ne de kanunun başka bir maddesinde yer almaktadır. Başka bir kanun 
farklı bir kurala yer vermişse bu kurala da Tasarının 340 inci maddesi uygulanacaktır. Açıklanan ku
ral Tasarının 434 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki istisnaî halde de uygulanacaktır. 

Tasarının böylece 479 uncu maddenin birine fıkrası ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 
alan hükümlerle oyda imtiyazın kaldıraç gücünü İsv. BKdan, hatta Fr. TK'dan çok daha fazla sınır-
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lamıştır. Tasarının 421 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki imtiyazlı pay oluşturulma
sı amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliğinde aranan ağırlaştırılmış nisap da sistemin koyduğu 
bir diğer sınırdır. 

Bir paya tanınan en çok onbeş oy hakkı sınırlaması iki halde ve ancak mahkeme kararıyla ve 
mahkeme kararında öngörülen hükümler çerçevesinde kalkar. Tasarı, Türk anonim şirketlerinin ya
pılanmalarını ve çalışma düzenlerini aile şirketi modelinden çıkarmayı ve kurumlaştırmayı bir hu
kuk politikası olarak benimsemiştir. Kurumlaştırma politikası, şirketlerin ömürlerinin, kurucuların 
veya onların altsoylarının ömürleri ile sınırlı olduğu inancını (anlayışını) değiştirmeye ve şirketlere 
devamlılık sağlamaya yöneliktir. Kurucu vefat edince şirket dağılmamalıdır. Kurumlaşma profes
yonel yönetimi şart kılar. Profesyonel yönetim ise, şirketdeki oy gücünden bağımsız yönetimdir. 
Profesyonel yönetimin gerçekleştirilmesinde oyda imtiyazlı paylar rol oynayabilir. Profesyonellere 
bırakılan küçük oranlı ancak oyda imtiyazlı paylar, mirasçıların oy güçlerinin eseri olmayabilir. Za
ten, her ülkenin sisteminden çıkarmak yolunda olduğu, kurumsal yönetim ilkelerine pek uymayan 
oyda imtiyazlı payların TK'da bırakılmasında kurumsallaşma düşüncesi rol oynamıştır. Yoksa Ta
sarı oyda imtiyazlı paylarla yapay güç oluşturulması anlayışına kapalıdır ve 1:15 oranı da uzak ol
mayan bir gelecekte daha da düşürülebilir. 

Kurumlaşma istisnası mahkemeden ancak bir proje ile istenebilir. Mahkemelerin, istisnaya ka
rar verirken aşırı özen gösterecekleri, istisna tanırken sert koşullar koyacakları ve bu konuda "cim
ri" davranacakları şüphesizdir. Çünkü, katılık ratio legis gereğidir. Mahkemenin kararı üst mahke
melerin denetimine tabidir. 

Haklı sebepler de açıklanan hukuk politikasına uygun olmalıdır. Özelleştirmede veya bu nite
likte olmayan blok satışlarda ülkenin stratejik menfaatlerinin korunması, bir şirketin dar boğazdan 
kurtarılması, halk paysahiplerinin korunması gibi bu amaçlarla ve iyi işleyebilecek bir mekanizma 
ile yönetimin profesyonellere bırakılması Tasarı tarafından uygun görülmüştür. Hüküm, kurumlaş
tırma istisnası için projeyi zorunlu kabul etmiştir. Mahkemenin haklı sebepler istisnasında da proje 
istemesine engel yoktur. Tasarının projeye bağlı mahkeme kararı sistemi bazı ülkelerde aranan Ada
let Bakanlığının veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ya da başka bir kamu kuruluşunun izninden 
daha amaca uygundur. Çünkü, Tasarının sistemi ilkesel kararlarla gelişmeye açıktır. 

Mahkeme kararı ile projede değişiklik yapılabileceği gibi ikinci fıkrada öngörülen hallerde 
mahkeme kararının geri alınabileceği öngörülerek, istisnanın kötüye kullanılmasına engel olunmak 
istenmiştir. 

Üçüncü fıkra: Oyda imtiyazın etkisizleştiği kararlar sadece önem kriterine göre değil, aynı za
manda oyda imtiyazın hâkimiyet kurulması aracı olarak kullanılmasına engel olmak amacına göre 
de belirlenmiştir. 

Tasarının oyda imtiyazlı paylara olanak tanımasının temelinde ne güç ne de hâkimiyet oluştu
rulmasına yardımcı olmak düşüncesi vardır. Kabul gören yaklaşım, akılcı, çağdaş, kurumsal yöne
tim ilkelerine dayalı amaca uygun, iyi, dağınık olmayan ve profesyonel yönetimdir. Baskı aracı 
olan, hâkimiyeti güvence altına alma düşüncesine yönelik, kanunî sınır aşan oyda imtiyaz Tasarıya 
aykırıdır. 
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İKİNCİ AYIRIM 
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 

Madde 480 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun m. 405 (l)'in bazı değişikliklerle - yerini 
alan ve tek borç ilkesine açıkça yer veren bu hüküm, anonim şirketlerde, Tasarı ile ona dayalı esas 
sözleşme düzenini egemen kılmayı, borçlar hukuku sözleşmeleriyle oluşturulabilecek yan düzenin 
esas sözleşme düzenini ortadan kaldırmasına sınırsız bir şekilde izin vermemeyi amaçlamaktadır. 
"Paysahipleri sözleşmesi" veya "ortaklar sözleşmesi" diye Türkçeye çevrilen, ancak dünyada "sha-
reholders agreement" terimi ile adlandırılan, bazen de "joint-venture sözleşmesi" başlığını taşıyan, 
son yılların dünya çapında en "popüler" atipik sözleşmesi olan bu sözleşme, yabancı öğretide kul
lanılan terim ile esas sözleşme düzeni yanında, çoğu kez ona ve kanuna hükmeden veya ikisini de 
birden bertaraf eden bir "yan düzen" yaratmıştır. 

Ulusal hukukun uygun görmediği ve bu sebeple emredici hükümlerle koruma altına aldığı hemen 
hemen her menfaat veya hak (çoğu kez) yan düzenle ya zedelenmekte ya da sınırlandınlmaktadır. Bu 
yan düzen güçlüye, hukukunu getirmek, hâkimiyet kurmak, istediği an istediği fiyatla karşı tarafın 
paylarını almak veya paylarını satmak hakkını sağlamaktadır. Veto haklan da bu düzenin önemli sila
hıdır. Kara Avrupası hukukları olabildiği oranda bu yan düzeni sınırlamaya çaba harcamaktadır. 

Tek borç ilkesi, hükümde "esas sözleşmeyle paysahibine, pay bedelini veya payın itibarî değe
rini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez" şeklinde ifade olunmuştur. Bu hüküm, yan düzenin 
esas sözleşmeyle düzenlenmesine engel olduğu kadar emredici niteliği sebebiyle yan düzenin bazı 
hükümlerini sorgulanabilir konuma getirmektedir. Hüküm başka kanunlara engel olucu bir aracı 
içermemekte, bu görevi sınırlı bir şekilde 340 ıneı maddenin son cümlesi üstlenmiş bulunmaktadır. 

İlke yönünden 6762 sayılı Kanunun 405 inci maddesinin birinci fıkrasının ifadesinde değişik
lik yapılmıştır. Mevcut metin "fazla bir şey ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz" di
yerek ödeme sözcüğünü vurgulamıştı. Bu da, Türk öğretisinde, hükmün sermaye ve prim borcu dı
şındaki diğer para borçlarını kapsamadığı görüşünün ileri sürülmesine sebep olmuştu. Onun için 
480 inci maddede "borç yükletilemez" ifadesi bilinerek kullanılmıştır. Hükümdeki borç sözcüğü ge
niş anlam taşımaktadır. 

İkinci fıkra: Hüküm, kayıtlı sermaye sistemini seçmiş halka açık anonim şirketler için SerPK 
madde 12 ile uyum sağlamak amacıyla öngörülmüştür. 

Üçüncü fıkra: Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 405 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekrarıdır. 
Dördüncü fıkra: İkincil yükümü düzenleyen bu hüküm 6762 sayılı Kanundaki hükmün tekrandır. 
Madde 481 - Hüküm, esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 406 ncı maddesinin tekrarıdır. An

cak mevcut metinde sorun yaratan iki noktada yeni metinde açıklık sağlanmış, bir de hükme ilânın 
içeriğine ilişkin bir ekleme yapılmıştır. Birinci cümlede (varsa) primin de aynı yolla isteneceği ve 
yetkili organın yönetim kurulu olduğu belirtilmiştir. Yönetim kurulunun bu yetkisi devredilemez. 
Esas sözleşmeler sadece "ilan yolu ile isteme" kuralında farklı düzenleme getirebilirler. Bu, şeffaf
lık ilkesi aleyhine ve paysahibinin haber almasını zorlaştıran yönde olamaz. 481 inci madde, ilâna 
ek olarak, haber verme olanağını artırmayı sağlamalıdır. İlanın içeriği de asgarî düzeyin belirlenme
sine ilişkindir. Çağrının web sitesine de konulması 1524 üncü maddenin gereğidir. 

Madde 482 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 407 nci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 483 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 408 inci maddesinin kural olarak tekrarıdır. Ancak 

Tasanda "ilgili paylar" ibaresi eklenerek uygulamada, gereksiz de olsa, tartışmalara yol açan bir ko
nuda açıklık sağlanmıştır. Gerçekten, paysahibinin bedelleri ödenmiş paylardan yoksun bırakılması 
mümkün değildir. Yoksun bırakılma sadece ıskat usulünün uygulandığı paylar için söz konusudur. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Menkul Kıymetler 
BİRİNCİ AYIRIM 

Pay Senetleri 
Madde 484 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 409 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkra hüküm

lerinden alınmıştır. Ancak hüküm, birinci alt kısmın başlığında olduğu gibi "hisse senetleri" yerine 
"pay senetleri" terimini kanunî terim olarak kabul edip kullanmıştır. Tasarı, 6762 sayılı Kanun gibi, 
anonim şirketteki sermayenin bölünmesi sonucu oluşan birime "pay" demektedir. Pay kanunî terim
dir. Payın kıymetli evrak niteliğinde bir senede bağlanınca adının "hisse" olarak değişmesinin ve 
söz konusu senede "pay senedi" denmesinin makûl bir sebebi yoktur. "Pay senedi"ni içerdiği pay
dan soyutlanmış olarak adlandınldığı, bu senedin kanunî adının (pay sözcüğü düşünülmeksizin) pay 
senedi olarak konulduğu açıklaması da ikna edici değildir. Bu sebeple çelişkiyi ortadan kaldırmak 
amacıyla senedin kanunî adının "pay senedi" olması uygun görülmüştür. 

Madde 485 - Birinci fıkra: Hüküm 6762 sayılı Kanunun 410 uncu maddesinin yerini tutmak
ta, ancak birinci fıkra iki önemli değişikliği içermektedir. Birinci değişiklik bir gerekliliğin açıkça 
belirtilmesidir. O da, dönüştürmenin ancak esas sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle yapılabileceği
dir. Bu açık hükümle tereddütlerin ortadan kaldırılması ve yanlış uygulamaların önlenmesi amaç
lanmıştır. Üçüncü cümle de yeni olup, dönüştürmenin kanunen yapılmasının gerekli olduğu haller
de işlemin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmesini ve bunun esas sözleşmeye daha sonra an
cak hemen yansıtılmasını hükme bağlamaktadır. Hükümdeki "payların türleri" ibaresi başarılı bu
lunmayabilir. Payların hamiline veya nama yazılı olmalarını ifade eden tür yerine, bir kısım öğreti
de tercih edilen "cins" sözcüğü de kullanılabilir. Ancak mevcut metinde "nev"' sözcüğünün bulun
ması ve Türk Medenî Kanunu 48 inci maddesinde "cins"in insana özgü bir nitelik olarak belirtilmiş 
olması sebebiyle "tür" sözcüğü tercih edilmiştir. 

Madde 486 - Hükmün birinci ve dördüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 412 nci maddesinin 
tekrarıdır. İkinci fıkrada ise hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması zorunluğu getirilmiştir. İl
mühaberlere nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülerek kapsamlı bir 
hükme yer verilmiştir. 

Üçüncü fıkra yeni bir hükümdür. Bu hükümle nama yazılı pay senetlerinin bastırılması olana
ğının yolu açılmıştır. Hüküm uyarınca azlık isterse nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama ya
zılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Böylece kapalı anonim şirketlerde özellikle aile şirketle
rinde pay senedinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay sahiplerinin bu 
sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı 
yöntemlerin önüne geçilmiştir. Nama yazılı pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağı
tılmaması, pay defteri bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha 
büyük sakıncalar doğurmaktadır. Hükme aykırılık hâlinde pay sahiplerinin mahkemeye başvurabi
lecekleri şüphesizdir. 

Madde 487 - Hüküm, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 413 üncü maddenin tekrarıdır. 
487 inci maddenin birinci fıkrasındaki hüküm kapalı şirketler hakkındadır. Çünkü, halka açık olan
lar hakkında SPK tebliğleri uygulanır. 

Madde 488 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 414 üncü maddesinin tekrarıdır. 
Madde 489 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 415 inci maddesinin tekrarıdır. 
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Madde 490 - Hüküm esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 416 ncı maddesinin tekrarıdır. Birin
ci fıkraya "Kanunda" sözcüğü eklenerek bir eksiklik giderilmiş, ikinci fıkrada ise, "Hukukî işlemle 
devir" açıklığı getirilmiştir. Çünkü kanunî intikallerde ciro ve zilyetliğin devrine gerek yoktur. 

Madde 491 - Tasarının 491 ilâ 498 inci maddeleri İsv. BK'nın 685 ilâ 685g hükümlerinden 
alınmıştır. Bu tercihte şu sebepler etkili olmuştur: (1) Türk anonim şirketler düzeni, Almanya ve 
Fransa'ya veya diğer bir ülkenin anonim şirketler düzenine değil, İsviçre'ye yakındır, hatta benzer
dir. Böyle bir düzenin içine bağlam konusunda yabancı bir sistemi oturtmak doğru olmaz. (2) İsviç
re'ye 1991'de gelen yeni pay senetlerinin devrinin kısıtlanması; yani bağlam rejimi diye anılan "Vin-
kulierung" borsa dikkate alınarak oluşturulmuştur. (3) İsviçre'nin yeni hükümleri başarılı sonuç ver
miş, öğretide yapılan eleştiriler doğru çıkmamış, sistem amacına ulaşmıştır. 

Birinci fıkra: Hüküm kanunî devir sınırlamasını düzenlemektedir. Anonim şirkette ilke, nama 
yazılı payın serbestçe devredilebilmesidir. Bu ilkenin Kanunda öngörülen tek istisnası bedellerinin 
tümü ödenmemiş nama yazılı paylardır. Söz konusu paylar, esas sözleşmede belirtilmemiş olsa bi
le, ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Hüküm ödenmemiş pay bedelinin güvencesidir. Şirket be
delinin tümü ödenmemiş olan şirketlerde ödeme gücü yetersiz kişilerle karşı karşıya kalmamalıdır. 
Ancak, salt payların bedellerinin ödenmemiş olması, şirkete onayı reddetmek hakkını vermez. Dev
ralanın ödeme gücüne sahip olması ve dürüst olması halinde şirketin devir işlemine onay vermesi 
gerekir. Aksine hareket, kanuna ve dürüstlük ilkesine aykırıdır. Ayrıca devir, mirasın paylaşımı, eş
ler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşmişse, payların bedellerinin tü
mü ödenmemiş bile olsa şirketin onayına gerek yoktur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, sadece devralanın ödeme yeterliliğinin şüpheli olması olasılığında 
şirketin talep edilen teminatın verilmemesi halinde şirketin devir işlemini onaylamayı reddedebile
ceğini hükme bağlamıştır. Şirket, teminatı keyfi olarak talep edemez; bunun için devralanın ödeme 
gücü ve dürüstlüğü tereddüt yaratmalıdır. 

Madde 492 - Hüküm, borsaya kote edilmiş olsun olmasın, tüm nama yazılı payların devrinde 
esas sözleşme ile getirilebilecek sınırlamalara ilişkin ilkeleri göstermektedir. 

Bu genel ilkeler yanında kanun, hisse senetleri borsaya kote edilmemiş anonim şirketlerde dev
ralana karşı ileri sürülebilecek red sebeplerini ve pay senetleri borsaya kote anonim şirketlerde, esas 
sözleşmede öngörülebilecek özel bir sınırlama hükmü ile getirilebilecek red sebeplerini de izleyen 
maddelerde düzenlenmiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, esas sözleşmelerin nama yazılı paylarını ancak şirketin onayı ile 
devredilebileceğini öngörebileceğini ifade ederken sadece ilkeyi belirlemiştir. İlke devredilebilme sı
nırlamasının böyle bir (491 inci maddedeki sınırlama dışında) esas sözleşme ile ve devrin şirketin 
onayına bağlanması suretiyle yapılabileceğidir. Esas sözleşme, böyle bir sınırlama getirmemişse pa
yın serbestçe devri kuralı geçerli olur. Bu ilkenin uygulamasının nasıl olabileceği, izleyen maddeler
de, hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketler iis edilmemiş şirketlerde ayrı ayrı gösterilmiştir. 

İlke, şirketlerin esas sözleşmelerine, "Nama yazılı payların devri şirketin onayına tabidir." hük
münü yazmalarına izin vermemekte, böyle bir sınırlamanın iki ayrı şirket sınıfında nasıl yazılması 
gerektiğini izleyen maddelere bırakmaktadır. 

İkinci fıkra: Birinci fıkradaki sınırlamanın intifa hakkının kurulmasında da geçerli olacağı 
hükmü ile, şirket payın (pay senedinin) mülkiyetinin geçmesine hangi sebeplerle karşı koyabiliyor-
sa, aynı sebeplere dayanarak payın (pay senedinin) üzerinde intifa hakkı kurulmasını da reddedebi
leceği kastedilmiştir. 
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İntifa hakkının açık bir hükümle düzenlenmesinin nedeni, intifa hakkı sahibinin oy hakkını ha
iz olmasıdır. Diğer yandan, rehin hakkı sahibine bu hak tanınmamıştır. Esas sözleşmelerin böyle bir 
bağlam getirmesi kanuna aykırı olur. 

Üçüncü fıkra: Tasfiyeye giren bir şirkette, şirket yönünden bağlam konulmasını, yani serbest
çe devir ilkesinin sınırlandırılmasını haklı gösteren sebepler ortadan kalkacağı için hüküm öngörül
müştür. 

Madde 493 - Hüküm, nama yazılı pay senetleri borsaya kote edilmemiş anonim şirketlerin, 
esas sözleşmelerine koyabilecekleri bağlam kurallarını göstermektedir. Bu anonim şirketler İsviçre 
öğretisinde bazı yazarlar tarafından "özel anonim şirketler" şeklinde adlandırılmaktadır. Bu adlan
dırma yanıltıcıdır. Kaynak kanun hiçbir şekilde özel şirketten, hatta şirketten söz etmemiştir. Dü
zenleme, şirketi değil payları konu almaktadır. 

Burada önemi dolayısıyla bir açıklama yapmak gereği duyulmuştur. 490 inci maddeden itiba
ren zorunlu bazı istisnalar dışında "pay senedi" terimi yerine "pay" kelimesi kullanılmıştır. Bunun 
temelde iki sebebi vardır: Borsaya kotasyon yaptırmayan şirketlerde pay da pay senedi de buluna
bilir. Hamiline yazılı senetlerin aksine Tasarı, payları borsada işlem görmeyen şirketlerde nama ya
zılı payların senede bağlanması zorunluluğunu getirmemiştir. 486 ncı maddenin üçüncü fıkrası uya
rınca azlık talep ederse şirket nama yazılı pay senedi bastırıp, sahiplerine dağıtmak zorundadır. 
Böyle bir istem bulunmadığı sürece payın senede bağlanması zorunluluğu yoktur. Öyle ise 491 ilâ 
494 üncü maddelerde "pay senedi" yerine "pay" terimi kullanılması daha doğru ve amaca daha uy
gundur. Yorum yapılırken anılan maddelerdeki "pay" teriminin "pay senedi" şeklinde anlaşılması 
gerekir. 

Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar için pay senedi teriminin kullanılması daha da zor hat
ta bir anlamda imkânsızdır. Çünkü, SerPK m. 10/A hükmü ile sermaye piyasası araçlarının 
kaydîleştirilmesi sistemi hukukumuza getirilmiş bu bağlamda Merkezî Kayıt Kuruluşu kurulmuş
tur. 2005 yılından itibaren bu Merkez çalışmaya başlayacak yani bu Merkeze bağlı anonim şirket
ler açısından pay senedi çıkarılması uygulaması kaldırılacak, çıkarılmış pay senetleri de imha edi
lerek kaydî haklar düzenine geçilecektir. Bu sebeple, borsaya kote edilenler artık pay senetleri de
ğil paylar olacaktır. Kuramsal açıdan, Merkezi Kayıt Sistemine kaydedilmiş payların, bu kayıt ile 
bir çeşit "senet" niteliği taşıdığı görüşü ileri sürülebilir. Nitekim, yabancı hukuklarda senedi, çağ
rıştırır şekilde "kaydî değerler"den söz edilmiştir. Bazı yazarlar kaydî değerlerin bir çeşit senet gi
bi düşünülebileceğini de ileri sürmüşlerdir. Ancak, Ticaret Kanunu gibi yoğun kullanıma konu olan 
kanunda sadece ileri sürülmüş olmak özelliği gösteren görüşlere dayanarak terim seçimi yapılamaz. 
Ayrıca, SerPK m. 10/A'da "kaydî değer"ler yerine "kayıt edilen haklar" terimi kullanılmıştır. Bura
daki "hak", "senet" olarak nitelendirme bakımından "değer"den daha zayıf bir kelimedir. Bu sebep
lerle 495 ve devamı maddelerde de "pay" terimi kullanılmıştır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkraya göre bir anonim şirket borsaya kote edilmemiş bulunan payların 
(pay senetlerinin) devrine onay vermeyi iki halde reddedebilir: (1) Esas sözleşmesinde öngörülmüş 
bir haklı sebebe dayanarak, (2) devreden kişiye, devre konu payları/pay senetlerini, başvurma anın
daki gerçek değeri ile kendi veya diğer paysahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek. 

Birinci fıkra, maddenin izleyen fıkralarıyla aydınlanan ve anlam kazanan bir hükümdür. Birin
ci kural şudur: Anonim şirket her türlü haklı görülebilecek sebebi "haklı sebep" olarak esas sözleş
mesine koyamaz. Haklı sebepler ikinci fıkrada belirtilen, yani kanunen gösterilmiş olan kategoriler
den birine girmelidir. Ayrıca esas sözleşmede 493 üncü maddenin ikinci fıkrasına göndermede bu-
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lunmak yeterli değildir. Haklı sebep kanundaki haklı sebeplere uygun bir şekilde somutlaştırılmalı-
dır. İkinci kural ise şöyle ifade edilebilir: Birinci fıkrada öngörülen onayın reddi sebepleri sadece 
pay senedinin hukukî bir işlemle devri hali için geçerlidir. Kanunî devir (geçiş) hâllerinde üçüncü 
fıkra uygulanır. Üçüncü kural kesin bir sonucu açıklar: Şirketin onay vermemesi halinde devir ge
çersizdir. Hükümde "devreden"in merkez alınması bu ilke gereğidir. İlke 494 üncü maddenin birin
ci fıkrası hükmünde açıkça ifade edilmiştir. Bu üç kural birinci fıkrada yer almaz; ancak birinci fık
ra bağlamında, 493 ile 494 üncü maddelerin çeşitli hükümlerinde açıkça öngörülmüşlerdir. 

Anonim şirkete, devre konu olan pay senetlerini gerçek değeri üzerinden devralma önerisinde 
bulunabilme olanağının tanınması, ona, haklı sebepler yanında, sağlanmış, uygun görmediği devir
lerden kurtulabilme olanağıdır. Uluslararası uygulamada ve öğretide escape clause (kaçış, kurtuluş 
klozu) diye anılan bu hüküm kişisel unsurları öne çıkan anonim şirketlerde, (aile anonim şirketi, tek 
kişilik anonim şirket, iki gruptan oluşan anonim şirket ve genel olarak kapalı anonim şirket gibi) 
şirketin yabancılaşmasını veya niteliklerini kaybetmesini önleyen bir etkin araçtır. Bu aracın kulla
nılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmez. 

Anonim şirketin pay senetlerini kendi hesabına alabilmesi için 379 ve devamında yer alan hü-
kümlerdeki şartların varlığı gerekli değildir. Tasarıda İsv. BK m. 659 (2) ve benzer bir hüküm bu
lunmamaktadır. Bu haldeki iktisabı 381 inci maddenin kapsamında kabul etmek veya 379 uncu ve 
devamı maddelerde öngörülenlere ek bir istisna olarak değerlendirmek de mümkündür. Çünkü Ta
sarı 379 uncu ve devamı maddelerinden bağımsız olarak şirkete kendi hisse senetlerini iktisap et
mek olanağını tanımıştır. Pay sahipleri veya üçüncü kişi hesabına devralmada ise herhangi bir şart 
ve sınırlama yoktur. Mehazda yer alan ve Tasarıya aktarılan iki sözcük tereddüt yaratabilir. Bunlar
dan birincisi; payları/pay senetlerini şirketin kendi "hesabına" almasıdır. "Hesaba" sözcüğü iç iliş
kiyi çağrıştırır. Burada şirketin iktisabı geçicidir; şirket paylarını hemen elden çıkarmalıdır. Hesaba 
sözcüğü bunu vurgular. İkincisi ise "diğer paysahipleri" ibaresindeki "diğer" sözcüğüdür. Bu da 
devreden paysahibi dışındaki paysahiplerine vurgu yapmaktadır. 

Tasarı "gerçek değer"i tanımlamamayı tercih etmiştir. Tanım öğreti ile içtihata bırakılmıştır. İs
viçre'de ve 6762 sayılı Kanunun 418 inci maddesi sebebiyle Türk doktrininde söz konusu değerle, 
aktiflerin olası satış değerinin, kapitalizasyon değerinin ve işletme iktisadının kabul ettiği şirketin 
tüm varlıklarını temel alan diğer değerlerin ifade edildiği savunulmuştur. Bu değer, tasfiye değeri
nin üstündedir. Çünkü yaşayan bir şirketin değeridir. 

Bu sebeple devrin önlenebilmesi, söz konusu bedelin ödenmesine bağlıdır. 
İkinci fıkra: Bu maddedeki "haklı sebep" kavramı borçlar hukuku ile şahıs şirketleri hukukun

da geçerli olan, ilişkiyi çekilmez hâle getiren haklı sebepten farklı olarak şirket yönünde önemi olan 
sebebi ifade eder. Tasarı üç kategori öngörmüş olmasına rağmen haklı sebepler sınırlı sayı (nume-
rus clausus) değildir. Hükümde haklı sebep kategorileri (1) paysahipleri çevresinin bileşimi, (2) şir
ketin konusu ve (3) işletmenin bağımsızlığı olarak belirlenmiştir. Paysahipleri çevresinin bileşimi 
mehazın Fransızca metnindeki "composition du cercle des actionnaires", Almanca metindeki "Zu-
sammensetzung des Aktionârskreises", İtalyanca metindeki "composizione della cerchia delli azi-
onisti" terimleri ile ifade olunmuştur. 'Bileşim" sözcüğünü, Türkçe'de de kullanılan "paysahipleri-
nin kompozisyonu" şeklinde anlamak doğru olur. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkraya göre, anonim şirket, devreden kişiden devralanın bir beyanını 
kendisine sunmasını isteyebilir. Devralan bu beyanında, pay defterine kaydını istediği payları (pay 
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senetlerini) kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmelidir. Bu beyan ile ikinci fıkradaki 
haklı sebeplerin dolanılmasının olabildiğince - engellenmesi amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, ano
nim şirketin ileri sürebileceği bir haklı sebebi tarafların muvazaa ile hatta inançlı bir işlemle aşma
ları, hükme aykırıdır. Tasarı, bu aykırılığı yaptırıma bağlamıştır. Beyanın doğru olmadığı daha son
ra anlaşılırsa, şirket 500 üncü maddeye dayanarak kaydı (bir mahkeme kararına gerek olmaksızın) 
pay defterinden silebilir. 500 üncü maddeyi tartışmasız uygulayabilmesi için, yönetim kurulunun 
devralandan beyanını yazılı olarak vermesini isteme hakkı vardır. 

Bu hüküm 492 nci maddenin "esas sözleşmeyle sınırlama" yan başlığı altında yer almasına rağ
men bütün bağlı nama yazılı paylara ve esas sözleşmede öngörülmemiş olsa bile uygulanır. 

Dördüncü fıkra: Hükümde sayılan geçiş hâlleri sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. Anılan 
hallerde anonim şirket kural olarak onay vermekle yükümlüdür, ancak, şirket söz konusu pay senet
lerini gerçek değeri üzerinden almayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Hüküm hisse se
netlerinin anonim şirket tarafından alınmasını öngörmektedir. 

Beşinci fıkra-Altıncı fıkra: Bu fıkra değer ihtilaflarını ortadan kaldırmak amacıyla öngörül
müştür. Altıncı fıkra ise bir varsayıma yer vermektedir. 

Yedinci fıkra: 493 üncü maddede öngörülmeyen her sınırlama devredilebilirlik şartlarının 
ağırlaştırılmasıdır. 

Madde 494 - Birinci fıkra: Anonim şirketin onayı, payların (pay senetlerinin) mülkiyeti üze
rinde belirleyici ve tanımlayıcı bir hukukî işleve sahiptir. Burada Kanun 490 inci maddeden ve es
ki hukuktan ayrılmış, ayrıca kıymetli evraka hâkim ilkelerden de sapmıştır. Gerçekten Kanunun 490 
inci maddesi uyarınca, devri sınırlandırılmamış, yani bağlamsız nama yazılı pay senetlerinde hu
kukî işlemle devirde, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin geçirilmesiyle, senedin 
mülkiyeti devralana geçmekte, şirketin onayı mülkiyetin intikali yönünden hiçbir rol oynamamak-
tadır. Oysa 494 (l)'e göre, devri esas sözleşme ile sınırlandırılmış, yani bağlamlı nama yazılı hisse 
senetlerinde, şirket onay vermediği sürece nama yazılı pay senetlerinin mülkiyeti de geçmemekte
dir. İsviçre öğretisinde görüş birliği halinde belirtildiği gibi, 494 (1) kıymetli evrak ilkelerinin cid
di bir sapmayı ifade etmekte, bunu da birlik teorisi dolayısıyla yapmaktadır. Başka bir deyişle Ta
sarı birlik teorisinden beklediği yarar dolayısıyla kıymetli evrakın bir ilkesine istisna getirmiştir. 
Onay ile birlikte payların/pay senetlerinin mülkiyeti de devralana geçer. Buradaki onay, kıymetli 
evrak hukuku ilkelerine önemli bir istisna oluşturur. Çünkü, nama yazılı hisse senetlerinde ciro ve 
zilyetliğin geçirilmesi ve çıplak paylarda BK 162 anlamında temlik geçişi sağlamamakta, intikal 
onayla olmaktadır. Onay sadece mülkiyeti değil paya/pay senetlerine bağlı hakları da devretmekte
dir. Hem mülkiyetin hem de paya/pay senedine bağlı malvarlığı ile yönetim ve denetim-inceleme 
haklarının anonim şirketin onayına bağlanması birlik teorisini ortaya çıkarmakta, eski hukuktaki gi
bi parçalanma olmamaktadır. 

Devir için onay verilmediği sürece hisse senetlerinin mülkiyeti ve paylara bağlı bütün haklar 
devredende kalır ve devreden tarafından kullanılır. 

Yukarıda açıklanan sistem 492 (2) dolayısıyla intifa hakkının kurulmasına da uygulanır. Tasa
rının sistemi, intifa hakkının kurulması yönünden de Türk Medeni Kanunundan ayrılmaktadır. 

İkinci fıkra: Pay senetleri/paylar, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve
ya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse anonim şirketin onayının birinci fıkradaki işlevi değer yiti
rir. Çünkü, söz konusu hallerde hisse senetlerinin/payların hükümleri ve malvarlığı hakları derhal 
ilgili kişiye (kişilere) geçer; yönetim haklarının geçmesi için ise anonim şirketin onayı gerekir. Şir-
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ket bu onayı vermediği sürece söz konusu haklar eski malikte kalır. Anonim şirket 492 (2) uyarın
ca mezkûr pay senetlerini/paylarını alma önerisinde bulunması halinde ise hem mülkiyet hem de 
hisse senetlerine bağlı hakların tümü şirkete geçer. 

Üçüncü fıkra: Şirketin kararını verebilmesi için üç aylık düşünme süresi vardır. Bu süre için
de reddetmemişse veya haksız red kararı vermişse, geçişi onaylamış sayılır. Şirketin kararı ya ka
nunî ya da kanunun izin verdiği bir esas sözleşme hükmüne uygun bir sıralamaya dayanmalıdır. 

Madde 495 - Birinci fıkra: Hükmün birinci fıkrası, amaca daha uygun olduğu için kaynak İsv. 
BK m. 685d (l)'in Fransızca metninden alınmıştır. Çürkü, Almanca metin "Borsaya kote edilmiş 
bulunan nama yazılı pay senetlerinde, şirket bunları iktisap eden bir şahsı" diye başlamaktadır. Bu
rada vurgu "borsaya kote edilmiş pay senetleri"ndedir. Hüküm "borsaya kote edilmiş pay senetleri
ne gelince bunlar ...." anlamını verecek şekilde kaleme alınmıştır. Fransızca metinde ise "Borsada 
kote edilmiş bulunan nama yazılı pay senetlerini iktisap eden kişiyi şirket" denilerek iktisabın bor
sadan yapılması gereğine de işaret edilmektedir. Oysa bu vurgu Almanca metinden anlaşılmamak
tadır. Amacın borsadan iktisabın vurgulanması olduğu hem üçüncü fıkradan hem de kaynak İsv. 
BK'nın 04/10/1991 tarihli Anonim Şirketin Gözden Geçirilmesine İlişkin Federal Kanunun son hü
kümlerinin 4 üncü maddesinden anlaşılmaktadır. 

Hüküm, nama yazılı pay senetleri borsaya kote edilmiş bulunan anonim şirketlerde, borsadan 
iktisap halinde, şirketin iktisap edeni paysahibi olarak tanımamak, yani esas sözleşmesine koymak
ta serbest olmadığını belirtmektedir. Esas sözleşmeye, ancak yüzde ile ifade edilen bir sınır öngö
ren bir hüküm konulabilir: "Bir gerçek veya tüzel kişi şirket sermayesinin en çok yüzde 0,5 kadar 
nama yazılı pay senedini borsada iktisap etmişse pay defterine kaydedilebilir. Bu yüzdeyi aşan ik
tisapların pay defterine yazılması reddedilebilir" şeklinde bir esas sözleşme hükmü buna örnektir. 
Hükümdeki "paysahibi olarak tanımak ibaresi" her zaman pay defterine kaydetmek şeklinde anla
şılamaz. Çünkü 499 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre şirket devralanı paysahibi olarak tanıma
dan da pay defterine kaydetmektedir. 

Hüküm kısaca, yabancılaşmaya engel olmak amacıyla öngörülmüştür. "Yabancılaşma" şirketin 
konumunun değişmesi anlamına gelir: Kontrolün başkalarına geçmesi, bağımsız olmaktan çıkıp bir 
şirketler topluluğu (Tasarı m. 195 vd) içinde bağımlı bir şirket haline gelmesi, yabancı uyruklu ki
şilerin, sıcak para kullanan fonların esiri olması, bazı niteliklerini veya haklarını, avantajlarını yitir
mesi gibi. Meselâ bir havayolu şirketinin nama yazılı pay senetlerinin yüzde yirmibeşinden fazlası
nın yabancıların eline geçmesi halinde, uluslararası havacılık kurallarına göre, ulusal şirketlere ta
nınan bazı uluslararası kanalları kullanmak hakkı kaybediliyorsa, yüzdesel sınır şartı koruyucu rol 
oynayabilir. Özellikle avantaj kayıplarında nama yazılı pay senetleri önemli rol oynayabilir. Çünkü, 
örnekteki "ulusal" olduğu kabul edilen şirketdeki yabancılaşmanın (çoğu kez) pay defteri ile kanıt
lanması gerekebilir; hamiline pay senetleri yeterli ve güvenilir görülmeyebilir. 

Hükmün uygulanma şartı, nama yazılı pay senetlerinin borsaya kote edilmiş olması ve pay se
netlerinin borsadan alınmasıdır. Borsa dışında iktisap halinde 497 nci madde uygulanır. Hüküm, 
haklı gerekçelerin varlığında veya yüzdesel sınırın aşılması halinde devralanı pay defterine kayıt 
olanağını yönetim kuruluna bırakacak esneklikte kaleme alınmıştır. Birleşme, şirketin kendi hisse 
senetlerini iktisap etmesi ve şirketin fınansal durumunu iyileştirici bir önlemin uygulanması vs. gi
bi hallerde bu esneklik yönetim kuruluna yardımcı olabilir. Ancak yönetim kurulu takdir hakkını 
keyfi kullanamaz. Aksi halde Tasarının 497 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra birinci fıkranın dolanılmasını önlemek amacıyla öngörülmüştür. Ger
çekten, borsada başkası adına veya hesabına yapılan alımlarla birinci fıkra tamamen etkisiz hâle ge
tirilebilir. 
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İkinci fıkradaki ret sebebinin ileri sürülebilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasına ge
rek yoktur. 

Gerçi ana yan başlık olan 492 nci maddenin üst başlığı "II. Esas sözleşme ile sınırlama"dır. An
cak, birinci fıkradaki ret sebebi esas sözleşmede yer almışsa esas sözleşme şartı yerine getirilmiş 
demektir. 

Üçüncü fıkra: Borsaya kote edilmiş pay senetleri hukukî bir işlemle değil de hükümde öngö
rülmüş bulunan özel sebepler dolayısıyla geçtiği takdirde iktisabın pay defterine kaydı talebi redde
dilemez. Söz konusu durumlarda ne yüzdesel ne de başka bir sınırlama geçerli olur. 

Kaynak İsv. BK m. 685d (3) hükmünde şirketin pay defterine kaydı reddedemeyeceği özel hal
ler sayılırken cebri icradan iktisap varsayımına yer verilmemiştir. Ancak bunun unutulmuş olmak
tan kaynaklanan bir hata olduğu konusunda öğreti görüş birliği içindedir. Tasarı bu tür iktisabı da 
açıkça zikretmiştir. 

Madde 496 - Hükmün amacı, pay defterinin gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır. Bildirim 
ile şirket, nama yazılı pay senetlerini kimin aldığını bilmese bile pay defterinde kayıtlı kişinin artık 
mezkûr hisse senetlerinin ve hakların sahibi olmadığını öğrenecektir. Bu da 497 nci madde yönün
den önem taşımaktadır. Çünkü, anılan hüküm uyarınca borsaya kote pay senetleri borsada satılınca, 
oy hakkı ile ona bağlı haklar hariç, paya bağlı haklar devralana geçer. Anılan hüküm dolayısıyla, bor
sadaki devrin hemen şirkete bildirilmesi ve şirketin de ona göre gerekli işlemi yapması gerekir. 

Hükümde Merkezi Kayıt Kuruluşunun da bildirim yükümü altında bulunmasının sebebi, 
SerPK m. 10/A (2) hükmü uyarınca, kayıtların bilgisayar ortamında aracı kuruluşlar itibarıyla de tu
tulacak olmasıdır. Aracı kuruluşlar yaptıkları işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşuna da bildirecekle
rine göre, bilginin iki kanaldan gelmesinin şirketçe doğruluğunun saptanmasında yararlı olacağı dü
şünülmüştür. Bu suretle kaynak hükümden farklı bir düzenleme getirilmiştir. Aracı kurum SerPK 
m. 32 vd. hükümlerine göre tanımlanır. Bu hüküm özellikle bankalar yönünden sır saklama yükü
münün bir istisnasını oluşturur. Hükmün amacı, açıkça belirtildiği gibi, derhal bildirimi gerektirir. 
Bildirim yapılmamasında kusuru olan sorumludur; ancak aracı kurum ile Merkezî Kayıt Kuruluşu 
arasında teselsül yoktur. 

Madde 497 - Genel bir değerleme yapıldığında, kanunun, borsaya kote edilmemiş bulunan na
ma yazılı pay senetlerinde 494 üncü maddede "paysahipliği haklarının bütünlüğü" ilkesini kabul et
tiği görülür. Bu ilke, söz konusu pay senetlerinin devirlerinde, şirket onay vermediği sürece mezkûr 
pay senetlerinin mülkiyeti ile pay senetlerine bağlı tüm hakların devredende kaldığı; onay verilme
si halinde mülkiyetin ve hakların geçtiğini ifade eder. "Bütünlük" geçiş yönünden haklarda bölün
me olmadığını ifade eder. Borsaya kote edilmiş bulunan nama yazılı pay senetlerinde hüküm fark
lıdır. Tasarı borsaya kote edilmiş bulunan nama yazılı pay senetlerinde hakların geçişinde "oy hak
kı ile ona bağlı haklar"ı diğer paysahipliği haklarından ayırmıştır. Borsaya kote nama yazılı pay se
netlerine ilişkin bu sistem farklılığının sebebi, pay senetlerinin borsada işlem görmeleridir. Borsa
ya kote nama yazılı pay senetlerinde, devralanı paysahibi olarak tanımayı şirketin reddetmesi halin
de, pay senetlerinin mülkiyetinin geçmediğini kabul etmek yani işlemi geri çevirmek mümkün de
ğildir. Böyle bir sonuç, borsaya güveni sarsar, hatta tamamen ortadan kaldırır. Bu tür kanunî bir dü
zenleme borsayı hamiline pay senetlerine özgülemek demek olur. Oysa, borsaya pek uygun olma
yan nama yazılı pay senetlerinin de borsada yeri olmalıdır. 
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Sisteme karşı karmaşık olduğu ve eski kanundaki "pay defteri paysahibi" fenomeni yerine "oy-
suz paysahibi" garipliğini ikame ettiği eleştirileri yapılabilir. Gerek tasarı döneminde gerek ilk yü
rürlülük günlerinde kaynak İsviçre'de de bu eleştiriler dile getirilmiştir. Ancak uygulama olumlu ve 
başarılı sonuçlar vermiştir. 

Soruna Türkiye açısından bakarsak: Ülkemizde menkul kıymetler borsası derin değildir. AB'ye 
son olarak katılan eski Doğu Bloku ülkeleri bir tarafa bırakılırsa en sığ menkul değerler borsası Tür
kiye'dedir. İşlem gören menkul kıymetler içinde hisse senetlerinin payı oldukça düşüktür. Nama ya
zılı pay senetlerinin borsadan dışlanması olumsuz sonuçlar verebilir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkrada borsaya kote nama yazılı pay senetlerinin borsada ve borsa dı
şında iktisap edilmeleri, hakların geçişi yönünden farklı hükümlere bağlanmıştır. 

Nama yazılı pay senetlerinin borsada, yani borsa içinde borsa kurallarına göre iktisap edilme
leri halinde haklar, borsada, borsa kuralları uyarınca yapılan devir ile birlikte devralana geçer. Ka
nun borsanın kendi kurallarına göre yaptığı devri esas almıştır. Pay senetlerinin borsa dışında ikti
sap edilmeleri halinde ise geçiş anı, devralanın, pay defterine kayıt için şirkete başvurma tarihidir. 
Her iki halde de, birinci fıkrada kullanılan "haklar" terimi ile "oy hakkı ile ona bağlı hakların kul
lanılması" dışındaki haklar kastedilmiştir. Her iki geçiş anında da oy hakkı ile (genel kurula katıl
ma, konuşma, öneride bulunma gibi) ona bağlı haklar kullanılamaz; yoksa bunlar devredende kal
mış değildir. Bu varsayımda oy ve ona bağlı haklar yönünden hukukî durum şöyledir. Oy ve ona 
bağlı haklar devralana geçmiştir. Ancak devralan sadece bu hakları kendisi şirket tarafından tanı
nıncaya kadar kullanamaz. Devredende ise devrolunan pay senetlerinden doğan hiçbir hak kalma
mıştır. Birinci fıkrada istisnaya işaret edilmeksizin "haklar" denilmiş olmasının sebebi devredende 
hiçbir hakkın bulunmaması, hiçbir hakkın onda kalmamış olmasıdır. Hakların geçmesi hisse senet
lerinin mülkiyetinin geçmesi anlamındadır (Üçüncü fıkra açıklamasına bakılmalıdır). 

Borsadan iktisap halinde devralan malvarlıksal hakların hemen sahibi olur. Pay senetlerinin bor
sanın dışında devralınması halinde devralan senetlerin mülkiyetini kazanır, malvarlıksal hakları ise 
ancak başvurunca yani devri ispatlayınca edinir. Bu farkın sebebi borsada iktisap halinde 496 ncı 
madde uyarınca, aracı kurum ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun devri derhal şirkete bildirmeleridir. 

Pay senetlerinin borsada ve borsa dışında iktisabı kavramlarını borsa kuralları belirler. TK bu 
konuda hiçbir hüküm getirmemiş, bunu borsa mevzuatına bırakmıştır. Ancak borsa mevzuatını yo
rumlayan mahkemelerin bu hususta ilkeleri belirleyecekleri şüphesizdir. 

İkinci fıkra: Nama yazılı pay senetleri ister borsada, ister borsa dışında iktisap edilmiş olsun
lar, şirket devralanı pay defterine kaydetmediği sürece oy ve ona bağlı haklar kullanılamaz. Buna 
karşılık malvarlıksal haklar herhangi bir sınırlamaya bağlı olunmaksızın kullanılabilir. Bunun sebe
bi oy ve ona bağlı hakların şirket üzerindeki hâkimiyet ile doğrudan ilgili bulunması, buna karşılık 
hisse senetlerine yatırım yapan kişinin malvarlıksal hakları kazanmasının gerekliliğidir. 

Üçüncü fıkra: Şirket tarafından tanınmamış olmalarına rağmen, hakların geçmesi halinde, oy 
hakkından yoksun paysahibi gene de pay defterine kaydedilerek açıklık sağlanır. Pay defterine kay
dolmuş oy hakkı bulunmayan paysahibinin hukukî durumu, içtihat ve öğreti tarafından belirlenecek
tir. Ancak kanunun sistemi söz konusu kişiyi oy hakkı bulunmayan paysahibi konumunda görmeye 
olanak tanımaktadır. Askıda oy hakkı teorisi, sistemin bir diğer yönden adlandırılması olarak kabul 
edilebilir. Çünkü, 499 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü ile sistem kendisini tanımlamaktadır. 
Fıkranın son cümlesi bu yaklaşımın kanıtıdır. Ayrıca dördüncü fıkra da bu sisteme uyumludur. 
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Dördüncü fıkra: Şirket, devralanı paysahibi olarak tanımayı reddeder, devralan hakkını mah
kemede arar ve reddin haksızlığını belirten ve pay defterine kaydı emreden bir mahkeme kararı alır
sa, bu karar kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder; yoksa geriye etkili olmaz. Aksi hal
de, genel kurul kararlarının geçerliliği sorunu çıkardı. 

Dördüncü fıkrada devralana tanınan bu dava hakkı ile şirketin, keyfî, haksız, art niyetli red ka
rarları ile devralanın oy hakkı ile oy hakkına bağlı haklarını devamlı olarak askıda tutmasına engel 
olunmuştur. Red kararı devralanın pay defterinde oysuz paysahibi olarak kaydının silinmesi anla
mına gelmez; şirket kaydı silemez. Ancak "oysuz paysahibi" konumu devralanı hem tatmin etmez 
hem de onu bu pay senetlerini elden çıkarma, hatta şirketin istediği kişiye satma baskısı altında tu
tar. Tasarı devralana dava hakkı tanıyarak bu sakıncalı duruma yargı yolu ile çözüm getirmeyi 
amaçlamaktadır. Bazı hallerde şirketin ret kararı Tasarının 391 inci maddesinde düzenlenen yöne
tim kurulu karannın butlanına veya genel kurul kararının iptali veya butlanına ilişkin 446 ve 447 
nci maddelerin kapsamına girebilir. Ancak Tasarı burada anılan maddelerden ayrı ve oradaki sebep
lere tâbi olmayan bağımsız bir davaya yer vermiştir. Şartların varlığında devralanın davalar arasın
da seçim hakkı bulunup bulunmadığı noktasında kanun çözümü öğretiye ve mahkeme kararlarına 
bırakmıştır. Kusur halinde red kararının sebep olduğu zararlardan şirketin sorumlu tutulmasıyla da 
sistem tamamlanmıştır. Hükmün özelliği, kusursuzluğun ispatının şirkete bırakılmış olması, yani is
pat yükünün yer değiştirmiş bulunmasıdır. 

Madde 498 - Tasarının 498 inci maddesinde devralanın paysahibi olarak tanınmasına ilişkin bir 
varsayıma yer vermiştir. Şirket, devralanın şirkete yönelttiği paysahibi olarak tanınma talebini, bu ta
lebi aldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde olumlu veya olumsuz bir karara bağlamalıdır. Böyle bir 
karar 497 nci maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen dava bakımından da önemlidir. Şirket olum
lu ya da olumsuz kararını, talebi aldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde vermezse devralanı paysa
hibi olarak kabul etmiş sayılır. Hükümde kullanılan "sayılır" sözcüğü kanunî varasayımı (faraziyeyi) 
ifade eder. Kaynak İsv. BK m. 685g hükmünde yirmi günlük sürenin başlangıcı belirsizdir. Tasan, 
sürenin talebin şirket tarafından alındığı tarihten itibaren işlemeye başlayacağını açıkça belirtmekte
dir. Talep (başvuru) bir şekle bağlanmamıştır. Ancak, talebin yazılı olarak yapılması ispat yönünden 
498 inci madde dolayısıyla âdeta gerekli hâle gelmektedir. Bu maddenin devralan yönünden önemi 
dikkate alınınca, uygulamada noter aracılığı ile başvuruda bulunmak yoluna sıkça gidilebileceği dü
şünülebilir. Çünkü şirketin talebi aldığı tarihin ispatı ancak bu şekilde ihtilafsız duruma gelebilir. 

Madde 499 - Hüküm 6762 sayılı Kanunun 416 nci maddesinin kural itibarıyla tekrarıdır. Sa
dece, intifa hakkı sahiplerinin de pay defterine kaydı öngörülmüştür. Senede bağlanmamış payların 
da pay defterine yazılacakları bugüne kadar yerleşik olan uygulamayı kanunlaştırmaktadır. Bu açık
lık, kaynakta bulunmamaktadır. 

Tasarının 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca pay defteri (İsviçre öğretisin-
deki hâkim görüşün ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararının aksine) ticarî defterdir. Bu hüküm 
pay defterinin tutulması, açılış ve kapanış onayları ile saklanması bakımlanndan anlam taşır, yoksa 
pay defterinin özel olmak karakterini etkilemez ve pay defterine yapılan kayıtlara kurucu nitelik ka
zandırmaz. Pay defterine yapılan kayıtların açıklayıcı nitelikte olduklarına ve ancak aksi ispat edi
lebilen karineler oluşturduklarına ilişkin Yargıtay kararları geçerliliklerini korumaktadır. Maddenin 
dördüncü fıkrasında (6762 sayılı Kanunun 417 nci maddesinin dördüncü fıkrasında olduğu gibi) 
"şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı kimse ortak sıfatını haizdir" denilmeyip "Şirketle ilişki
lerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse paysahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edi-
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lir" ifadesinin kullanılması hukukî durumu değiştirmez. Bu farklı ifade bir taraftan 494 üncü mad
denin birinci fıkrasında, diğer taraftan 497 nci maddenin üçüncü fıkrasının hükmü ile uyumu sağ
lamak içindir. Gerçekten devri sınırlandırılmış nama yazılı pay senetlerinde onay, yani deftere ka
yıt, mülkiyeti geçirdiği için 6762 sayılı Kanunun 417 nci maddesinin dördüncü fıkrası aynen koru
namazdı. Ayrıca eski hüküm oysuz paysahibi konumuna da müsait değildir. 

Madde 500 - İsv. BK m. 686a'dan alınan bu hüküm, iktisap edenin yanlış beyanına dayanan 
kayıtları, yönetim kurulunun bir mahkeme kararına gerek olmaksızın silebilmesi konusunda ona 
yetki vermekte, böylece şirketçe paysahibi olarak tanınmaması gereken kişinin şirketçe tanınan bir 
paysahibi olarak, paysahipliğine bağlı bütün hakları kullanıp, olanaklardan yararlanmasına engel 
olabilmektedir. Şirketin silme kararını ilgilileri dinleyerek vermesi, silebilmenin şartıdır. Böylece il
gili paysahibi durumdan hem haberdar olacak hem de savunma olanağına kavuşacaktır. Silinmenin 
bildirilmesi de, ikinci bir güvencedir. 

Kaydı silinen paysahibinin mahkemeye başvurma hakkının varlığı şüphesizdir. 
Madde 501 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 419 uncu maddesinin tekrarıdır. 

İKİNCİ AYIRIM 
İntifa Senetleri 

Madde 502 - Maddede, kural olarak 6762 sayılı Kanunun 402 nci maddesi tekrar edilmiş, sa
dece kurumlar için çıkarılacak hisse senetlerinin emre ve hamiline yazılabileceği açıkça hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 503 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 403 üncü maddesinin tekrarıdır. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler 
Madde 504 - Madde, menkul değer niteliği taşıyan borçlanma senetleriyle, alma ve değiştirme 

hakkını haiz senetlerin esas yetki sahibi genel kurul kararıyla çıkarılmaları hakkında genel bir hü
kümdür. Tasarı, menkul değerlerin çıkarılmalarına ilişkin 463 üncü ve devamındaki maddeler gibi 
özel hükümlere de yer vermiştir. 

Esas sözleşmede farklı nisap öngörülebileceğine ilişkin hükmü hem hafifletici hem de ağırlaş
tırıcı nisapları kapsar. Menkul değerlerin çıkarılmasında kolaylık sağlanmasının yararlı olacağı dü
şüncesiyle Tasarıda öngörülenden daha düşük nisapla karar alınabilmesine de olanak tanınmıştır. 

Hüküm gerekli olan genel kurul kararının içeriğini de belirlemiştir. Genel kurul kararı çıkarı
lacak menkul değerin cinsini, tutarını, sağladığı hakları, bunların tâbi olduğu şartları, itfa hükümle
ri gibi ihraca ilişkin tüm hükümleri ve şartları içermelidir. 

Hüküm menkul değerin hamiline veya emre yazılı olabileceğine ilişkin genel bir hükmü de içe
rerek mevcut menkul değerler bakımından kanunların bıraktığı bir boşluğu doldurmaktadır. Son 
cümle sadece borçlanma senetleri hakkındadır. 

Madde 505 - Menkul kıymetlerin, özellikle borçlanma senetlerinin genel kurulun verdiği yet
ki ile yönetim kurulu tarafından çıkarılmasının ve bu yetkinin onbeş aylık bir süre için sürekli ol
masının uygulamada kolaylık sağlayabileceği düşünülmüştür. Ancak Kanunda öngörülen istisnalar 
da saklı tutulmuştur. Meselâ, şarta bağlı sermaye artırımında 463 üncü madde gibi. Çünkü, bu mad
denin özellikleri ve kurumun genel kurul kararına bağladığı hükümler, yönetim kurulunun yetkilen
dirmesine olanak tanımamaktadır. 

Madde 506 - Madde, borçlanma senetleri için genel bir borçlanma sınırı öngörmektedir. Bu sı
nır bugüne kadar hukukumuzda uygulanan ölçütler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Hüküm sade
ce Türk Ticaret Kanunu değil, diğer kanunları da kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kâr ve Tasfiye Payı 

Madde 507 - Bu madde bir değişiklikle 6762 sayılı Kanunun 455 inci maddesinden alınmıştır. 
Değişiklik ise "safı kazanca" ibaresi yerine "net dönem kârı" teriminin konulmasıdır. Çünkü "ka
zanç" sözcüğü şirketler ve bilanço hukukunda değil, vergi hukukunda kullanılır. Ayrıca "kazanç pa
yı" Tasarıda, yönetim kurulu üyelerinin yıllık kârdan aldıkları kâr payını ifade için, "tantieme" kar
şılığı olarak özel bir teknik terimdir. Net dönem kârı ise, Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan 
bir kavramdır. Tasarının 509 uncu maddesinde de net dönem kârı terimi kullanılmıştır. 

Madde 508 - Madde 6762 sayılı Kanunun 456 ncı madde ile 457 nci maddesinin birinci fıkra
sı hükümlerini aynen içermektedir. 

Madde 509 - Birinci fıkra: Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 470 inci maddesi
nin birinci fıkrasından küçük bir değişiklikle alınmıştır. Mevcut metinde birinci fıkrada "Esas ser
maye" denilmişken, Tasarı'da, kavramın kayıtlı sermaye sistemini de kapsaması için "Sermaye" te
rimi kullanılmıştır. 

İkinci fıkra: Tasarının ikinci fıkrası da, 6762 sayılı Kanunun 470 inci maddesinin ikinci fık
rasından esinlenerek kaleme alınmıştır. İlk değişiklik Tasarıdaki "net dönem kârından" ibaresi ile 
yapılmıştır. Mevcut metindeki "safî kâr" terimi uygulamada ve öğretide açıklıktan yoksun bir kav
ram olarak nitelendirilerek eleştirilmiştir. "Safî" sözcüğü açık olmakla birlikte "kâr" kavramının bir 
sıfatla tanımlanması gerektiği haklı olarak ileri sürülmektedir. Hangi kâr? Dönem kârı mı yoksa 
bilançoda geçen yıldan aktarılan kârı da içerebilecek olan bilançodaki kâr mı? "Dönem kân" bu tar
tışmaları ortadan kaldıracak açıklıktadır. "Net" kelimesi ise Tasarının başka maddelerinde kullanı
lan ve uluslararası literatürde geçerli olan terim ile de uyumu sağlamaktadır. 

İkinci fıkrada, olağanüstü, yani genel kurulun kendi takdiri ile ayırdığı yedek akçeler dahil, şir
ketin isteğiyle ayrılan tüm yedek akçeler uygulamamızda "dağıtılmak amacıyla" ayrıldıkları belir
tilmeden "amaçsız olarak" yedek akçe hesabına alınmaktadır. 

Başka bir deyişle, şirketin iradesi gereği yedek akçe hesabına alınan kârlarda "dağıtılma ama
cı" hiçbir zaman belirtilmemektedir. Böyle bir uygulama yoktur. Bu sebeple yorum güçlüklerine ve 
bazı yanlış anlamalara yol açmamak için Tasarıda "serbest yedek akçelerden" ibaresi tercih edilmiş
tir. Kâr payı, vergisi verilmek şartıyla, yeniden değerleme, enflasyon düzeltmesi gibi fonlardan da 
dağıtılabilir. Ancak, bunlar Tasarıda düzenlenmemiş, dağıtım kuralları ilgili mevzuatta öngörülmüş
tür. Bu sebeple anılan fonları ayrıca zikretmek gereği duyulmamıştır. 

Tasarıdaki "net dönem kârı" ibaresiyle her şeyden önce bilanço zararı düşüldükten sonra kalan 
kâr kastedilmiştir. Anonim şirkette, bilançoda geçmiş yıl zararı/zararları varken, yıllık kâr dağıtıla
maz. Bu yasak sermayenin korunması ilkesi gereğidir ve anonim şirketlere ilişkin evrensel bir ku
raldır. "Net kâr"ın vergi öncesi veya vergi sonrası kârı ifade etmesi ise bir şirketler hukuku sorunu 
değildir. 

Üçüncü fıkra: Kâr payı avansını halka açık anonim şirketlere özgülemenin haklı bir sebebi 
yoktur. Bu sebeple avans Tasarıda genelleştirilmiş, uygulama kurallarının kapalı şirketlerde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğ ile düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 510 - Birinci fıkra: Madde 6762 sayılı Kanunun 471 inci maddesinden esinlenerek 
birçok değişiklikle yeniden düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 471 inci 
maddesinden alınmıştır. Mevcut birinci fıkrada yer alan "tesisat hesabı" ibaresi yerine uluslararası 
ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun is-
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teğine uyularak "özellikli varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere" ibaresi ter
cih edilmiştir. Ayrıca bu hesaba faiz ödenebilmesi için bunun Türkiye Muhasebe Standartlarına uy
gun olması gerektiği şartı hükümde açıkça öngörülmüştür. 

İkinci fıkra: Aynı terim değişikliği ikinci fıkrada da yapılmıştır. 
Madde 511 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 474 üncü maddesinden esinlenerek, ancak bir 

değişiklik yapılarak alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 472 nci maddesinde paysahiplerine ayrılması 
gereken kâr payı oranı yüzde dörttür. Bunun Tasarı'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendi ile uyumlu olabilmesi için oran yüzde beşe çıkarılmıştır. Bu uyumsuzluk mevcut kanunda 466 
ve 472 nci maddelerde açıkça yer almakta ve öğretide eleştirilmektedir. 

Madde 512 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 473 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 513 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 474 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 

Madde 514 - Madde, anonim şirket yönetim kurulunun yıl sonu finansal tablolarını, eklerini 
belirli süre içinde genel kurula sunma görevini hükme bağlamaktadır. Görev yönetim kurulunun 
tüm üyelerine yönelik bir kurul görevidir. Yönetim hakkının devri bu görevin de devri sonucunu do-
ğuramaz. Hüküm aynı zamanda yılsonu finansal tablolarının; bilanço ile gelir, nakit akım ve öz ser
maye tabloları ile ekleri olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. 

Madde 515 - Madde, dört emredici ilkeyi içerir: (a) Yıl sonu finansal tabloları Türkiye Muha
sebe Standartlarına (m. 88, geçici m. 1) göre çıkarılır, (b) Finansal tablolardan şirketin malvarlığı, 
borçları, yükümlülükleri, öz kaynakları ve faaliyet sonuçları anlaşılmalıdır, (c) Finansal tablolar tam, 
anlaşılabilir, geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun, şeffaf, gü
venilir olmalıdır, (d) Şirketin durumunun resmini vermelidir; bu resim gerçeği dürüst ve aslına uy
gun olarak yansıtmalıdır. Anglo-Sakson hukukunun ünlü üst hukuk kuralı "true and fair view" ilke
si bu suretle "dürüst resim" ilkesi olarak ifade edilmiştir. Dürüst resim ilkesi kanunî terimdir. Dürüst 
resim ilkesinin içeriği ve alt ilkeleri IFRS'yi aynen yansıtan Türkiye Muhasebe Standartları, öğreti 
ve mahkeme kararlannca doldurulur. Dürüst resim ilkesi bir üst hukuk kuralıdır. Yani bu ilkeye uy
mayan, bu ilkeyi yeteri kadar temsil etmeyen standart ve hükümleri bertaraf eder ve tabloyu çıkaran
dan ilkeye uygun hareketin yerine getirilmesini ister (Türk Medenî Kanunu 1 inci maddesi). 

Madde 516 - Madde, münferit şirketler için yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yıllık fa
aliyet raporunun içeriğini belirtmektedir. Yıllık raporun içeriğine ilişkin asgarîyi gösteren konular 
listesi verilmemiş, fakat ana konu belirtilmiş, bu ana konunun açıklanmasında uyulması gerekli il
keler gösterilmiştir, (a) Ana konu "şirketin işlerinin akışı ve her yönü ile durumu"dur. "Her yönü" 
ibaresi inter alia, malvarlığı durumunu, finansal durumu, faaliyet sonuçlarını, alacak/borç ilişkisini, 
öz kaynağın yeterli olup olmadığını içerir. Bu konuya ilişkin, 515 inci madde anlamında durum res
mi verilmelidir. Hüküm ilkeler yanında adını vermeden dürüst resim ilkesinin yıllık raporda da ge
çerli olduğunu açıkça ifade etmektedir. 

Halka açık anonim şirketlerde SPK'nın; diğerlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 210 uncu 
maddeye dayanarak yıllık raporun içeriğini bir tebliğle belirleyebileceği şüphesizdir. 

Madde 517 - Birinci fıkra: Birinci fıkra, konsolidasyon çevresinin de Türkiye Muhasebe 
Standartları tarafından belirlenmesini öngörmektedir. Konsolidasyona tâbi işletmelerin belirlenme
si yanında "ilgili diğer" konular ibaresiyle genel inter alia, konsolidasyon muafiyetleri, işletmenin 
ölçeğine tâbi muafiyetler, bilgi ve yükümlülükleri ve tam konsolidasyon, sermaye konsolidasyonu 
başta olmak üzere konsolidasyon türleri kastedilmiştir. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkra 515 inci maddesine paralel olarak yılsonu fınansal tablolarına uygu
lanacak standartları göstermektedir. 

Madde 518 - Tasarının 518 inci maddesi yıllık faaliyet raporunun esaslarını, 516 ncı madde
ye paralel bir şekilde düzenlemiştir. Bu madde yönünden açıklığa kavuşturulması gereken önemli 
nokta, yıllık faaliyet raporunun hangi şirketin yönetim kurulu tarafından hazırlanacağıdır. Topluluk 
söz konusu olduğu için yükümlülük ana şirkete ve topluluğun en tepesindeki ana şirkete aittir. Bu 
ana şirket "çatı şirket" diye de adlandırılabilir. Ara şirketlerin böyle genel bir rapor hazırlayabilme 
olanağı yoktur. Ana şirketin yurt dışında olması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Tepedeki şirke
tin bir şirket olmaması da sonucu etkilemez. Bu hüküm 517 nci madde ile 199 uncu madde için de 
ışık tutucu niteliktedir. 

Madde 519 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 466 ncı maddesinden alınmıştır. Ancak, anılan 466 
ncı maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doğurduğundan gerek kelimelerin seçiminde, 
gerek söz diziminde önemli değişiklikler yapılmış, ancak içeriğe temel olan düşünce ve hükümler 
değiştirilmemiştir. 

Madde 520 - Tasarının 520 nci maddesi yenidir. Bu maddenin kaynağı, İsv. BK'nm 671a ve 
671b maddeleridir. Şirketin iktisap ettiği kendi payları için yedek akçe iktisap tarihinde kurulur. Ay
rılacak yedek akçede iktisap değeri esas alınır. 

îkinci fıkrada öngörülen fonlar hukukumuzda özel olarak düzenlenmiştir. Bu fonlar dağıtıla
mazlar. 

Madde 521 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 467 nci maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanun
da "ihtiyarî yedek akçe" olan kenar başlık "Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe" olarak değiştiril
miştir. 

Madde 522 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 468 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 523 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 469 uncu maddesinden alınmıştır. 
Madde 524 - Hüküm geneldir, yani tüm anonim şirketler için öngörülmüştür. Bu yönü ile hü

küm yenidir. SerPK'nın 22 nci maddesinin (e) bendinden farklı bir kapsamı haiz olan 524 üncü mad
de ana hüküm niteliğindedir. Maddenin bir diğer özelliği de, ilân yükümlüsünü göstermesi ve de
netçinin notunun da yayınlanmasını öngörmesidir. 

Madde 525 - Hüküm hukukumuzda yenidir. Amaç Türkiye'de şubesi bulunan şirketlerin fınan
sal açıdan tanıtılmasını ve kamunun aydınlanmasını sağlamaktır. 

Madde 526 - Küçük ölçekteki şirketlere ilişkin ilânı öngören bu hüküm yenidir. 
Madde 527 - Madde, esas itibarıyla anonim şirketlere ilişkin 404 üncü maddeyi saklı tutmak

ta, ancak denetçiler dışında şirket defter ve belgelerini inceleyenlerin de sır saklama yükümü altın
da bulunduğunu belirtmektedir. Bu hükmün ihlâli 562 nci maddede ceza yaptırımına da bağlanmış
tır. Çünkü şirketin sırlarının açıklanması şirkete büyük zararlar verebilir. Ceza yaptırımı olası ihlal
lerde caydırıcı bir rol oynayabilir. Hükmün ihlâli hâlinde şirketin maddî ve manevî tazminat isteye
bileceği Tasarıda açıkça öngörülmüştür. Hukukî sorumluluğa ilişkin böyle açık bir hüküm kaleme 
alınmasaydı Tasarının 553 ve devamı maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışması ortaya 
çıkardı. Çünkü şirkette yönetici, tasfiye memuru, kurucu gibi bir sorumluluğu bulunmayan, avukat, 
aracı kurum uzmanı, noter, bilirkişi gibi uzman kişilerin sır saklama yükümünü ihlâl etmeleri hâlin
de 553 üncü ve devamı maddeler hükümlerinin kıyas yoluyla da uygulanması mümkün hatta doğ
ru bulunmayabilirdi. Genel hükümlere yani Borçlar Kanununa gidip de, tazminat davası açılması 
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hâlinde de somut olaya manevî tazminatın uygun düşmeyebileceği ileri sürülürdü. Tasarı bütün bu 
tartışmaları ortadan kaldırmıştır. Ceza hükmü anonim şirketler için öngörüldüğünden limited şirket
lere uygulanamaz. 

Madde 528 - Bu hüküm, bankaların, diğer kredi kurumlarının, fınansal kiralama, factoring gi
bi şirketlerin tablolarına ilişkin özel hükümleri saklı tutmaktadır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Sona Erme ve Tasfiye 

Madde 529 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 434 üncü maddesine nazaran birçok değişikliği ve 
ek hükmü içermektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

Birinci fıkranın (a) bendi: 1) Süresi sona eren anonim şirketlerin, işlere fiilen devam etmele
ri halinde süresiz hale geleceklerine ilişkin bir kural getirilerek, 6762 sayılı Kanun dönemindeki tar
tışmalar sona erdirilmiştir. Gerçekten, öğretiyle Yargıtay kararlarında en çok tartışılan konulardan 
biri de süresi sona eren anonim şirketlerin, işlere fiilen devam etmeleri halinde, adî şirketlerde ol
duğu gibi, süresiz hale gelip gelmeyecekleriydi. Yüksek mahkeme, uzun süre bu soruya olumsuz 
cevap vermiş ve süresi sona eren bir anonim şirketin işlere fiilen devam etmesi ile süresiz hale gel
meyeceğini; aksine şirketin tasfiye haline gireceğini ve ehliyetinin tasfiye gayesi ile sınırlanacağını 
hükme bağlamıştı. Ancak 1987 tarihli bir Hukuk Genel Kurulu Kararı ile bu içtihattan dönülmüş ve 
işlere fiilen devam eden şirketlerin süresiz hale gelecekleri kabul edilmişti. 

2) Öte yandan, yeni hüküm ile getirilen düzenleme, bir noktada Hukuk Genel Kurulu kararıy
la kabul edilen çözümden farklıdır. Gerçekten, Hukuk Genel Kurulu kararında, şirketin süresiz ha
le gelmesinden sonra esas sözleşme değişikliği yapılarak, sözleşmenin fiili duruma uyarlanması ge
reği belirtiliyordu. Ancak, bazen şirketteki azlık, sahip oldukları haklan kötüye kullanarak, sözleş
me değişikliğine olumlu yaklaşmalarının karşılığında belirli haklar veya para gibi haksız kazançlar 
talep edebiliyor, bunu bir şantaj aracı olarak kullanabiliyor ve Hukuk Genel Kurulunun kararında 
öngörülen esas sözleşme değişikliği yapılamıyordu. 529 uncu maddede işlere devam ile şirket esas 
sözleşmesindeki süre maddesinin kendiliğinden değiştiği kabul olunarak, esas sözleşme değişikli
ğine gerek görülmemiştir. 

3) Hâkim öğretide uzun süreden beri savunulagelen ve şimdi kanuna alınan bu yorum; sözleş
me ve özel teşebbüs kurma hürriyetleri ile devletin özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık içinde 
çalışmasını sağlama görevini getiren 1982 Anayasasının 48 inci maddesi hükmüne, borçlar huku
kunun sözleşmeleri olabildiğince ayakta tutmaya çalışma ve ticaret hukukunun işletmelerin sürek
lilik ve bütünlüklerini koruma ilkeleriyle uyum içerisindedir. 

4) Bu yeni düzenleme ile 6762 sayılı Kanun döneminde ancak yargı içtihadı ile benimsenebi-
len ve genel kabul görmüş olan çözüm, şartları biraz daha iyileştirilerek, kanunî dayanağa kavuştu
rulmuştur. 

Birinci fıkranın (b) bendi: (b) bendi ile şirketin işletme konusunun gerçekleşmesi veya ger
çekleşmesinin imkânsız hâle gelmesinin sona erme sebebi oluşturacağı kabul edilerek, şirket "mak-
sadı"nın elde edilmesi veya elde edilmesinin imkânsız hale gelmesini öngören 6762 sayılı Kanunun 
434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmünden ayrılınmıştır. Getirilen yeni
lik, terim farklılığının ötesindedir. Bu değişiklik, "maksat", "gaye" ve "konu" terimlerine öğreti ile 
yüksek mahkeme kararlarında yüklenen anlam dikkate alınarak yapılmıştır. Gerçekten öğretiye ve 
içtihatlara göre, maksat ya da yeni terimiyle amaç, genel olarak elde edilmek istenilen gayeyi ifade 
eder; yani amaç şirketlerde kazanç elde etmek ve paylaşmaktır; konu ise bu gayeye varmak için ic
ra edilecek faaliyetlerdir. 
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Bu açıdan değerlendirildiğinde bir anonim şirketin kazanç elde etme ve paylaşma amacına ulaş
ması veya ulaşmasının imkânsız hale gelmesi nesnel olarak belirlenemeyecek ve gerçekte gerçekleş
mesi de mümkün olmayan bir olgudur. Esasen Kanun koyucunun bu bent ile arzuladığı husus da bu 
değildir. Kanun koyucu, genel amaca ulaşmak için icra edilen faaliyetlerin gerçekleşmiş olmasını ve
ya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesini bir sona erme sebebi olarak öngörmektedir. 

Birinci fıkranın (c) bendi: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 434 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın (6) numaralı bendinin tekrarıdır. 

Birinci fıkranın (d) bendi: Şirketin genel kurul kararıyla sona ermesine ilişkin 6762 sayılı Ka
nunun 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi korunmuş, ancak nisap için 421 
inci maddenin dördüncü fıkrasına gönderme yapılmıştır. 

Birinci fıkranın (e) bendi: Bu bent, 6762 sayılı Kanunun 434 üncü maddesinin birinci fıkra
sının (8) numaralı bendinden alınmıştır. 

Birinci fıkranın (f) bendi: Kanunlarda öngörülen diğer hallerde şirketin sona ereceğine iliş
kin bu bent hükmü yenidir. "Kanunlar" ibaresiyle hem Türk Ticaret Kanunu hem de diğer kanunlar 
kastedilmektedir. 

Madde 530 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 435 inci maddesinden esinlenerek kaleme alınmış
tır. Ancak önceki maddeye göre bazı değişiklikleri içermektedir. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 435 inci maddesi ile aynı Kanunun 434 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (4) numaralı bendi hükmünde, sona erme sebebi olarak öngörülmüş bulunan "ha
kiki" pay sahiplerinin sayısının beşten aşağıya düşmesi hâli sona erme sebebi olmaktan çıkarılmış
tır. Bunun sebebi, Tasarının tek kişi ile bile anonim şirket kurulmasına izin verilmesidir. 

"Kanunen gerekli olan organlar" teriminin anlamı öğretiyle mahkeme kararlarına bırakılmıştır. 
Bu hükmün anlamı, denetçinin organ olup olmadığı sorununun cevabı ile açıklık kazanacaktır. Ay
rıca, Tasarının 378 inci maddesinde düzenlenen komitenin de nitelendirilmesi gerekir. 

Gerekli organın mevcut olmaması ile kastedilen bu organın gerçekten bulunmamasıdır. Yöne
tim kurulunun süresi sona ermiş olmasına rağmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiş olma
sı veya yönetim kurulu üyelerinin istifaları ile kurulun boşaldığı ve yerlerini doldurma imkânının 
bulunmadığı hâllerde yönetim organının mevcut olmadığı kabul edilmelidir. 

Yönetim kurulunun mevcudiyetine rağmen, hiç veya gereği gibi toplanamaması somut olayın 
özelliklerine göre maddenin kapsamında kabul olunabilir. 

Madde ile getirilen diğer bir yenilik, şirketin kanunen gerekli organlarından birinin mevcut ol
mamasının veya genel kurulun toplanamamasının devamlılık göstermesidir. Bu "uzun süreden be
ri" ibaresiyle ifade edilmiştir. Gerçekten 6762 sayılı Kanunun 435 inci maddesinde bu konuda bir 
ayrıntıya yer verilmemiştir ve bu durum, tartışmaya müsait bir ortam oluşturmuştur. Bu yeni unsur 
hükmün uygulanabilme şartıdır. 

Devamlılıktan ne kadar bir sürenin anlaşılması gerektiği hususunda kötüye kullanmaların önü
ne geçmek ve somut olayın şartlarına göre serbest hareket edebilme imkânı tanımak için takdir yet
kisi hâkime bırakılmıştır. Gerçekten, süre konulması halinde kötüniyetli kişilerin hem sürenin var
lığını hem de mahkeme sürecini hesaba katarak haksız uygulamalar içerisine girebilecekleri düşü
nülmüştür. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının fesih davası açma hakkı ile ilgili bir değişikliğe gidilmemiştir. 
Mehazda bulunmayan bu hüküm anonim şirketlere devletin müdahalesi gibi görülebilir. Ancak bu
güne kadar Bakanlığın bu yetkisini istisnaen ve büyük bir özenle kullandığı belirlenmiş, yetkinin 
korunmasında yarar görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 2 4 5 -

Fesih talebi üzerine ticaret mahkemesinin hemen sona erme kararı vermeyip, uygun bir süre 
vererek durumun düzeltilmesi için imkân tanınmasına ilişkin düzenleme 6762 sayılı Kanundan ay
nen alınmıştır. Ancak burada bir yenilik olarak mahkemeye, bu hususta yönetim kurulunu dinleme 
görevi yüklenmiştir. Dolayısıyla, sona erme kararını verecek olan mahkeme, bu kararı vermeden 
önce, mutlaka yönetim kurulunu dinlemek zorundadır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 435 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde yer alan "taraf
lardan birinin talebi üzerine" hükmü, madde metninden çıkarılmıştır. Bunun sebebi, alınacak tedbir
ler hususunda mahkemenin takdir hakkının genişletilmesini sağlayarak, tarafların talebine gerek kal
maksızın, hâkimin gerekli görmesi halinde kayyım tayini gibi tedbirleri almasına imkân sağlamaktır. 

Madde 531 - Bu madde 6762 sayılı Kanunda öngörülmemiş bir kurumu hukukumuza kazan
dırmaktadır. 6762 sayılı Kanunun haklı sebeplerle feshi düzenlememiş olması, yargı kararlarında ve 
öğretide hem tartışılmış hem de eleştirilmişti. Tartışma, boşluğun niteliğiyle ilgiliydi. Bazıları kay
nak İsv. BK 736, b.4 hükmünün 6762 sayılı Kanuna alınmamış olmasının Kanunda olumlu bir boş
luk yarattığı, bu boşluğun kıyas yoluyla veya Türk Medenî Kanununun 1 inci maddesinden yarar
lanılarak doldurulması gerektiği görüşünü savunmuştur. Hâkim öğreti ve Yargıtay boşluğun olum
suz olduğunu, bu nedenle Türk hukukunda böyle bir imkân bulunmadığını ileri sürmüşlerdi. Ancak, 
Türk hukukunda böyle bir kurumun bulunmasının yararlı olacağı çoğunluk tarafından kabul edil
mekteydi. 531 inci madde hâkim görüş tarafından benimsenen bir azlık hakkını hukukumuza getir
mektedir. 

Tasarının bu maddesinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
1) Bu hakkın kullanılabilmesi için esas sermayenin onda birine sahip olmak gerekli ve yeterli

dir. Bu oranda paya bir paysahibinin sahip olması şart değildir. Birden fazla paysahibi de bir araya 
gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas sözbşme ile daha düşük bir oran öngörülebilir. 

2) Feshin talep edileceği mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesidir. 
3) Haklı sebep Tasarıda tanımlanmamış, haklı sebepler örnek olarak da gösterilmemiş, bu kav

ramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı kararlarıyla öğretiye bırakılmıştır. İsviçre 
öğretisinde genel kurulun birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olması, azlık 
hakları ile bireysel hakların devamlı ihlali, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının engellenme
si, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının düzenli azalması, haklı sebep sayılmıştır. Bu
na karşılık varsayımlar ve olumsuz beklentiler haklı sebep sayılmamıştır. İleri sürülen sebeplerin 
haklı olup olmadığına karar verecek olan mahkemedir. Mahkeme sebepleri haklı bulsa bile fesih ka
rarı vermek zorunda değildir. Şirketin feshini haklı kılan sebeplerin varlığına rağmen, yaşatılması
nın ekonomik ve rasyonel açıdan daha doğru olacağına kanaat getiren mahkeme; şirketi feshetmek 
yerine, fesih talebinde bulunan paysahiplerinin paylarının gerçek değerinin ödenmesine ve kendile
rinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar 
verebilir. Davacıya paranın kimin tarafından ve nasıl ödeneceği, bu payları geçici olarak şirketin ik
tisap edip edemeyeceği yargı kararlarına ve öğretideki görüşlere göre belirlenecektir. 

4) Maddenin son cümlesindeki "veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözü
mü karar bağlama" inisiyatifi tamamıyla mahkemeye aittir. İsviçre öğretisinde, mahkemenin kâr da
ğıtma zorunluğunu karara bağlayabileceği; uygun bir yeni paysahibinin şirkete alınmasını uygun 
bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilec'ck kısmî tasfiyeye de hükmedebileceği belirtilir. 

Madde 532 - Madde, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 438 inci maddesi hükmünü de
vam ettirmektedir. Sona erme, kural olarak yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. 
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Bunun iki istisnası vardır. Bunlar şirketin iflâs nedeniyle ve mahkeme kararıyla sona ermesidir. 
6762 sayılı Kanunda sadece iflâs hali istisna olarak düzenlenmiştir. İflâs istisnasına mahkeme kara
rının da eklenilmesinin sebebi, resen tescili sağlayarak bu işlemin sürüncemede kalmasına engel ol
maktır. Madde, 6762 sayılı Kanunun aksine, sona ermenin tesciline ilişkin ilânın bir kez yapılması
nı gerekli ve yeterli görmüştür. İlân Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılacaktır. Bunun dışında 
şirket esas sözleşmesinde başkaca ilân şekilleri öngörülmüş ise bu yollarla da ilân yapılmalıdır. Hü
kümdeki ilân, 541 inci maddede düzenlenen alacaklıları davete ilişkin ilândan farklıdır. Bu madde
de öngörülen ilân şirketin sona erip, tasfiye haline girdiğini, organların yetkilerinin bununla bağlan
tılı olarak sınırlanmış bulunduğunu, şirketle işlem yapan/yapacak kişilerin buna göre hareket etme
lerini sağlamaya yöneliktir. Oysa, 541 inci maddede yer alan ilân şirketle daha önce işlem yaparak 
alacaklı konuma gelmiş alacaklıları koruma amacı taşımaktadır. Bu sebeple 532 nci maddedeki ilân 
sadece şirketin sona erdiğine yönelik açıklamaları içermelidir. İlânda alacaklıları alacaklarını bildir
meye yönelten açıklamalar bulunmamalıdır. 

Madde 533 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 439 uncu maddesinden gerek dil gerek içerik yö
nünden farklılıklar içermektedir. 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 439 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü sona eren şir
ketin tasfiye haline gireceğini ifade ettikten başka, sona eren şirketin tasfiye haline girmeyeceği ka
nuni istisnaları da sayma yoluna gidiyor ve birleşme, limited şirkete dönüştürülme, bir kamu tüzel 
kişisi tarafından devralınma hallerini tahdidi olarak sayıyordu. Yeni metin, sona eren şirketin tas
fiye haline gireceğini aynı şekilde ifade etmekle birlikte, tasfiyeye gerek bulunmayan halleri sınır
lı sayı (numerus clausus) olarak sıralamamış, kısaca "kanundaki istisnalar saklıdır" hükmüyle ka
nundaki tüm istisnaları kapsamına almıştır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 439 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü, doktrinde tartış
malara yol açmıştı. Tartışmalar esas itibarıyla bu hüküm ile sınırlanan ehliyetin hak ehliyeti mi yok
sa fiil ehliyeti mi olduğu noktasında yoğunlaşmaktaydı. 6762 sayılı Kanun dönemindeki hâkim öğ
reti tasfiyede hak ehliyetinin sınırlandığı görüşünü savunulmuştur. Bununla birlikte, bu yazarlar ara
sında bile, maddede 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesine yapılan atfın anlamı üzerinde fikir bir
liği sağlanamamıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanun dönemindeki tartışmaları ortadan kaldırmakta
dır. Hüküm uyarınca tasfiye haline girilmesiyle birlikte değişikliğe uğrayan ve sınırlanan şirketin 
ehliyeti değil, organların yetkileridir. Bu nedenle madde metni bunu ifade eder şekilde kaleme alın
mış ve 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesi hükmüne yapılan atıf da gereksiz kalması nedeniyle 
kaldırılmıştır. 

Tüzel kişiliğin tasfiye sonuna kadar devam etmesi ve unvana "tasfiye halinde" ibaresinin ek
lenmesi gereğine ilişkin 6762 sayılı Kanun hükmü, tasfiyenin gereği olduklarından aynen korun
muştur. 

Madde 534 - 6762 sayılı Kanunun 437 nci maddesi değişikliklerle korunmuştur. Maddenin 
"iflâs" olan kenar başlığı "iflâs halinde tasfiye" olarak değiştirilmiş ve hükmün dili kısmen sadeleş
tirilmiştir. 

Madde 535 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 440 inci maddesinin tekrarından ibarettir. Değişik
lik yapılmamıştır. 

Madde 536 - Hükmün ilk iki fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 441 inci maddesinin birinci ve ikin
ci fıkrasının dil itibarıyla sadeleştirilmiş tekrarından ibarettir. Üçüncü ve dördüncü fıkralar ise ta
mamıyla yenidir ve esasa yönelik önemli düzenlemeler getirmektedir. 
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Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada yer alan, şirketin feshine mahkemece karar verilmesi halinde 
tasfiye memurunun mahkemece atanacağına ilişkin hüküm yenidir. 6762 sayılı Kanun düzenleme
si uyarınca, şirketin feshine mahkemece karar verilmesi halinde dahi, tasfiye işleri, esas sözleşme 
veya genel kurul kararı ile tasfiye memuru belirlenmedikçe yönetim kurulu tarafından yürütülmek
tedir. Mahkemeye 6762 sayılı Kanunun 442 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüyle tanınan atama 
yetkisi ise, ancak pay sahiplerinden birinin talebiyle ve haklı sebeplerin varlığı halinde mevcut tas
fiye memurunun azledilerek yerine yenisinin atanması hâli ile sınırlıdır. Mahkemenin feshe karar 
verdiği hallerde doğrudan tasfiye memuru ataması ise ancak, yukarıdaki usullerle tasfiye memuru 
atanamayacağının ve tasfiye işlerinin yerine getirilemeyeceğinin (tasfiye memuru hakkında esas 
sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda, şirketin feshine genel kumlun toplanamaması ve yö
netim kurulunun bulunmaması nedeniyle karar verilmişse) açıkça belli olması hallerine özgülen-
miştir. Üçüncü fıkra uyarınca, mahkemenin feshe karar verebildiği üç durumda, yani; kuruluş sıra
sında menfaatler ihlâl edilmişse, organ yokluğu söz konusu ise ve haklı sebeplerin varlığı halinde, 
mahkeme fesih kararı verirken tasfiye memurunu da atayacaktır. Çünkü, bu üç durumun söz konu
su olduğu varsayımlarda artık paysahiplerinin anlaşarak tasfiye memuru tayin etmelerini beklemenin 
gereksiz sayılması gerektiği, söz konusu yetkinin mahkemeye bırakılmasının şart olduğu düşünül
müştür. Bu fıkranın uygulanması için hiçbir şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla, şirketin feshine karar 
veren mahkeme, tasfiye memuru tayin edebilme\ için kendisinden bu yönde bir talepte bulunulma
sını beklemek zorunda olmadan tasfiye memuru atayabilir. Keza, feshe karar veren mahkeme tasfi
ye memuru atayıp atamama hususunda serbest değildir, tasfiye memurunu belirlemek zorundadır. 

Dördüncü fıkra: Tasfiye işlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için tasfiye memurlarından en az bi
rinin Türk vatandaşı olması, bu kişinin Türkiye'de yerleşim yerinin bulunması ve şirketi temsile 
yetkili olması önemli bir gerekliliktir. Nitekim, mehaz İsviçre Borçlar Kanununda da, aynı şartlar 
aranmaktadır. 

Fıkraya göre tasfiye memuru için aranan kanunî şartların tümünün aynı kişide gerçekleşmesi 
gerekir. Yani, Türk vatandaşı olan tasfiye memurunun Türkiye'de yerleşim yeri bulunmalı ve ona 
şirketi temsil yetkisi verilmelidir. Yoksa, burada zikredilen şartların ayrı ayrı kişilerde mevcut bu
lunması fıkra hükmünün gereği açısından yeterli değildir. 

Mahkeme tarafından tayin aynı zamanda bir azil işlemini gerektirmektedir. Buna göre, mahke
me kanuni nitelikleri haiz bir tasfiye memuru atarken, mevcut tasfiye memurlarından birini görev
den almalı ve onun yerine atamayı yapmalıdır. Bu husus mahkemenin takdirinde değildir. 

Madde 537 - Birinci fıkra: Fıkra, 6762 sayılı Kanunun 442 nci maddesinin birinci fıkrasının 
tekrarından ibarettir. Değişiklik yapılmasına gerek görülmemiştir. 

İkinci fıkra: Yeni metin, mahkemece atanan tasfiye memurlarının tescil edilmeleri için, buna 
ilişkin mahkeme kararının ibrazını yeterli görmüştür. Fıkrada yapılan bu değişiklik ile, mahkemece 
atanan tasfiye memurlarının tescil ve ilânını yarAırabilecek kişilerin sayısı artırılmıştır. Eski metin
de sadece atanan tasfiye memurları, kendilerini tescil ve ilân ettirme yetkisi ile donatılmış iken; ye
ni metin mahkeme ilamının ibrazı suretiyle başka kişilerin de (örneğin yönetim kurulunun) tasfiye 
memurlarının tescil ve ilânını sağlayabileceğini hükme bağlamıştır. Her bir paysahibi mahkemeye 
başvurarak böyle bir talepte bulunabilir. Azil ve yeni atama talebinde bulunan pay sahibi buna iliş
kin dayandığı haklı sebebi ortaya koymalı ve ispatlamahdır. Sebebin haklılığını değerlendirecek 
olan mahkemedir. Sebebi haklı bulan mahkeme ise sadece azil ve yeni tayin işlemi yapabilir, başka 
bir karar veremez. 
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Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, 536 ncı maddenin son fıkrasında yer alan hükümde öngörülen ge
rekliliklerin yerine getirilmemiş olması halinde paysahiplerinden ve alacaklılardan her birine tasfi
ye memuru atanması için mahkemeye başvurma hakkı tanımaktadır. 

Madde 538 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 443 üncü maddesinin dil itibarıyla sadeleştiril
miş bir tekrarından ibarettir. 

Madde 539 - 539 ncu madde, kendi içinde bağımsız bir düzenlemedir. Şu anlamda: 6762 sayılı 
Kanun tasfiye memurlarının yetkilerini kollektif şirketlere gönderme yoluyla düzenlemiştir. Tasan ise, 
kollektif şirketin bu hükümlerini anonim şirketlerin niteliğine uygun bir tarzda yeniden kaleme almış, 
yani özgün bir düzenleme yapmıştır. Hüküm bunun dışında da bazı değişiklikler içermektedir. 

Birinci fıkra: Tasfiye memurlarına kanunla verilen yetkiler, bu kişilerin özenli bir seçimle ata
nan güvenilir bir kişi olduğu varsayımına dayanır. Verilen yetkiler ve görev, bir anlamda onun/on
ların kişiliğine bağlı sayılır. Bu sebeple kanunen tanınan yetkilerin başkasına, hatta bir diğer tasfi
ye memuruna devredilmemesi gerekir. Devir, devreden tasfiye memurunun o işten elini çekmesi so
nucunu doğurur ve seçim konusuz kalır. Ancak, tasfiye işlerinin gereğinin yerine getirilmesi bağla
mında bazı belirli (belirlenmiş) işlemlerin yerine getirilebilmesi için tasfiye memurlarından biri ve
ya üçüncü bir kişi tevkil edilebilir. Burada verilen vekâlet genel olmayıp, özel bazı açıkça belirlen
miş, sınırları çizilmiş, konusu açıkça gösterilmiş işlemlerin yürütülmesine yönelik sınırlı bir 
vekâlettir. Diğer bir deyişle münferit olay için özel bir vekâlet verilmesi söz konusudur. 

İkinci fıkra: Tasfiye memurları kural olarak tasfiye amacıyla sınırlı olarak işlem yaparlar. Ak
sine hareket halinde de işlem geçerlidir; tasfiye memurları şirketi temsil ettikleri için şirket bu iş
lemle bağlıdır. Tasfiye amacı dışında yapılan işlemlerin şirketi bağlaması kuralı iyiniyetli üçüncü 
kişileri koruma düşüncesinin ürünüdür. İlkenin gereği olarak, tasfiye memurunun kendisiyle işlem 
yaptığı kişi, işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu biliyor veya durumun icabı gereğince bil
memesinin mümkün olmadığı ispat ediliyorsa, işlem şirketi bağlamaz, ispat yükü şirkettedir. Sade
ce tasfiyenin tescil ve ilân edilmiş olması bu hususun ispatı için yeterli değildir. 

Üçüncü fıkra: Tasfiye memurlarının birden fazla olmaları halinde, şirketin bağlanabilmesi için 
kural, bunların birlikte hareket etmeleri ve kural olarak birlikte imza atmalıdır. Ancak, bu düzenle
me emredici değildir. Aksi, genel kurul kararıyla veya esas sözleşme hükmü ile kararlaştınlabilir ve 
tek başına imza ilkesi benimsenebilir veya daha ağır bir temsil sistemi getirilebilir. 

Tasfiye ile ilgili konularda şirketi mahkemelerde ve diğer dış ilişkiye ilişkin işlerde temsil yet
kisi tasfiye memurlanna aittir. Tasfiye ile ilgili olmayan hususlarda ise şirket yönetim kurulunun 
temsil yetkisi devam etmektedir. 

Dördüncü fıkra: Şirket tasfiye memurları görevlerini ifa ederken icra ettikleri tüm fiil ve iş
lerden ve bu arada haksız fiillerden sorumludurlar. Fıkra ile tasfiye memurlarının yapmış oldukları 
işlerden şirketin de sorumlu tutulması esası kabul edilerek üçüncü kişiler korunmuştur. 

Madde 540 - Birinci fıkra: Fıkra tasfiyeye ilişkin açılış bilançosunun düzenleniş usulüne iliş
kindir. 6762 sayılı Kanunun 444 üncü maddesinde, tasfiye memurlarının, görev başlar başlamaz, 
şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu inceleyerek buna göre bir envanter ve bilanço çıkar
maları hükme bağlanmıştı. Yeni metinde, envanter ve bilançonun düzenlenmesinde şirket malları
na değer biçmek için tasfiye memurlarının gerekirse uzmanlara başvurabileceği hükmüne yer veril
miştir. 

Tasfiye bilançosu yıllık bilanço esaslarına göre çıkarılmaz. Bu, bir malvarlığı bilânçosudur ve 
olası satış değerleri esasına göre çıkarılır.Ancak ilk bilançonun olası satış değerlerine göre çıkanla-
cağı metne açıkça yazılmamış, hüküm gelişmelere açık tutulmuştur. 
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Hazırlanan envanter ve bilançonun şirketin herşeyden önce malvarlıksal ve finansal durumunu 
göstermesi gerektiği ibaresi hükme açıkça konulmuştur. Çünkü genel kabul gören muhasebe ilkeleri 
bu bilançoya başka görevler de yükleyebilir. Bilançonun işlevlerinin boyutu ve kapsamı değişebilir. 

İkinci fıkra: Bu fıkra, 6762 sayılı Kanun döneminde, söz konusu Kanunun 450 nci maddesin
deki gönderme dolayısıyla anonim şirketlerde de uygulanan aynı Kanunun 226 ncı maddesinin ikin
ci fıkrası hükmünün tekrarıdır. Anonim şirketlerin tasfiyesine ilişkin düzenlemelerin topluca bulun
ması genel mantığı içerisinde, tasfiye kurumu nitelikçe farklı başka bir şirketin tasfiyesine ilişkin 
hükümlere gönderme yapılmaksızın düzenlenmek istenildiğinden bu fıkra kaleme alınmıştır. 

Tasfiye memurlarının şirketin envanterde yazılı bütün malları ile evrak ve defterlerine el koya
bilmesi için, envanter ve bilançonun onaylanması aranmıştır. Bunun sebebi, ilk bilançonun tek işle
vinin, tasfiye memurlarının tasfiyeye ve görevlerine devam edip etmeyeceklerini belirlemek oldu
ğu düşüncesidir. Gerçekten, eğer şirket borca batık olup müflis durumda ise tasfiye memurları bu
nu iflâs tasfiyesine çevireceklerdir. Dolayısıyla, tasfiyenin niteliği ve tasfiye memurlarının göreve 
devam edecekleri belli olmadan şirket mallarına ve defterlerine el koymanın doğru olmayacağı dü
şünülmüştür. 

Madde 541 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 445 inci maddesinin esas itibarıyla tekrarından iba
rettir. Bununla birlikte maddede iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

Birinci fıkra: Maddede yapılan önemli değişiklik birinci fıkradadır. Bu değişiklik ilânın yapı
lış şekline yöneliktir. Hükme göre alacaklıları haberdar etmeye yönelik ilân 35 inci maddede anılan 
gazete ile ve esas sözleşmede öngörülen şekilde birer hafta arayla üç kez yapılacaktır. 

İlanın sayısı ve asgarî tekrarlanma süresine ilişkin zorunluluk sadece 35 inci maddede yazılı 
gazetede yapılacak ilân hakkındadır. Esas sözleşmede öngörülen ilân şekli, sayısı ve tekrarlanma 
süresi hakkında 35 inci maddede yazılı gazetedekine benzer bir yükümlülük öngörülmemiştir. Do
layısıyla, bu konuda sadece esas sözleşme ile getirilmiş hüküm dikkate alınacaktır. 

İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 445 inci maddesinin ikinci fıkrasında bilinen fakat bildirim
de bulunmayan alacaklıların, alacaklarının bir notere tevdi olunacağı hükme bağlanmıştır. Tasarıda, 
tevdi yeri olarak noter yerine, niteliği ve görevleri itibarıyla daha uygun görülen, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilmesi öngörülmüştür. 

Dördüncü fıkra: Fıkrada yapılan tek değişiklik, tasfiye memurlarının sorumluluğuna ilişkin 
olarak kollektif şirketlerle ilgili hükme yapılan atfın kaldırılarak, yerine anonim şirketlerle ilgili bir 
iç atıf yapılarak 553 üncü madde hükmüne yollamada bulunulmasıdır. 

Madde 542 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 446 ncı maddesi hükmüne nazaran birçok değişik
liği içermektedir. Bu değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: 

1) 6762 sayılı Kanunun aksine anonim şirketlerin tasfiyesi kollektif şirkete yapılan gönderme
lerle değil özgün olarak düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 6762 sayılı Kanun
dan (dili güncelleştirilerek) alınmıştır. 

2) Birinci fıkranın (b) bendi, 6762 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin birinci cümlesinin; (e) 
bendi aynı Kanunun 225 inci maddesinin; (f) bendi aynı Kanunun 227 nci maddesinin; (g) bendi 
aynı Kanunun 235 inci maddesinin bazı değişikliklerle tekrarıdır. Ancak (g) bendinde açıklamayı 
gerektiren bir değişikliğe yer verilmiştir. Şöyle ki; 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesine göre, 
tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, Merkez Ban
kasına ve Merkez Bankası bulunmayan yerlerde muteber bir bankaya şirket adına yatırmak zorun
daydılar. 1926 tarihli Ticaret Kanunundan gelen bu hüküm ile tasfiye sırasında elde edilen parala-
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rm güvenliği sağlanmak istenilmişti. Bugün bu düzenleme anlamsızlaşmıştır. Gerçekten, Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1957 yılına nazaran bugün bu paranın herhangi bir satın alma gücü 
kalmamıştır. Öte yandan yatırılması zorunlu para miktarı ile ilgili kesin bir rakam koymanın doğru 
olmayacağı da anlaşılmıştır. Bu nedenle yeni metinde; şirketin elektrik, su, telefon gibi cari harca
maları için gerekli olan belirli bir paranın şirket kasasında bulundurulmasının gerekli olacağı düşü
nülmüş, bunun dışında kalan tasfiye sırasında elde edilen paraların bir bankaya şirket adına yatırıl
ması zorunluluğu getirilmiştir. 

3) Öte yandan 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesi metninde tasfiye paralarının yatırılacağı 
banka ile ilgili olarak bu bankanın Merkez Bankası veya Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde 
muteber diğer bir banka olması gerektiği hususu ifade edilmiştir. Oysa, Bankalar Kanunu mute
ber/muteber olmayan banka ayırımı yapmamaktaydı ve kanunlara uygun olarak faaliyet gösteren 
tüm bankalar muteber kabul edilmek zorundaydı. Kaldı ki, bu kanuna uygun olarak faaliyet göster
meyen bankaların faaliyetlerini devam ettirmelerine esasen izin de verilemezdi. Bu nedenle, önce
likle Merkez Bankası ibaresi Merkez Bankasının bu işler için uygun bir banka olmadığı ve mevzu
atının bu şekilde çalışmasına izin vermediği gerekçesiyle metinden çıkarılmıştır. Öte yandan, me
tindeki "muteber" ibaresi de yukarıda zikredilen sebeple çıkarılmış ve paranın mevduat toplama 
yetkisini haiz herhangi bir bankaya yatırılması gerekli ve yeterli görülmüştür. 

4) (h) bendi maddeye yeni eklenmiş olmakla birlikte 6762 sayılı Kanunun 450 nci madde atfı 
dolayısıyla anonim şirketlerde de uygulanan aynı Kanunun 236 ncı maddesi hükmünün bir tekrarı
dır. Bu bent, 6762 sayılı Kanun döneminde var olan bir çelişkiyi ortadan kaldırmakta ve bir açıklık 
getirmektedir. Gerçekten, 6762 sayılı Kanunun 445 inci maddesinin üçüncü fıkrası "henüz muaccel 
olmayan borçların notere tevdi edilmesi veya teminatla karşılanması" yükümlülüğünden bahseder
ken; aynı Kanunun 450 nci madde yollamasıyla anonim şirketlerde de uygulanacak olan 6762 sayı
lı Kanunun 236 ncı maddesi "vadesi henüz gelmemiş borçların tasfiye memurlarınca iskontonun 
tenzili suretiyle derhal ödeneceğinden" bahsetmektedir ve bu hükümlerden hangisinin uygulanacağı 
hususu açık bir çelişki oluşturmaktadır. Öğretide, müeccel borçları iskonto ile ödeme imkânı varken, 
şirkete hiçbir fayda sağlamayan notere tevdi veya teminatla karşılama yolunu tercih edip vadeyi bek
lemenin mantıksız olduğu ifade ediliyordu. Öte yandan böyle bir durumda tasfiye memurlarının is
kontonun tenzili suretiyle derhal ödemede bulunmalarının tasfiye memurlarının düzenli ve görevinin 
bilincinde bir yönetici gibi hareket etmelerinin de bir gereği olduğu kabul olunuyordu. Yeni metin, 
birbiriyle çelişki oluşturan hükümlerden ikincisi lehine tercihte bulunmak suretiyle hem var olan çe
lişkiyi ortadan kaldırmış hem de hukuka ve hakkaniyete daha uygun olan bir çözümü tercih ederek; 
ayrıca tevdi ve teminat gibi yükümlülüklerden arındırarak tasfiye prosedürünü basitleştirmiştir. 

Madde 543 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 447 nci maddesine nazaran bir noktada değişiklik 
içermektedir. Şöyle ki; 

Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 447 nci maddesinin birinci fıkrasında şirket borçları öden
dikten sonra kalan varlığın, esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, pay sahipleri arasın
da ödedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nisbetinde dağıtılacağı" düzenlen
mişken; Tasarı borçlar ödendikten sonra, önce ödenen pay bedellerinin iadesini, daha sonra kalan 
mevcudun, esas sözleşmede aksi öngörülmemişle pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve 
imtiyaz hakları nispetinde dağıtılacağını hükme bağlamıştır. Mevcut hüküm, doktrinde çok tartışı
lan ve pay bedelleri iade edilmeden yapılacak bir dağıtımın kanuna aykırı imtiyazlar oluşturacağı 
eleştirisiyle karşılanan bir düzenlemedir. Tasarı mezkur hükmü, öğretide genel kabul görmüş, hu
kuka ve hakkaniyete de uygun olan görüş doğrultusunda değiştirmektedir. 
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Madde 544 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 448 inci maddesi hükmünün bir tekrarıdır. Önemli 
bir değişiklik içermemektedir. Sadece eski metinde saklamanın hangi madde uyarınca yapılacağı 
açıkça belirtilmiş iken; yeni metinde ilgili maddeler uyarınca saklanır şeklinde bir ibareye yer veri
lerek, ticarî defter ve belgelerin saklanmasına yönelik hükümlere yapılan genel bir yollamayla ye-
tinilmiştir. 

Madde 545 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 449 uncu maddesi hükmünün bir tekrarıdır. 
Madde 546 - Birinci fıkra: Basit yargılama usulü, kanunlarda sayılan bazı davalar ve işler 

hakkında uygulanan ve yazılı yargılama usulünden daha basit ve çabuk işleyen bir yargılama usu
lüdür. Bu usul yalnızca kanunlarda sayılan davalar ve işler hakkında uygulanır. Bu madde ile tasfi
ye memurları ile pay sahipleri arasında çıkabilecek ihtilaflarda da basit muhakeme usulünün uygu
lanması imkânı sağlanmıştır. Tasfiye prosedürünün sağlıklı işleyebilmesi ve tasfiye memurları ile 
pay sahipleri arasındaki ihtilafların ivedilikle halledilebilmesi için mahkemenin kararını otuz gün 
içerisinde vermesi ve kararını verirken tarafları da dinlemesi gerekli görülmüştür. 

İkinci fıkra: Tasfiye memurlarının sorumluluğuna ilişkin olarak, kollektif şirketlerle ilgili 
hükme yapılan atıf kaldırılmış ve bunun yerine anonim şirketlerle ilgili bir iç atıf yapılarak, 553 ün
cü madde hükmüne yollamada bulunulmuştur. 

Üçüncü fıkra: Bu fıkra 6762 sayılı Kanunun 450 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün sa
deleştirilmiş bir tekrarıdır. Buna göre, tasfiyeye ilişkin genel kurul kararları ağırlaştırılmış nisapla
ra tabi değildir. 

Madde 547 - Madde, 6762 sayılı Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nede
niyle öğreti ile yargı tarafından benimsenen ve uygulanan bir hukukî kurumu düzenlemektedir. Ek 
tasfiye, tasfiye işlemleri tamamlanıp tasfiyenin bitirilmiş olmasına rağmen, daha sonra başkaca tas
fiye önlemleri alınmasının zorunlu olduğunun anlaşılması halinde başvurulan geçici bir tedbirdir. 
Bu yeni düzenlemenin esasları şu şekilde sıralanabilir: 

Birinci fıkra: Ek tasfiye kararı geçici bir tedbir kararıdır. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum 
meydana getirilmemekte, alınması ihmâl edilmiş tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Yapılması 
ihmâl edilmiş tasfiye işlemlerinin yapılmasını takiben, şirket yine sona erdirilecektir. 

(1) Ek tasfiye sadece tasfiyenin kapanmış (-masına rağmen halen alınması zorunlu ek tedbir
lere gereksinim duyulması halinde söz konusu olabilir. Zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Bu 
hüküm bağlamında şirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tasfiye yapılmasını zorunlu kılabi
lecek durumlar özellikle şunlar olabilir: 

a) Şirkete ait bazı aktifler, dağıtım sırasında dikkate alınmamaları nedeniyle, dağıtım dışında 
kalmışlarsa; (bu malvarlığı unsuru bilinmekle beraber unutulmuş olabileceği gibi, sonradan bir mal
varlığı unsuru da olabilir). 

b) Anlaşmazlık konusu olan ve bu nedenle tasfiyeye ilişkin özel hüküm gereği tevdi edilmiş 
veya güvenceye bağlanmış bir borç, şirket lehine çözülmüşse ve söz konusu borçların karşılıkları 
boşta kalmışsa, 

c) Malvarlığının dağıtımı esnasında ilgili kanunî hükümlere uyulmamışsa, 
d) Pay sahiplerince haksız olarak alınmış olan tasfiye payları için geri verme davasının açılma

sı gerekiyorsa, 
e) Organlara karşı sorumluluk davası açılacaksa, 
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f) Şirket tarafından yapılması ve web sitesine konulması gerekli olan açıklamalar ve şirket ta
rafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunan işlemler varsa, 

g) Şirketin yararına sonuç doğuracak bir davanın açılması, şirketin bir davada davalı olarak bu
lunması veya aleyhine icra takibi yapılması söz konusu ise. 

(2) Yeniden tescil isteğinde bulunulabilmesi ve ek tasfiye yapılabilmesi, üç ana şartın gerçek
leşmesine bağlıdır: Bu şartlar yukarıda örnek olarak verilen hallerde aranır. Bunlar şu şekilde sıra
lanabilir. 

a) Yeniden tescil isteği korunmaya değer bir menfaate dayanmalıdır (menfaat şartı). Korunma
ya değer menfaatin varlığı inandırıcı delillerle açıklanmalıdır. İstemin ve ilgili delillerin inandırıcı 
olmaları yeterlidir. İspat şart değildir. 

b) Yeniden tescil isteği amaca ulaşmada kullanılabilecek tek yol olmalıdır (amaca ulaşma şar
tı). Bu nedenle amacın gerçekleştirilmesinin bir başka yolu varsa ve örneğin alacağın bir başka şe
kilde elde edilmesi imkânı bulunuyorsa yeniden tescil isteğinde bulunulamaz. 

c) Sicil memurunun şirketi sicilden silme kararına karşı; bir alacağın veya aktifin varlığı kana
at doğuracak bir şekilde belgelendirilerek, silme kararının iptali dava olunmalıdır. 

(3) Ek tasfiye, tasfiyenin gayesinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Şirket yine tasfiye şir
ketidir ve şirket organları tasfiye gayesi çerçevesinde işlem yapmak zorundadır. 

(4) Ek tasfiyeyi talep edebilecek kişiler sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar, tasfiye memurları, son 
yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve şirket alacaklılarıdır. Ticaret sicil memurunun talepte bu
lunma yetkisi yoktur. O sadece ilgilileri talepte bulunmaya zorlayabilir. 

(5) Ek tasfiye, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden talep edilir. 
(6) Ek tasfiye, şirketin sicile yeniden tescilini talep etmeye yöneliktir. 
İkinci fıkra: Mahkeme davada, talebin doğruluğunu inceledikten sonra, olumlu sonuca varır

sa şirketin yeniden tesciline karar verir. Mahkeme gösterilen delilleri inandırıcı bulmazsa, yeniden 
tescil talebini reddeder. Davanın reddine karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 

(1) Ek tasfiye kararının tescili bildiricidir. Zira, eksik kalan işlemler nedeniyle gerçekte tasfiye 
sona ermemiştir. Tescil üzerine şirket, tüzel kişiliğini yeniden kazanır ve organlar yeniden çalışma
ya başlarlar. Ancak, bu durum şirketin sona ermiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Şirket yine tasfiye 
şirketidir. 

(2) Ek tasfiye halinde yeniden alacaklılara çağrı yapılmasına ve bloke yılına gerek yoktur. 
(3) Ek tasfiye tamamlandıktan sonra, yeni bir kapanış bildirimi, tescil ve defterlerin korumaya 

alınması işlemlerine ihtiyaç vardır. 
(4) Ek tasfiye başlatıldığında tasfiye memurları yeniden atanmalıdır. Zira, önceki tasfiye me

murlarının görevi sona ermiştir. Bu nedenle, mahkeme şirketin tescilini takiben tekrar son tasfiye 
memurlarını veya yeni kişi veya kişileri tasfiye memuru olarak atar. Davacı amaca uygun şekilde 
önceden şahsî bir öneri de sunabilir. Mahkemenin belirlediği tasfiye memuruna karşı temyiz yolu
na başvurulabilir. 

(5) Atanan kişi ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmelidir. Tescil, yeniden atanan tasfiye memur
ları tarafından gerçekleştirilir. 

(6) Ek tasfiyeye ilişkin prosedür emredicidir. Bu usulden sözleşme hükümleri ve genel kurul 
kararlarıyla ayrılmak caiz değildir. 

Madde 548 - Madde, 6762 sayılı Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanın ihtiyaçları nede
niyle doktrin ve yargı tarafından benimsenip uygulanan bir hukuki müesseseyi düzenlemeye kavuş-
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turmakta ve esaslarını belirlemektedir. Tasfiyeden dönme, tasfiye haline giren bir şirket genel kuru
lunun, alacağı bir kararla, şirketi tasfiye gayesi güden bir şirket olmaktan çıkartabilip, tekrar kâr el
de etme amacı güden ve varlığını devam ettiren bir şirket haline döndürmesidir. 

Birinci fıkra: Tasfiyeden dönme, şirketin sadece sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıy
la sona ermesi halinde söz konusu olabilir. Diğer sona erme hallerinin gerçekleşmesi nedeniyle şir
ketin sona ermiş olması halinde tasfiyeden dönme kararı alınarak şirkete hayatiyet kazandırılamaz. 

(1) Tasfiyeden dönme, nihai bir karardır. Bu kararla yeni bir hukuki durum meydana gelerek, 
şirket normal ticarî seyrine dönmektedir. 

(2) Tasfiyeden dönme kararı, şirket gayesinde değişikliğe yol açar ve tasfiye esnasında tasfiye 
gayesini benimsemiş olup tasfiye şirketi olarak adlandırılan şirket, bu pasif gayeden dönerek gelir 
elde etmeye ve ticarî faaliyetler icra etmeye yönelik aktif bir gayeye yönelir. 

(3) Pay bedellerinin veya tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanıncaya ka
dar tasfiyeden dönme kararı alınabilir. Bu andan sonra tasfiyeden dönme kararı alınamaz. Zira, bu 
andan sonra alınacak bir karar, anonim şirketler hukukunda hâkim olan, hâkim malvarlığının korun
ması ilkesine aykırılık nedeniyle üçüncü kişilerin haklannı ihlâl edici nitelik taşır. 

(4) Pay sahipleri arasında yapılan cüz'i ve anlamsız bir pay bedeli veya tasfiye payı iadesi bi
le tasfiyeden dönmeyi imkânsızlaştırır. İfa edilmiş edimlerin geriye verilmesi de geriye dönüşü 
mümkün kılamaz. Buna rağmen alınan bir tasfiyeden dönme kararı bâtıldır. Bu takdirde, tasfiye 
paylarını alan pay sahiplerinin aldıklarını iade etmeleri veya etmemeleri bir şey değiştirmez. 

(5) Tasfiye esnasında kâr dağıtımı yapılmış olması halinde, kâr dağıtım kararı, şirketin sona er
mesinden önce alınmış olmak şartıyla tasfiyeden dönme kararı alınmasını engellemez. 

(6) Tasfiyeden dönme kararı alacak genel kurul, toplantıya yönetim kurulu, denetçiler veya tas
fiye memurları tarafından davet edilir. Bu gündem maddesi olağan genel kurul toplantısına davetin 
içinde yer alabileceği gibi, bunun için olağanüstü bir toplantı da yapılabilir. 

(7) Genel kurul tasfiyeden dönme kararını nitelikli çoğunlukla almalıdır. Bunun için esas ser
mayenin en az yüzde altmışının oyu lazımdır. Şu kadar ki, esas sözleşme ile daha ağır yetersayı ön
görülebilir. 

(8) Tasfiyeden dönme kararı bir esas sözleşme değişikliği kararı değildir. Bu nedenle esas söz
leşmede değişiklik yapılması gerekmez. 

İkinci fıkra: Şirket, iflâsın açılması suretiyle sona ermiş olmasına rağmen iflâs kaldırılmış ve
ya konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse, şirket yine varlığını devam ettirir. Diğer bir deyiş
le, bu durumlar zımni birer tasfiyeden dönme hali sayılır. 

Üçüncü fikra: Tasfiyeden dönme kararı, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline 
tescil ile tesir icra eder. Bu tescil kurucudur. 

Ticaret siciline bildirim tasfiye memurlarınca yerine getirilir. Yapılacak bildirime pay sahiple
ri arasında pay bedelleri ve tasfiye paylarının dağıtımına henüz başlanılmadığını gösteren deliller 
eklenmelidir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk 

Madde 549 - Yeni olan bu hüküm bir taraftan 6762 sayılı Kanunun 305 inci maddesinden, di
ğer taraftan da İsv. BK m. 752'den esinlenerek, ancak her iki kaynaktan da birçok noktada farklılık
lara yer verilerek düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 305 inci maddesi (559 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile kaldırılan 299 uncu maddede yazılı) belgelerin "hakikat hilafı" düzenlenmiş 
olmasına özgülenmiş olduğu için dar bir hükümdü ve kusurdan söz etmediği için sorumluluğun ni
teliği yönünden tartışmalara ve tereddütlere yol açıyordu. 
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İsv. BK m. 752 ise, esas itibarıyla izahname sorumluluğunu düzenlemekte, bu sebeple düzen
leyenler gibi dağıtanların sorumluluğunu da vurgulamaktadır. 

1) Tasarının 549 uncu maddesi ise her iki esin kaynağına nazaran çok daha geniştir. Hüküm so
rumluluğu; kuruluş, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması, azaltılması ve men
kul değer ihracı gibi sınırlı sayıda (numerus clausus olarak) belirtilmemiş işlemleri halka açılmay
la ilgili olarak izahnameleri kapsamakta, bu işlemler bağlamında belgeleri de düzenlemektedir. Bel
geler doğru olmama, gerçeği yansıtmama, sahtelik ve hile gibi açıkça belirtilen hukuka aykırılıklar 
ile diğer kanuna aykırılıklar çerçevesinde düzenlenmiştir. Hükümde sadece izahname anılmış olma
sına rağmen halka açılmayla ilgili her türlü belge hükmün kapsamındadır. 

2) Hukukî sorumluluk davasında aktif dava ehliyeti, "zarar görenler"e ait olup bunlar somut ola
yın özelliklerine göre paysahipleri, bu sıfatı bu işlemler dolayısıyla yitirenler, menkul değerleri alan
lar, bu menkul değerlerin sonraki müktesipleri olabilir. Pasif dava ehliyeti ise "düzenleyenler" ile 
maddede anılan eylemlere "katılanlardır. Bu kavramlar, öğreti ve yargı kararıyla belirlenecektir. 

3) Tasan "düzenleyen" ile "katılanların tanımını yapmamış, ancak bunları farklı sorumluluk 
sistemlerine bağlamıştır. Düzenleyenler için kusursuz, katılanlar bakımından kusurlu sorumluluk 
kabul edilmiştir. Katılanlar arasına dağıtanlar da girebilir. 

4) Sorumluluk şartları ise kanuna aykırı, doğru olmayan, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtma
yan beyanlar ve bazı hususların gizlenmiş olması bundan zarar doğmuş bulunması ve uygun neden
sellik bağıdır. Birlikte zarar verilmesi halinde 557 nci madde uygulanır. 

Madde 550 - Birinci fıkra: Sermayenin korunması ilkesinin bir uygulaması olan bu hüküm, 
aynı ilke bağlamında öngörülmüş bulunan 549 uncu maddenin tamamlayıcısıdır. 549 uncu madde
nin özellikle taahhütlere ilişkin yönü 550 nci madde ile yakından ilgilidir. İki madde arasındaki ay
rım şöyle konulabilir: Sermaye tamamen taahhüt olunmamışken ödenmiş gibi gösterilmişse serma
ye taahhüdünde bulunanlar 341 inci maddeye göre; onayan noter düzenleyen olarak 549 uncu mad
deye göre sorumlu olurlar ve onlara katılanlar da aynı hükmün kapsamındadır. Buna karşılık 550 
nci madde sermayede bir boşluk kalmamasını sağlamak amacıyla, kusurlu olmaları şartıyla "şirket 
yetkilileri"nin bu payları üstlenmesini ve zararın varlığı halinde bu zarardan müteselsilen sorumlu 
olmalarını hükme bağlamaktadır. Aynı ilkeler kanun ve esas sözleşme gereği ödenmesi gereken pay 
karşılıkları için de geçerlidir. 

"Şirket yetkilisi" geniş şekilde anlaşılmalıdır. Kurumlar, yönetim kurulu üyeleri ve işlem de
netçileri ibarenin kapsamına girebilirler. Şartların varlığı halinde 557 nci madde uygulanır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra hükmü de hukukumuzda yeni olup sermayenin korunması ilkesinin 
bir diğer uygulanma örneğidir. Hüküm kusur ilkesine dayalı bir sorumluluğu düzenlemektedir. 

Şartların varlığı halinde 557 nci madde uygulanır. 
Madde 551 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 307 nci maddesinin tekrarıdır. Ancak bazı nok

talarda eski hükümden ayrılmıştır. (1) Hükmün uygulanabilmesi için hile yapılmasına gerek yoktur. 
Aynî sermayeye emsaline nazaran yüksek fiyat biçilmiş olması veya işletme veya aynın niteliğinin 
(meselâ, arsa iken bina; sosyal amaçlı yapı iken üretim birimi; mesken iken turistik tesis gösteril
mesi gibi) veya durumunun (meselâ, imar durumu yokken varmış gibi gösterme; imar durumunu ol
duğundan iyi gösterme; imar durumu hakkında belirtme yapmama gibi) farklı gösterilmesi veya 
başka bir tarzda yolsuzluk yapılması (kurucular kabul etmemişken etmiş göstermek; mahkeme bi
lirkişisi yerine özel bilirkişiden rapor almak vs. gibi) yeterlidir. 
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Hüküm kusur esasına dayalıdır. Bu, özellikle "emsaline nazaran yüksek" ibaresi yönünden 
önem taşır. Madde kaleme alınırken "yükseklik", "açık", "önemli derecede yüksek", "aşırı" gibi sı
fatlara bilinçli olarak yer verilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır: Bir taraftan bu sıfatların yorum 
güçlükleri doğuracağı, diğer taraftan da ölçümü altındaki farkların yasal kabul edileceğinden endi
şe edilmiştir. Oysa mahkeme konuyu hem kusur araştırması hem de takdir hakkı bağlamında kara
ra bağlar. Kusursuz sorumluluk, değerlendirme, emsal belirleme hatalarının bile sorumluluk doğur
masına yol açardı. Aktif dava ehliyeti şirkete, paysahiplerine ve alacaklılara aittir. Pasif dava ehli
yeti somut olaya göre belirlenir. 

Madde 552 - Birinci fıkra: Tasarının 552 nci maddesi yenidir. Uygulamanın önemli bir ge
reksinimine cevap vereceği düşünülmektedir. Nonnun amacı, Sermaye Piyasası Kurulundan izin 
alınmaksızın özellikle yurt dışında bir anonim şirket kurmak veya sermayeyi artırmak amacıyla pa
ra toplanmasına engel olmak; böyle bir olayla karşılaşınca önlem uygulamak; bu yolla halkın alda
tılmasının yollarını kapamaktır. Halktan para toplanmasına ilişkin sebepler sınırlı sayı (numerus 
clausus) değildir. Maddede anılan sebepler en çok rastlanılan örneklerdir. Hükmün uygulanabilme
si için kusura gerek yoktur; iyiniyetle hareket de hüküm uygulanmasına engel olmaz. Bunun gibi 
paranın toplanmış olması uygulama şartı olarak görülmemelidir. Bu sebeple "girişim" sözcüğü kul
lanılmıştır. Girişim de herhangi bir şekille tanımlanmamıştır. 

Hükmün kenar başlığında ve metinde yer alan "halk" sözcüğü geniş anlamda kullanılmış olup 
çok sayıda kişiye başvurulmasını veya el ilânı ve bunun gibi araçlar dağıtılmasını, ilân verilmesini, 
belirsiz veya belirli kişilerin bir yere çağrılmasını, başvuruda bulunulmasının istenmesini vs. ifade 
eder. 

Önlem talebinde bulunma yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Bu talep hiçbir süreye ve
ya aşamaya gelinmiş olmasına bağlı olmadığı gibi, girişimin ileri aşamalara gelmiş olması veya ku
ruluş sermaye artırımı izni için başvurulmuş bulunulması da Kurulu önleyici nitelikte değildir. 

Ankara Ticaret Mahkemesi yetkili tek mahkeme değildir. Sermaye Piyasası Kurulu yabancı bir 
mahkeme veya yetkili makam dahil kendisine uygun gelen yetkili bir mahkemeye veya Ankara Ti
caret Mahkemesine başvurabilir. Kurul somut olayın özelliklerine uygun her türlü önlemi talep ede
bilir; gereğinde suç duyurusunda bulunabilir. Önlemler, para toplanmasının durdurulması, toplan
mış paraya el konulması veya benzeri nitelik taşımayabilir. Para toplayanların veya ilgili şirketin 
Türkiye'deki malvarlığına önlem konulabilir. 

Müteselsil sorumluluğa 557 nci madde uygulanır. HUMK'dan ayrılarak Kurul'a tedbirden iti
baren davanın altı ay içinde açılması olanağı verilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınarak toplanan paralar hakkındadır. 
Hüküm, toplanan paraların altı ay içinde "amaca uygun kullanılması"nı emredici bir şekilde be

lirtmektedir. Amaca uygun kullanma girişimi yeterli değildir. Amaca uygun kullanma ile şirket ku
rulması, kanunî tutarın yatırılması gibi kanunî aşamaların aşılması kastedilmiştir. Yoksa, bazı kim
selere para verilmesi, sözleşme yapılması yeterli değildir. Hükümde yer alan "ciddi bir şekilde" iba
resi bu amaçla hükme konulmuştur. 

Madde 553 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinden birçok noktada fark
lı olan maddenin kaynağı İsv. BK m. 754'tür. Hüküm, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yönetici
ler ve tasfiye memurları hakkında olup; denetçiler, işlem denetçileri ve özel denetçinin sorumlulu
ğu 554 üncü maddeye tabidir. Hüküm 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin aksine hem doğ
rudan hem de dolayısıyla zarara uygulanır. 
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Kaynak ile 553 üncü madde arasında dört fark vardır. Hükmümüzde, "kurucular, yönetim ku
rulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları" denilerek açıkça görevli kişiler ifade edilmiştir. Kay
nakta ise, "yönetim kurulu üyeleri ile yönetim ve tasfiye ile uğraşan kişiler" ifadesine yer verilmiş
tir. Geniş anlama sahip "uğraşan" sözcüğü ile görevli olmadığı halde yönetime ve tasfiyeye karışan, 
talimat veren, yönetimi ve tasfiyeyi yönlendiren, bir bakıma arkadan yöneten büyük paysahipleri 
başta olmak üzere, gizli yöneticiler ve tasfiye memurları (öğretideki deyimle, "fiili organ"lar) kas
tedilmiştir. Bu geniş kapsamlı ibarenin hukukumuza aktarılması halinde (banka hukukundaki dene
yim ve birikim gözönüne alınınca) ibarenin amacı ve İsviçre'deki anlayışı aşan bir anlam ve boyut 
kazanacağından endişe edilmiştir. Böyle ucu açık bir ibareyi hükme koymak yerine mevcut "yöne
ticiler" sözcüğünün yorumlanmasının öğretiye ve yargı kararlarına bırakılmasının, bu yolla daha di
namik bir anlayışın hukukumuza egemen olabileceği düşünülmüştür. İkinci fark, "kurucular"ın da 
fıkrada (kaynağın aksine) anılmış olmasıdır. İsviçre, 754 üncü maddeyi yönetim ve tasfiye ile uğra
şanlara özgülemek istemekte, 753 üncü maddede kuruluşa ilişkin sorumluluğun düzenlenmiş oldu
ğu düşüncesine ağırlık tanımaktadır. Oysa kurucuların, Tasarının 549 ilâ 552 nci maddelerine gir
meyen görev aykırılıkları olabilir. Çünkü, fark hükmümüzde "kanundan ve esas sözleşmeden doğan 
yükümlerin" ihlâli denilerek sorumluluğu doğuran sebepler somutlaştırılmıştır. Eşit işlem, sermaye
nin korunması gibi ilkelerin kanunda açıkça yer almış olması görev ve yetkilerin 374 ilâ 378 inci 
maddelerde belirginleşmiş bulunması ve diğer ilgili hükümlerin kesin yükümler öngörmesi ve ni
hayet özen ve bağlılık yükümlerinin, şirketler topluluğuna ilişkin özel düzenlemeler dahil duraksa
malara olanak tanımayan nitelikte ortaya konulmuş olması somutlaştırmanın olası sakıncalarını or
tadan kaldırmıştır. Buna rağmen açık olmayan bir ifade kullanılması nesnelliği zedeleyebil irdi. 
Kaynak "yükümlerin ihlâli" ibaresiyle bu konuda bir belirsizliğe yer vermiştir. Dördüncü fark İsviç
re'de "kasıt ve ihmâlle" denilerek kusurun derecesinde ayrıma vurgu yapılarak mahkeme yönünden 
bir rehber hüküm oluşturulmuş olmasına rağmen, 557 nci madde zaten bu ayrımı yaptığı için hük
mümüzde "kusur" sözcüğü ile yetinilmiş olmasıdır. Ayrıca BK m. 43 ve 44'ün bu konuda açık ol
duğu da dikkate alınmıştır. 

"Yönetim kusuru" açık bir sorumluluk hâli olarak düzenlenmemiştir. Bunun gibi, mahkemenin 
yerindelik incelemesi yapıp bu yaklaşımla sorumluluğa varması, hükmümüzde yer alan "kanun ve 
esas sözleşmeden doğan yükümler" somutlaşması karşısında güçtür; meğerki her iki hâl de özen yü
kümüne aykırılık olarak kabul edilsin. 

İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesine uygun olarak dava hakkını şirkete, pay-
sahibine ve şirket alacaklısına tanımıştır. Aktif dava ehliyetine sahip kişilerin bu yetkilerini kulla
nabilme şartları Tasarının 555 ve 556 nci maddelerinde yer almaktadır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra kısmen 6762 sayılı Kanunun 336 nci maddesinin son fıkra hükmüne 
benzemesine rağmen, yeni bir hükümdür. Mevcut hüküm, sadece eski 336 nci maddenin (5) numa
ralı bendinde yazılı görevlerden birinin eski 319 uncu madde uyarınca yönetim kurulu üyelerinden 
birine bırakılması durumunda sorumluluğun ancak ilgili üyeye yükletilmesi gerektiğinden, o işlem
den dolayı müteselsil sorumluluğun geçerli olmayacağını belirtmişti. Tasarının hükmü belli bir mad
deye göre devir sınırlamasını kaldırmış, onun yerine kanuna dayanarak, yani kanunun cevaz verdiği 
tüm devirleri kapsama almıştır. Bu durumda 367 nci madde ile 370 inci maddeler uyarınca yapılan 
devirler hükmün kapsamına girecek, hatta 368 inci madde de (yargı kararlarında öngörülen şartlarla) 
dikkate alınabilecektir. Ancak hükümde söz konusu olan, kanuna dayalı görev ve yetki devri olduğu 
için yardımcı kişilere devirde hüküm uygulanmayacaktır. Ayrıca 367 nci maddedeki görevlerin dev
redilmesi olanağı yoktur. Birinci fıkra devredene seçimde makûl özen yükümü yüklemiştir. 
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Hükmümüzde, aynı düşünce çizgisinde bulunan İsv. BK m. 754 (2)'den de farklar vardır. Anı
lan madde devri "bir görevin ifası"na bağlarken İsv. BK m. 716b'nin ne kenar başlığını ne de met
nini dikkate almıştır. İsviçre/Türk öğretisinde egemen olan "delegasyon/yetki devri" bugün de ge
çerli olup bu kavramı, 6762 sayılı Kanunun 342 nci maddesinin anlamında ifanın devri şeklinde yo
rumlamaya olanak yoktur. İsviçre öğretisinde de işaret edildiği üzere devredilen organsal işlev 
(fonksiyon)'dir. İsviçre hükmü seçimde özen yükümü yanında "talimat" ve "gözetim" özenine de 
yer verir. "Delegasyon"da gözetim görevinin devredende olduğu şüphesizdir. Ancak Tasarı bu gö
revi hükmün üçüncü fıkrasında değişik bir çözüme bağlamıştır. Anılan hüküm gözetim görevini 
(yükümünü) açıkça tanımakta, ancak buna İsviçre'de bulunmayan bir sınır getirmektedir. 

Devrin esas sözleşme veya 367 nci maddedeki örgütlenme yönetmeliği ile yapılması gerekir. 
Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra yönetim organının, organsal işlevi ister kanuna göre devredilmiş 

olsun, ister organın kendisinde kalsın üyelerin gözetim yükümlerini tanımakta, ancak bu yükümün 
kontrol dışında kalan olgu ve konularda bulunmadığını hükme bağlamaktadır. Bu hüküm yönetim 
ile görevli kişilerin bu arada yönetim kurulu üyelerinin uygun nedensellik bağının veya kusurları
nın yokluğu halinde, soyut bir gözetim (nezaret) görevi anlayışına dayanılarak sorumlu tutulmala
rına engel olmak amacıyla öngörülmüştür. Çünkü, uygulamada yönetim kurulu üyelerinin insan ta
katinin üstünde bir gözetim anlayışıyla şirketteki her türlü kanuna veya esas sözleşmeye aykırılık
tan sorumlu tutuldukları gözlemlenmiştir. 

Madde 554 - Hüküm hem şirketin hem de şirketler topluluğunun denetçilerinin, işlem denet
çilerinin, özel denetçinin sorumluluğunu düzenlemektedir. Anılan denetçilerin sır saklama yükümü
nü ihlâl etmeleri halinde tâbi oldukları sorumluluk 404 üncü maddede ayrı olarak düzenlendiği için, 
554 üncü madde kural olarak 404 üncü maddenin kapsamına giren ihlâllerde uygulanmaz. Sorum
luluk kusur ilkesine bağlanmıştır. Şartları varsa teselsüle ilişkin 557 nci madde uygulanır. 

Madde 555 - Birinci fıkra: Şirketin uğradığı zararın şirket tarafından 553 ve 554 üncü mad
delerdeki sorumlulardan talep edilmesi, yani aktif dava ehliyetinin şirkette olması normaldir. Ayrı
ca şirketin ihmâli veya sorumluların şirkete hâkim olmaları sebebiyle davayı açamamaları olasılığı 
düşünülerek, zararın tazmini davasını açmak hakkı şirketin paysahibine de verilmiştir. 6762 sayılı 
Kanunun 309 uncu maddesinin aksine, şirket alacaklısına bu hak tanınmamıştır. Alacaklı 556 nci 
madde uyarınca ancak şirketin iflâsı halinde, tazminatın şirkete ödenmesini talep hakkını haiz olur. 

Böylece paysahibi dava açabilme yetkisi yönünden şirketle aynı düzeyde kabul edilerek ala
caklıdan ayrılmıştır. Kanun şirketin borçlarını ödediği sürece alacaklının zarara uğramadığı varsa
yımını kabul etmiştir. 

Birinci fıkrada (gene 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin aksine) doğrudan ve dolaylı 
zarar ayrımı yapılmamıştır. Şirket doğrudan zararının varlığında tazminat davasını ikame edebilir; 
çünkü şirketin 553 ve devamındaki hükümler çerçevesinde dolayısıyla zarara uğraması olanağı yok
tur. Paysahibi ise hem doğrudan hem de dolayısıyla zararının varlığında bunun tazminini isteyebi
lir. Paysahibi dolayısıyla zarara uğradığı takdirde, tazminatın şirkete verilmesi suretiyle payındaki 
değer düşüklüğünü gidermek amacıyla dava açabilir. 

İkinci fıkra: Paysahibi, uğradığı zarar karşısında hareketsiz kalan şirketin yerine davayı aça
cağı için, dava giderlerini düşünüp davadan vazgeçmesini önleme düşüncesiyle ikinci fıkra öngö
rülmüştür. 

Madde 556 - Birinci fıkra: Şirketin iflâsı halinde de doğrudan zarara uğrayan kişi olarak taz
minat davasının esas davacısının şirket olduğu gerçeği değişmez. Bu anlayışın doğal sonucu olarak, 
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iflâs eden bir şirkette tazminat davasının davacısı iflâs idaresi olabilir. Birinci fıkra, ilk cümlesinde 
gerçi alacaklıya şirketin iflâsında dava hakkı tanımıştır. Ancak bu hakkın önce iflâs idaresinde ol
duğu belirtilmiştir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkradaki kurallar yenidir. Birinci kural uyarınca, iflâs idaresinin birinci 
fıkradaki davayı açmaması halinde, her paysahibi ve şirket alacaklısı bu davayı ikame edebilir. Hü
kümdeki "veya" dava hakkını haiz olanlar arasında bir sıra koymaz. Hükmün diğer yeniliği dava
dan elde edilen hasılanın öncelikle davayı açanlara tahsis edilmesidir. 

Madde 557 - 1991 tarihli anonim şirket reformuyla köklü bir şekilde değiştirilen İsv. BK 
m. 759'dan alınan 557 nci madde, BK'nm sorumluluğa ilişkin ilkeleriyle uyum içinde bulunan bir 
anlayışla anonim şirkete özgü sorumluluk sistemi bağlamında müteselsil sorumluluk ile zararın ta
mamının birlikte dava edilmesi ve rücu ilişkilerini düzenlemektedir. Kaynak hüküm uzun yıllardan 
beri sorumluluk ve anonim şirketler hukuku öğretilerinde güçlü gerekçelerle savunulan hâkim gö
rüşün ürünü olduğu için bu ülkede olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Böylece, İsviçre'de 
1991 yılına kadar İsv. BK'nın eski 759 uncu maddesine dayalı olarak anonim şirketler uygulama
sında egemen bulunan ve özellikle Federal Mahkeme Kararları bağlamında sert eleştirilere konu ya
pılan mutlak teselsül anlayışı terk edilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi 1995 tarihli bir kararında 
(BGE 4C. 147/1995), anılan maddede yer alan farkhlaştırılmış teselsül ilkesini, eski hukukun gün
celleştirilmiş yorumu olarak nitelendirmiş, bu sebeple 1/07/1992 tarihinden önceki olaylara da uy
gulanabileceğini belirtmiştir. 

Mutlak teselsül ilkesi (öğretide eleştirilmiş olmasına rağmen) Türkiye'de de genel kabul gör
müştür. Bu girişin ışığında, 557 nci maddeye temel veren düşünceleri aydınlatmak ve yeni sistemi 
açıklayabilmek amacıyla (fıkralara ilişkin gerekçelere geçmeden önce) üç noktanın altını çizmek 
gerekir. 

1) Müteselsil sorumluluk ağırlaştırılmış sorumluluk demek değildir. Bu tür sorumluluk, birden 
çok kişinin birlikte verdikleri zarardan zarar görene karşı birlikte sorumlu olmaları anlamına gelir. 
Yoksa, müteselsil sorumluluk, sorumluların tek başlarına sorumlu tutulsalardı bağlı olacakları so
rumluluk rejiminden daha ağır şartlar içeren bir rejimle karşı karşıya bırakılmaları şeklinde yorum
lanamaz. Başka bir deyişle, müteselsil sorumluluk birden çok kişinin, bu arada anonim şirketlere 
ilişkin hükümler çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyelerinin, mevcut zarardan, bu zararın birlik
te verilen zarar olup olmadığı dikkate alınmaksızın sorumlu tutulmalarını haklı göstermez. Ayrıca, 
BK m. 43 (1) hükmü, yargıcın, tazminatın türünü ve kapsamını durumun gereğine ve kusurun ağır
lığına göre belirlemesini öngörmüştür. Bunun gibi, BK m. 44 uyarınca zarar gören, zarara razı ol
muşsa, eylemi zararın doğmasına veya çoğalmasına yardım etmiş ve zarar verenin durumunu ağır-
laştırmışsa hâkim tazminat tutarını indirebilir veya tazminatı vermekten büsbütün vazgeçebilir. 
Hâkim öğreti bu hükümlerin müteselsil sorumlulukta da uygulanabileceğinden şüphe etmemekte
dir. Ancak, uygulamaya başka bir anlayış hâkim olmuş, müteselsil sorumluluğu "birlikte verilen 
zarar" kavramının tanımladığı ile tazminat hukukunun temel ilkesinin uygun nedensellik ilkesi ol
duğu gerçeği geri plana itilmiş ve soaımlulann tümü bütün zarardan (bu arada uygun nedensellik 
kurallarına göre dışarda kalan) sorumlu tutuldukları gibi, BK m. 43 ve 44 hükümleri de mütesel
sil sorumlulukta sadece iç ilişkide dikkate alınmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi çeşitli kararların
da mutlak teselsül yorumunu kabul edip İsv. BK m. 43, 44 (BK 43, 44)'ün dış ilişkide uygulanma
sını reddetmiştir. 
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2) Sorumluluk, dolayısıyla tazminat hukukunu, uygun nedensellik bağı kuralları yönetir. Bu
nun doğal sonucu olarak, anonim şirketin yönetim kumlu üyelerinin şirkete birlikte değil de tek baş
larına verdikleri zarardan, müteselsilen değil, tek başlarına sorumlu olmaları gerekir. Zarardan so
rumlu olmayan, yani uygun nedensellik bağının dışında kalan kişinin alacaklının korunması uğru
na sorumlu tutulması, müteselsil sorumluluk kavramına açıkça aykırı olduğu gibi hukuka ve adale
te de terstir. 

3) Müteselsil sorumluluğun uygulandığı hallerde, önce, sorumluların tek başlarına ve birlikte 
verdikleri zarar birbirinden ayrılmalıdır. İkinci olarak birlikte verilen zararda da kusurun ağırlığına 
ve diğer indirim olgularına göre farklılaştınlmış teselsüle gidilmelidir. Böylece birlikte verilen za
rarda herbir tazminat yükümlüsüne isnat edilebiî^n zarar da belirlenmelidir. Teselsül tavanı içinde 
müteselsil sorumluluk gereği açığı kapama yükümü aynen devam eder. Diğer yandan, bu aynmı ve 
teselsül farklılaştırmasını zarara uğrayan yapamaz. Bu sebeple, davacının zararın tamamını dava et
mesine ve her bir davalının müteselsilen veya tek başına ödemesi gereken tazminat borcunu belir
lemesini mahkemeden talep etmesine izin verilmelidir. Aksi halde, davacı hem davayı açarken hem 
de dava sonrasında, aşamayacağı güçlükler ve çözemeyeceği sorunlarla karşılaşır. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra İsviçre doktrininin adlandırmasıyla farklılaştınlmış teselsül öğreti
sini hükme bağlamıştır. Anılan öğreti müteselsil sorumluluğun "birlikte verilen zarar" için söz ko
nusu olabileceği, birlikte verilen zarar dışındaki sorumluların tek başlarına verdikleri zararlardan, 
sadece zararı verenin sorumlu tutulması gerektiği ve müteselsil sorumluların teselsül tavanına ka
dar, kusurlarına ve somut olay gerçeğine göre zararı tazmin etmeleri anlayışına dayanmaktadır. Bu 
yaklaşım 557 nci maddenin birinci fıkrasında, "aynı zararın" tazmini ibaresi bağlamında, birlikte 
zarar vericilerden, yani tazminat yükümlülerinden herbirinin kusuruna ve durumun gereklerine gö
re ve her birine "şahsen isnat edilebildiği ölçüde" şeklinde ifade edilmiştir. 

Farklılaştınlmış teselsül anlayışının ilkelerini şöyle sıralayabiliriz: 
Birinci ilke: 557 nci maddenin birinci fıkrası, dolayısıyla farklılaştınlmış teselsül, birlikte za

rar verenlerin dış ilişkideki sorumluluklarını düzenlemektedir; yoksa bu hüküm sorumluların iç iliş
kideki sorumluluk ilişkileri hakkında öngörülmüş bir rücu hükmü değildir. 

İkinci ilke: Müteselsil sorumluluğun kabul edildiği durumlarda (çoğu kez) zararın bir kısmı, 
müteselsil sorumlular tarafından birlikte verilebilir, bir kısmı da, tazminat yükümlülerinden bazıla
rının, anonim şirkete ilişkin hükümler anlamında hukuka aykırı, kişisel eylem ve kararlarının ürü
nü olabilir. Meselâ; A, B, C, D, E adlı üyelerden oluşan bir yönetim kurulunda bu üyelerin tek baş
larına ve birlikte verdikleri toplam zarar 4000 ise ve bunun 2000'i bu beş kişi tarafından birlikte ve
rilmiş, geriye kalanın 1000'i A, 500'ü D ve 500'ü de E'ye tek başlarına isnat ediliyorsa, 2000'den A, 
B, C, D, E müteselsilen ve zararın diğer bölümünden de kendilerine isnat edilen tutarda A, D ve E 
tek başlarına sorumlu olur. 

Birinci fıkrada yer alan "aynı zarar" ibaresi ile "birlikte verilen zarar" kastedilmiştir. Aynı iba
re kaynak İsv. BK m. 759 (l)'in Fransızca metninde "meme dommage" şeklinde ifade olunmuştur. 
Birinci fıkrada sorumluların "tek başına verdikleri zarar"dan söz edilmemiştir. Ancak hükümde yer 
alan "bu zarardan" ve "aynı zarardan" ibareleri bu farkı vurgular. Mahkemenin, talep edilen şirket 
zararında önce "aynı zarar" ve "tek başına verilen zarar" ayrımı yapması gerekliliğini ortaya koyar. 
Zararın tümü davacı tarafından "aynı zarar" diye nitelendirilerek talep edilmiş olsa bile mahkeme 
bu araştırmayı yapacak, ondan sonra teselsülde farklılaştırmaya gidilecektir. 
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Konuya davacı açısından bakıldığında "aynı zarar", "tek başına verilmiş zarar" ayrımı davacı
nın aleyhinde değildir. Örneğe dönersek: Davacı ispat ettiği 4000 tutarındaki zararın 2000'ini A, B, 
C, D, E'den müteselsilen, 1000'ini A'dan, 500'ünü D'den, 500'ünü de E'den alacaktır. Böylece zara
rın tümü karşılanacaktır. D ve E'nin ödeme güçleri bulunmadığı için 1000'in tahsil edilememesi da
vacının zararın tümünü elde etmesine engel olur. Ancak, bu kayıp farklılaştırılmış teselsül anlayışı
nın ürünü değildir; kayıp D ve E'nin durumundan doğmaktadır. Bunlar tek başlarına dava edilmiş 
olsalardı, zarara uğrayan gene bu kayıpla karşılaşacaktı. Eski anlayışta 1000 de A, B ve C'den iste
nebiliyordu. Ancak bu müteselsil sorumluluk kavramı ile açıklanamayan haksız bir uygulamaydı. 
Çünkü A, B ve C bu suretle nedensellik ilkesi dışında sorumlu tutulmaktadırlar. 

557 nci maddenin sistemini açıklayabilmek için şu örnek de verilebilir: Yatırım için arsa ara
yan bir anonim şirkete, yönetim kurulu üyesi A, kardeşine ait bir arsayı aldırmayı planlamaktadır. 
Bu amaçla, kimseye haber vermeden avukata da bir satış vaadi sözleşmesi hazırlatmış ve ona 1000 
ödemiştir. Sözleşme (geçersiz olmasına rağmen) A ile kardeşi arasında imzalanmıştır. Planını yöne
tim kurulu üyesi B'ye açan A ondan yardım istemiş ve kardeşinin B'ye bir miktar para vereceği vaa
dinde de bulunmuştur. B, bazı emsaller göstererek söz konusu arsanın fiyatını savunacaktır. Yöne
tim kurulu A, B, C, D ve E'den oluşmaktadır. Konunun karara bağlanacağı gün D ve E, A'nın, Ta
sarının 393 üncü maddesine göre toplantıya katılamayacağı itirazında bulunmuşlarsa da bu itiraz A, 
B ve C'nin oyları ile reddedilmiştir. D ve E ayrıca, arsanın emsalleri ile fiyatını karşılaştıran ve imar 
durumunu gösteren bir uzman raporunun kurula sunulabilmesi için toplantının ertelenmesini öner
mişlerdir. Bu öneri de A, B ve C'nin oylarıyla reddedilmiştir. Toplantıda B emsaller hakkında yanıl
tıcı bilgiler vermiştir. Sonuçta B'nin yaptığı karşılaştırmaların ciddi olduğuna inanan C'nin de katıl
ması ile arsa A, B ve C'nin oyları ile alınmış ve para ödenmiştir. Bir yıl sonra kurul tamamen de
ğişmiştir. Bu arada arsanın imar durumu olmadığı da anlaşılmıştır. Yeni kurul, avukata ödenen 1000 
de dahil olmak üzere 5000 zarar için A, B, C, D, E'ye karşı sorumluluk davası açıp bu tutarı dava
lılardan müteselsilen talep etmiştir. Mahkeme D ve E bakımından davayı reddetmiş, birlikte verilen 
bir zarar olmadığı gerekçesiyle avukata ödenen 1 OOO'den tek başına A'yı sorumlu tutmuş, 4000 için 
de A, B, C'yi müteselsilen sorumlu bulmuştur. Mahkeme A ve B'nin yaptıkları anlaşma dolayısıyla 
olayda kasıtları bulunmasına karşı, C'nin Tasarının 393 üncü maddesini ihlâl eden davranışını ku
sur olarak nitelendirip ona BK m. 43 ile 44'ü uygulayıp müteselsil sorumluluktaki payını yüzde dok
san olarak belirlemiştir. Buna göre 1000 A tarafından ödenecektir. A, B, C müteselsil sorumludur. 
Ancak A ile B'nin sorumluluk tavanları 4000 iken C'nin sorumluluk tavanı 3600'dür. Bir an için 
B'nin ödeme gücünün bulunmadığını düşünelim. Şirket 4000'in tamamını A'dan alabilecektir. Bu ta
van C için 3600'dür. A ve B'nin ikisinin de varlıksız, C'nin zengin bir kişi olduğunu varsayarsak 
3600 C'den istenebilecektir. Olayda A ve B'nin ödeme güçleri bulunmadığı için şirket 1400 kayıp
tadır. Ancak bu farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk anlayışının ürünü değildir. Çünkü 1000'lik 
kayıp, birlikte verilen zarardan kaynaklanmamaktadır. Uygun nedensellik kurallarına göre bunu 
C'den istemek, bunun için müteselsil sorumluluk kavramını kullanmak hem yanlış olurdu, hem de 
adalete aykırı düşerdi. 400'lük kayıp ise genel hükümlerin ve hâkimin takdirinin doğal sonucudur. 
Yeni anlayış davacıyı (adalet temelinde) kayba uğratmamış, onun zararı kanuna aykırı olarak baş
kalarına yüklemesine engel olmuştur. 

Üçüncü ilke: Farklılaştırılmış teselsül, müteselsilen sorumlu farklı tazminat yükümlüsü grup
larının ortaya çıkması sonucunu da doğurabilir. Meselâ, İsviçre Federal Mahkemesinin 11/06/1996 
tarihli kararına (BGE 122 III 324) konu olan olayda, davacılar, yedi yönetim kurulu üyesi ile dene-
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tim organından 5.309.298 -İsviçre Frangını müteselsilen talep etmişlerdi. Mahkeme denetim orga
nının sorumlu olmadığına ve 1 ilâ 7. sıra numarasında davalı olarak yer alan davalı yedi yönetim 
kurulu üyesinin 3.211.803- İsviçre Frangından ve 1 ilâ 5. sıra numarasında anılan davalı üç yöne
tim kurulu üyesinin de ayrıca 805.555-İsviçre Frangından müteselsilen sorumlu olduklarına karar 
verdi, kalanı da ispat edilmemiş zarar olarak reddetti. 

Dördüncü İlke: Gerek aynı zarar, gerek tek başına verilen zarar belirlenirken mahkeme BK 
m. 43 ve 44'ü de (şartları varsa) uygular. Bu gereklilik birinci fıkradaki "bunlardan her biri, kusu
runa ve durumun gereklerine göre" hükmünde ifadesini bulmuştur. Ayrıca, 553 üncü maddenin ikin
ci ve üçüncü fıkraları da dikkate alınır. BK m. 43 ve 44 üncü maddeleri ayrıca iç ilişkide rücu do
layısıyla da uygulanabilir. Meselâ, kot bezi üreten bir anonim şirkette genel kurul yönetim kurulu
nun, kot pantolon ve ceket üretimi için yatırım yapması talimatını vermiştir. Yönetim kurulu, kot 
pantolon ve ceket iç pazarına girmemiş ve ihracatın zorluğuna, pazarda büyük oranda kapasite faz
lası mal bulunduğuna işaret etmiş olmasına rağmen, genel kurul talimata ilişkin kararı almıştır. Şir
ket iki yıl sonra bu yatırımdan zarara uğramıştır. Yönetim kurulu üyeleri aleyhine alınan teknoloji
nin eski olduğu ve pazarlama kanallarının kurulamadığı gerekçesiyle sorumluluk davası açıldığın
da mahkeme BK m. 44 (l)'de yer alan şirketin "zarara razı olduğu" ve/veya "zararın ihdasına" yar
dım ettiği olgularını dikkate alacağı gibi, eski teknolojinin alınmasında üyeler arasında kusur yö
nünden farklılaştırma yapacaktır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra zarara uğrayanı yani, çoğu kez anonim şirketi, gereğinde paysahibini 
veya alacaklıyı, önce birinci fıkrada ifade edilmiş ayrıştırmayı, yani farklılaştırılmış teselsül hesa
bını bizzat yapıp buna göre davayı açmak zorunluğundan kurtarmak amacıyla öngörülmüştür. Söz 
konusu hesabı yapmak güçtür. Bu sebeple davacıya "zararın tamamım" dava etmesi olanağı tanın
mış ve ayrıca müteselsil sorumluların (dış ilişkide) tazminat borçlarını teker teker tespit etmesini 
mahkemeden talep etmek hakkı verilmiştir. Hâkim bu belirlemeyi aynı davada yapacaktır. 

İkinci fıkrada, açıklanması gereken, iki yeni kavrama yer verilmiştir. Bunlardan birincisi "za
rarın tamamı", diğeri ise birden çok kişinin "birlikte dava edilebilmesi"dir. 

"Zararın tamamı" merkez kavramdır. Tanımı öğretiye ve yargı kararlarına bırakılmıştır. İsviç
re'de "zararın tamamı" (Gesamtschaden/ totalite du dommage) veya başka bir deyişle "tüm zarar" 
kavramından zarar verenlerin anonim şirketler hukukuna aykırı eylem ve kararlarının doğurduğu, 
tek başlarına veya birlikte verdikleri zarar kalemlerinin toplamı anlaşılır. Bu kavram, Tasarının 553 
ve devamı hükümlerine göre sorumlu olan kişilerin tek başlarına veya birlikte şirkete verdikleri "za
rarlar" bulunduğu varsayımına dayanır. Adeta her sorumlu bir zarar kaynağıdır. Bunların verdikle
ri zararların toplamı, zararın tamamını oluşturur. Zararın tamamı içinde birlikte veya münferiden 
verilmiş zararlar vardır. Bu kavram, şirketin malvarlığındaki eksilmelerden doğan ve/veya artmala
rın engellenmesinden oluşan zarardan farklı olabilir. Çünkü, şirket, sorumluların 553 üncü madde 
anlamında kanunda ve sözleşmede öngörülen yükümlerini kusurları ile ihlâl etmemiş olmalarına 
rağmen zarar etmiş olabilir ve zararın bir kısmı hiçbir sorumluya isnat olunamayabilir. Ayrıca, "za
rarın tamamı" iç ilişkide rücu hakları dikkate alınarak bulunan her tazminle yükümlü kişinin taşıya
cağı tutarların toplamından da farklıdır. 

"Birlikte dava" edebilme kaynak kanunun Fransızcası ile İtalyancasında bu açıklıkta yer alma
makta, sarahat hükmümüzün çevrildiği Almanca metinde bulunmaktadır. Davacının, davalıları bir
likte dava etmesinin anlamı davalıların tek davalı olarak kabul edilmeleridir. Bu kabulün sonucu da-
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va bazı davalılar bakımından reddedilse bile, davacının talebi kabul edilmişse davacının dava gider
lerine mahkum olmamasıdır. Kanun burada bir usul hükmü öngörmüştür. Hüküm usul hukukumu
zun kuralları çerçevesinde yorumlanacak ve anlam kazanacaktır. 

Federal Mahkeme 16/06/1996 tarihli kararında hükmü bir çeşit zorunlu dava arkadaşlığı ola
rak yorumlamış ve ancak ilk derece mahkemesinde geçerli olacağını kaydetmiştir. 

İkinci fıkra ayrıca yargıcın aynı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini de 
hükme bağlamıştır. Bu iç ilişkiye ilişkin bir belirleme olmayıp, davalıların davacıya karşı sorumlu
luk tutarlarının gösterilmesidir. 

Üçüncü fıkra: Eski hukukumuzda (İsv. BK eski 759 uncu maddenin aksine) anonim şirkette
ki sorumluluk davasında müteselsil sorumlular arasındaki rücuu düzenleyen bir hüküm bulunmu
yordu. Öğretide de bu konu üzerinde durulmamıştı; Yargıtay da ilkesel nitelikte herhangi bir karar 
vermemiştir. Sorunun genel hükümler, yani BK'nın müteselsil sorumluluğa ilişkin 50 (1) inci mad
desi çerçevesinde çözülmesi gerekiyordu. 

557 nci maddenin üçüncü fıkrası hukukumuzdaki bu eksikliği gidermektedir. Hükümde ödeme
de bulunan sorumlulardan birinin bağımsız bir rücu davası ikame etmesi halini düzenlenmektedir. Dış 
ilişkiye ait sorumluluk davasında, sorumlular arası ilişkiye ait rücuun davacı tarafından talep edilme
si zaten pek düşünülemez. Zaten İsviçre öğretisinde davalıların ana davada, yani sorumluluk davasın
da bu talebi ileri sürüp süremeyeceğinin kantonal hukuka ait bir sorun olduğu belirtilmiştir. Türk usul 
hukukunun buna cevaz verip vermediği ve bunun şartları öğretiye ve yargı kararlarına bağlıdır. 

Hükmün birinci özelliği rücuun sorumlular arasında belirleneceğidir. Hükmün bu özelliğinin 
önemi, rücuun sorumluluk davasının davalıları ile sınırlandırılmamış olmasıdır. Gerçekten yedi 
üyeli bir anonim şirket yönetim kurulunda sommluluk davası üç üyeye karşı açılmış olsa bile rücu 
kararı yedi üyeyi yargılayarak verilebilir; bağımsız rücu davası da üç üye hakkında değil de daha 
fazla üyeyi kapsayacak şekilde açılabilir. Bu olanak hükümde "birden çok sorumlu" sözcüğü ile 
vurgulanmıştır. 

Uygulamada sorumluluk davası açılırken, çeşitli sebeplerle bazı üyelerin, dava dışı bırakılarak 
kayrıldıklarına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu sınırlamalarda hâkim paysahibinin kendi temsilcisi
ni kayırmak veya davacıları belirleyen resmi makamın bazı kişileri korumak istemesi veya başka 
sebepler ve hesaplar rol oynamaktadır. Rücu davasını da davalılara özgülemek hem haksızlığı kat
merli hâle getirir hem de davacıya adil olmayan bir güç sağlar. Bunun için 557 nci maddenin üçün
cü fıkrası, rücu davasının sorumluluk davasının davalılarına değil, müteselsil sorumlular aleyhinde 
açılabileceğini öngörmüştür. 

Hükme uygun olarak hâkim rücu davasında rücuu tüm sorumlular yönünden durumun gerek
lerini dikkate alarak belirler, kusurun ağırlığım ve BK m. 43 ile 44'ü dikkate alır. 

Madde 558 - Birinci fıkra: Birinci fıkra son yıllarda oldukça sık rastlanan ancak Yargıtay ta
rafından uygun görülmeyen, bir genel kumlun aldığı kararı zamanaşımı süresi içinde bir diğer ge
nel kumlun kaldırması uygulamasına ilişkin ihtilafı, yüksek mahkemenin kararlarına uygun olarak 
çözüme kavuşturmaktadır. Hükme temel veren düşünce, hakkında dava açılmamış ve (kural olarak) 
hükümlerini doğurmuş bulunan ibra kararının yıllar sonra kaldırılmasının işlem güvenliği anlayışı
na ve hukuka uygun olmadığıdır. Öğretide hâkim görüş ibrayı menfi borç ikrarı olarak nitelendirdi
ğine göre, bu ikrardan tek taraflı olarak dönmek olanağı yoktur. Ayrıca ibranın Türk/İsviçre huku
kunda yenilik doğumcu bir karar olduğu görüşü de dikkatle değerlendirilmiştir. Ancak ibra bir ge
nel kurul kararı olduğu için bu karara karşı iptal davası açılabilir. Bu sebeple Tasarının 445 inci 
maddesi saklı tutulmuştur. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkra kısmen 6762 sayılı Kanunun 380 inci maddesinin tekrarıdır. Yargıtay 
kararlan ile oluşan hukuk bu suretle aynen korunmuştur. Hükmün iki yeniliği vardır. İkisi de İsv. 
BK m. 758 (1) ve (2)'den alınmıştır. Bu da, ibraya olumlu oy veren paysahipleri ve ibra kararını bi
lerek payı iktisap eden kişilerin dava haklarına ilişkindir. İkinci yenilik, diğer paysahiplerinin dava 
haklarının ibra kararının alınmasından altı ay sonra düşeceğine ilişkin hükümdür. Altı aylık süre hak 
düşürücüdür. 

Madde 559 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanun 310 uncu maddesinin tekrarıdır. 
Madde 560 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin tekrarıdır. Ancak açıklığı sağ

lamak amacıyla cezaî yönden söz konusu olanın dava zamanaşımı olduğu belirtilmiştir. 
Madde 561 - 6762 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bağımsız bir 

hüküm haline getirilmiştir. İsv. BK m. 761'in aksine hüküm somut olaya göre yetkili olan mahke
meler yanına bir diğer yetkili mahkeme daha eklemekte, yoksa inhisarî yetkiyi haiz bir mahkeme
yi göstermemektedir. Tahkim ve yetki sözleşmesi yapmak yolu açıktır. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Cezaî Hükümler 

Madde 562 - Tasarıda suç olarak düzenlenmiş bulunan fiillerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu
nun ceza sistematiğine uygun olarak cezaî müeyyideleri düzenlenmiştir. 

Madde 563 - Tasarının 562 nci maddesinde sayılan suçların takip usulü düzenlenmiştir. 
BEŞİNCİ KISIM 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 
Madde 564 - Bu madde ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ilişkin devamın

daki maddeler, 6762 sayılı Kanunun 475 ilâ 484 üncü maddelerinden dil yenileştirmesi yapılarak 
alınmıştır. Ancak denetçilerle ilgili sistem değişikliği sebebiyle 6762 sayılı Kanunun 484 üncü mad
desi Tasarıya yansıtılmamıştır. 

Madde 565 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 476 ncı maddesinden dil yenileştirmesi yapıla
rak alınmıştır. 

Madde 566 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 477 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 567 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 478 inci maddesini karşılamaktadır. 
Madde 568 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 479 uncu maddesinden dil yenileştirmesi yapı

larak alınmıştır. 
Madde 569 - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket bir sermaye şirketidir. Birçok açı

lardan anonim şirkete benzediği için, kuruluşuna anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanma
sı bu maddeyle hüküm altına alınmıştır. 

Madde 570 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 481 inci maddesinden dil yenileştirmesi yapıla
rak alınmıştır. 

Madde 571 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 482 nci maddesinden dil yenileştirmesi yapıla
rak alınmıştır. 

Madde 572 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 483 üncü maddesinden dil yenileştirmesi yapı
larak alınmıştır. 
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ALTINCI KISIM 
Limited Şirketler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanım ve Kuruluş 

Limited şirketlere ilişkin düzenlemeler yapılırken, İsviçre'nin limited şirketlere ilişkin hüküm
lerini değiştiren ve halen Parlamentoda bulunan tasarı (İsviçre Tasarısı) da dikkate alınmıştır. 

Madde 573 - Tanımdan daha çok, limited şirketin nitelik ve özelliklerini tanıtan Tasarının 573 
üncü maddesi 6762 sayılı Kanunun 503 üncü maddesinden ikisi sisteme ilişkin olmak üzere üç nok
tada farklıdır. Sisteme ilişkin birinci değişiklik tek kişilik limited şirketin kurulmasına ve yaşama
sına olanak tanınmasıdır. İkincisi ise ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin açıkça kanuna alın
mış olmasıdır. Diğer değişikliklerin başında eski metinde öngörülen ve esas sermaye paylarının se
nede bağlanamayacağına dair hükmün yer açısından daha uygun olan 593 üncü maddeye taşınmış 
olması ve paylar için nama yazılı senet çıkarılabileceğinin belirtilmesidir. Ayrıca, limited şirketle
rin sigortacılık yapamayacaklarına dair yasak Sigorta Murakabe Kanununda öngörülen tür zorunlu-
ğu sebebiyle, tekrara düşmemek için kanundan çıkarılmıştır, Terim yönünden önemli değişiklik 
"esas sermaye payı" teriminin kullanılmış olmasıdır. 6762 sayılı Kanun, "konulması taahhüt edilen 
sermaye" yanında, ondan farklı anlam taşıyan "sermaye payı" kavramına yer vermiş ve "sermaye 
payı"nın konulması taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunacağı" hükmüne yer vermişti (6762 sa
yılı Kanunun 518 inci maddesinin birinci fıkrası). Bu iki kavram, kaynak İsv. BK m. 789 (1) hük
münde yer alan "Stammeinlage/ L'apport" ve "Gesellschaftsanteil/part sociale"ye dayanıyor ve ka
rışıklıklara sebep oluyor, bu sebeple her iki ülkenin öğretisinde eleştiriliyordu. İsviçre tasarısı gibi 
de Tasarı da terim birliğini sağlamıştır. 

Ayrıca, 125 inci maddenin birinci fıkrası hükmünde belirtildiği için şirketin tüzel kişiliği haiz 
olduğu 573 üncü maddede tekrarlanmamıştır. 

Diğer yandan, kanun bugüne kadar uygulanan düzenden ayrılmamış, İsv. BK'nın aksine ve 
Alm. LŞK ile uyum halinde, bir sınırlama yapmaksızın kural olarak tüm tüzel kişilerin limited or
tak olabilmesine olanak sağlamıştır. Oysa, İsv. BK 772 ile İsviçre Tasarısında "bir veya daha fazla 
kişiler veya ticaret şirketleri" denilmiştir. İsviçre Tasarısında yer alan "kişileri amaçlayan sermaye 
şirketidir" ibaresi hem daraltıcı ve sınırlayıcı görülmüş hem sermaye şirketi nitelendirmesi 125 in
ci maddenin ikinci fıkrası hükmünde yapıldığından burada tekrarlanmamıştır. Tek kişilik limited 
şirket bugün bir gereksinim olduğundan ve AET'nin 89/667 sayılı Yönergesi, limited şirkette bu "sı
nıfı gerekli gördüğünden kanuna bu yönde açıklık getirilmiştir. Bu adım sadece önemli bir gerek
sinime cevap vermek ve AB hukuku ile uyumu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uygulama
daki bazı görünüşte ortaklarla kurulan limited şirketlerden doğan kötüye kullanmalara da engel ola
cak, ayrıca perdeyi kaldırma kuramının uygulanmasına da yardım edecektir. 

Madde 574 - Birinci fıkra: Birinci fıkrada tek kişilik limited şirkete olanak veren değişiklik ya
pılırken, en çok elli ortak sınırlaması korunmuştur. Elli ortak sınırının aşılmamasına hem müdürler hem 
de genel kurul dikkat etmeli; bu hususta özen göstermeli, sının aşan tescillere onay vermemelidir. 

İkinci fıkra: Tek kişiye düşen limited şirketin bu durumunun üçüncü kişiye tanıtılması, tek kişi
lik şirket konumunun belirginleştirilmesi ve şeffaflık gereği bunun tescil ve ilân ettirilmesi yükümü ge
tirilmiştir. Tek kişilik limited şirket bir tür değil limited şirketin bir "sınıfıdır. Söz konusu durum, şir
ketin bir sınıfa girmesi ve gereğinde çıkması konumu olduğundan giriş ve çıkış, yani sınıf değişikliği 
tescil ve ilânla sağlanır; yoksa tür değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasına gerek yoktur. 
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Tasanda açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, ortak alınarak şirket tek ortaklı limited şirket 
konumundan çıkabilir. Bu durumda da tescil ve ilân gereklidir. Tek ortaklı limited şirket geçici, an
cak farklı bir konumu ifade eder. Ortak sayısındaki diğer değişiklikler, elli ortak sınırında kalmak 
şartı ile, hukukî sonuç doğurmazken, tek ortaklı hâle gelmek, meselâ yönetimde olduğu gibi deği
şik kuralların uygulanmasına yol açabilir. 

Madde 575 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 505 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 576 - Tasarının 576 ncı maddesi bazı değişiklikler dışında, 6762 sayılı Kanunun 506 

ncı maddesinin tekrarıdır. Önemli değişiklik birinci fıkranın (c) bendinde yer almıştır: Hükümde (a) 
Esas sermaye paylarının sayısının ve payların itibarî değerlerinin belirtilmesi istenmiş, (b) imtiyaz
lı esas sermaye payı olup olmadığı sorusuna olumlu cevap verilip tartışma sona erdirilmiştir. 

Esas sermaye payının sayısının ve itibarî değerinin belirtilmesi gereği bu payı anonim şirket 
payına ne özdeş kılmakta ne de yaklaştırmaktadır. Tasarının 581 inci maddesinden de anlaşılacağı 
üzere, her iki vurgulama da oy hakkına ve "her oy birimi bir esas sermaye payının ayrılmaz parça
sıdır" ve "bir ortak birden fazla paya sahip olab'lir" ilkelerinin doğal gereğidir. Yoksa, anonim ve 
limited şirket payları arasında "serbest devir"in kabulü ve reddi yönünden dogmatik değil teorik 
fark vardır. Bu fark nitelik farkıdır. Ayrıca 581 inci madde ve 583 üncü maddenin ikinci fıkrası mad
de hükmü limited şirketin esas sermaye payının esas sermayenin bölünmüş bir parçası olmadığının 
açık kanıtıdır. 

Madde 577 - Tasarının 577 nci maddesi yeni bir sistemin temelini oluşturmaktadır. Bir limi
ted şirketin kurulabilmesi için şirket sözleşmesinde bulunması gereken kayıtlar 576 ncı maddede 
gösterilmiştir. Kurucular, şirket sözleşmesine, emredici kurallara aykırı olmamaları şartıyla, istedik
leri hükümleri koyabilirler. Ancak, bağlayıcı olabilmeleri için bazı hükümlerin şirket sözleşmesin
de öngörülmeleri gerekir; aksi halde, şirketler hukuku yönünden bağlayıcı olmaz, bir ortaklararası 
"anayasa"sı kuralı sayılamaz. Meselâ, esas sermaye paylarını bağlamlı konuma getiren, yani kanunî 
hükümlerden ayrılan devir sınırlamaları koyan, onalım, alım, önerilme (yani devirden önce diğer or
taklara önerme) hakları, ek ödeme yükümlülükleri vs. ancak şirket sözleşmesiyle konulabilir. Bu tür 
hükümler şirket sözleşmesi dışında öngörülmüşse, ancak bir borçlar hukuku sözleşmesinin hüküm
lerini doğururlar. İşte 577 nci madde bu kayıtları sınırlı sayıda (numerus clausus) göstermektedir. 

Madde 578 - Madde anonim şirketlere gönderme yaparak, şeffaflık eşitliği sağlama amacıyla 
öngörülmüştür. İlgili hükümler hakkındaki açıklamalara bakılmalıdır. 

Madde 579 - Hüküm, anonim şirketlere ilişkin 340 inci maddenin özdeşidir. Anılan maddeye 
ilişkin açıklamalara bakılmalıdır. 

Madde 580 - Maddede, şirketin niteliği ve esas sermaye belirlenmiş ve kanun değişikliklerin
den kaçınmak amacıyla ikinci fıkra öngörülmüştür. 

Madde 581 - Gelişmelere göre hüküm yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 582 - Hüküm, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesinin gereğidir. 
Madde 583 - Birinci fıkra: Limited şirkette, "itibarî değer", anonim şirketteki itibarî değerden 

hem teorik hem de dogmatik düzen yönünden farklıdır. Anonim şirkette itibarî değer, gerçek anlam
da paylara bölünmüşlüğün gereği olarak sermayenin serbestçe devredilebilen, hak kaynağı işlevini 
haiz, bağımsız bir birimini oluştururken; limited şirkette pay bir taraftan konulan sermayeyi göste
ren ve bazı hesabi işlemlere temel oluşturan diğer paylarla eşit olması zorunlu bulunmayan esas ser
mayenin bir parçasını oluşturur. Anonim şirkette sermaye paylara bölünmüştür, limited şirketde ise 
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esas sermaye payı, bazı hakların belirlenebilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla hesabi olarak bölü
nür. Payın hesaben bölünmesi, payın verdiği oy hakkının hesaplanmasına ve temettünün belirlen
mesine ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin uygulanmasına hizmet eder. Diğer yandan, "bir 
ortak=bir pay" kuralının belirli bir yararı bulunmamakta, aksine, payın kısmî devrinde bölünme gi
bi güçlüklere yol açmaktadır. 

Madde 584 - Anonim şirketlerde intifa senetlerinin çıkarılmasını haklı gösteren sebepler limi-
ted şirketler için de geçerlidir. Bu sebeple 584 üncü madde kaleme alınmıştır. 

Madde 585 - Bu madde kanunî (normatif) kuruluşa uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, öde
meye çağrı, temerrüt, ıskat, bedelinin tamamı ödenmemiş pay gibi çeşitli zorluklara, çekişmelere ve 
kötüye kullanmalara yol açan ve kabuk şirketlerin kurulmasını cesaretlendiren esas sermayenin tak
sitlerle ödenebilmesi sistemine son verilmiştir. Aynî sermaye hakkında ise 581 inci maddenin ikin
ci fıkrası hükmü gereği 128 inci madde uygulanır. 

Madde 586 - 586 ncı maddede kanunî kuruluş rejimi ile uyumludur. Ticaret sicili müdürlüğü
ne verilecek belgeler arasında yer alan kurucular beyanı ile kuruluş denetçisi raporu ise güvenli ku
ruluş ilkesinin gereğidir. Kanunun 349 ve 351 inci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 587 - Bu madde, Tasarının 354 üncü maddesi ile özdeştir. 354 üncü maddenin gerek
çesine bakılmalıdır. 

Madde 588 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 512 nci maddesinin tekrarıdır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 
Madde 589 - Hüküm, esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 513 üncü maddesinin tekrarıdır. 
Ek ödeme ve yan edim yükümleri hakkında 574 üncü maddenin ikinci fıkrası, 577 nci madde

nin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri hükümlerinin gerekçelerine bakılmalıdır. 
Madde 590 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 516 ncı maddesinin tekrarıdır. 
Madde 591 - Hükmün birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 516 ncı maddesinin ikinci fıkrası

nın tekrarıdır. İkinci fıkranın birinci cümlesi, doğal olanı açıkladığı ve bir hukuk kuralı niteliği ta
şımadığı için Tasanda yer almamıştır. 

6762 sayılı Kanunun 516 ncı maddesinin ikinci fıkrasında rüçhan hakkı tanınmış, ancak düzen
lememişti. Tasarı, rüçhan hakkını güçlü ortaklık hakkı olarak kabul etmekte, özellikle ikinci fıkra
sında öngörülen hükümlerle, sınırlandırılabilmesi ile kaldırılabilmesini şartlara bağlamaktadır. 
Önemli yenilik, rüçhan hakkının ancak haklı sebeplerin varlığında sınırlandırılabilmesi veya kaldırı-
labilmesidir. Tasarı ayrıca haklı sebepler sayılan halleri de göstermiştir. Düzenleme anonim şirketler
deki düzenlemeye paraleldir. Açıklamalar için işaret olunan hükme ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. 

Madde 592 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 517 nci maddesinin tekrarıdır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortakların Hak ve Borçları 
Madde 593 - Birinci fıkra: Esas sermaye payı hem devredilebilir hem de mirasla geçer. An

cak her iki tür geçişte de bazı kanunî sınırlamalar vardır. Bu sınırlamaların bazıları emredici nitelik 
taşımaz, bu sebeple şirket sözleşmesi ile kaldırılabilir; şekil gibi bazı hükümler emredici nitelikte
dir. Tasarının 593 üncü maddesinin sistemi şöyle özetlenebilir: Esas sözleşme payı kanunen bağ-
lamlıdır; yani devri çeşitli sebeplerle ve farklı şekillerde sınırlandırılmıştır. Ancak, bağlam her ge
çiş türü için ve her bakımdan emredici değildir. Şirket sözleşmesi, 593 üncü maddede öngörülen ge
nel kurulun onayını hafifletebilir, belirli bazı hallere özgüleyebilir, hatta kaldırabilir. Bağlam 612 
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nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen durumlarda bir limited şirketin kendi hisse senetlerini ik
tisap etmesi varsayımında uygulanmaz. Devri sınırlayan hükümler, devrin ortaklar arasında yapıl
ması halinde de geçerlidir. 

İkinci fıkra: Tasarı bir yenilik getirmekte, esas sermaye payının ispat aracı olan bir senede ve
ya nama yazılı senede bağlanabilmesine olanak tanımaktadır. Esas sermaye payını içeren nama ya
zılı senet çıkarılması, paya devir ve dolayısıyla dolaşım kolaylığı sağlamaz; Tasarının 595 ve deva
mı maddelerindeki hükümleri gene geçerli olmakta devam eder ve uygulanır; kanunî bağlam varlı
ğını aynen sürdürür. Bu olanak, limited şirket esas sermaye payını ne anonim şirket payına dönüş
türür ne de yaklaştırır. Sadece ispatı ve gereğinde (limited şirkete ilişkin hükümler çerçevesinde) pa
yın devrinde bazı kolaylıklar sağlayabilir. İkinci fıkra uyarınca nama yazılı senede yazılması zorun
lu olan hususlar bu senedin şirket sözleşmesine bağlılığını açıkça göstermektedir. İsviçre Tasarısın
dan alınan söz konusu hüküm, hakim İsviçre öğretisinin görüşünü yansıtmakta ve pay defterinin, 
ortakla ilgili kısmının ortağın elindeki senede yansıtılmasını sağlamaktadır. Ayrıca nama yazılı se
net basit kıymetli evrak kaydını içerdiği için, ortaklığının bu senetle ileri sürülmesini ortaktan iste
mek hakkını şirkete vermektedir. 

Madde 594 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 519 uncu maddesinin tekrarıdır. 
Madde 595 - Birinci fıkra: Birinci fıkrada devir sözleşmesi yazılı şekle bağlanmış ve 6762 

sayılı Kanunda olduğu gibi imzaların noterce onayı da aranmıştır. İsviçre Tasarısında bulunmayan 
bu şartın korunmasında yarar görülmüştür. Çünkü, yazılı şekil, imza onanması hem ispat yönünden 
gereklidir hem güvenliği sağlamaktadır hem de tarafları, devir, özellikle ek ödeme ve yan edim yü
kümlülükleri ve diğer sözleşmesel borçlar bakımından düşünmeye yöneltmek için uygun bir araç 
niteliğine sahip bulunmaktadır. 

Birinci fıkrada, "hem esas sermaye payının devri hem de devir borcunu doğuran işlemler"in ya
zılı şekle bağlandığı belirtilerek, "devir vaadi", "ön sözleşme", "borçlanma işlemi" gibi terimler söz 
konusu edilerek açılan tartışmalara son verilmek istenmiştir. Devir borcunu doğuran işlem bir söz
leşme veya tek taraflı bir işlem, meselâ taahhütname olabilir; bu taahhütname de aynı şekle tabidir. 
Bu sebeple şekil hükmünü koyan birinci cümlede geniş kapsamlı "işlem" terimi kullanılmıştır. Bu
na karşılık devir, sözleşme şeklinde yapılmalıdır. Aksi sözleşmede öngörülmemişse geçiş ortaklar 
genel kurulunun onayı ile gerçekleşir. Onaya kadar sözleşme askıdadır. Tasarıda sınırlı sayıda (nu-
merus clausus olarak) öngörülmüş bulunan ve yükümlülük getirdiği için önemli gördüğü hususla
rın devir sözleşmesinde açıkça öngörülmesini emretmiştir. Bunlar ek ödeme yükümlülüğü, yan 
edim yükümlülüğü, rekabet yasağının ağırlaştırılması veya tüm ortakları kapsayacak şekilde geniş
letilmesi, önerilme, onalım ve alım hakları ile cezaya ilişkin şartlardır. Bu sözleşmeye açıkça yaz
ma zorunluğunun sebebi, devralanın yükümlülüklerinin tam bilincinde olması ve bu hususta onun 
bilgilendirilmesi yükümünü de satıcıya yüklemektir. Ancak, bu kayıtların devir sözleşmesinde bu
lunmaması, sözleşmeyi geçersiz kılmaz, fakat devredenin bazı hallerde sorumluluğuna sebep olur. 
"Bazı haller" ile alıcının söz konusu yükleri ve hakları bilmesi, payı bunları bilerek almasıdır. 

İkinci fıkra: Devir için, genel kurulun (kural olarak) onayı şarttır. Ancak onaya ilişkin ikinci 
fıkra emredici değildir. Şirket sözleşmesinde, onayın aranmayacağı devrin kurulmasıyla gerçekle
şeceği öngörülebilir. 

Üçüncü fıkra: Genel kurulunun onay vermeyi reddetmesi için sebep göstermesi gerekmez. 
Şirket sözleşmesi hangi hallerde izin verilmeyeceğini öngörebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 268 — 

Dördüncü ve beşinci fıkra: Devir yasaklanabilir. Yasağa rağmen ortak haklı sebeplerin varlı
ğında şirketten çıkabilir. Haklı sebeplerin nitelik ve özellikleri ile ilgili bir sınırlama yoktur. 

Altıncı fıkra: Şirket sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim yükümü bulunduğu takdirde, şirke
ti korumak amacıyla devir alanın ödeme gücünün şüpheli olduğu hallerde genel kurulun onayını gü
vence verilmesine bağlamasına olanak sağlamıştır. Güvence verilmezse ortaklar kurulu onayı red
dedebilir. Bu halde genel kurul, sözleşmede hüküm bulunmasa bile onayı reddedebilir. 

Yedinci fıkra: Bu hüküm ile onayın sessiz kalınarak sürüncemede bırakılması engellenmiştir. 
Madde 596 - Birinci fıkra: Esas sermaye payının, mirasa veya eşler arasındaki mal rejimleri

ne ilişkin hükümlere göre veya icra yoluyla geçmesi, devre nazaran özellik gösterir. Çünkü, söz ko
nusu varsayımlarda pay bir hukukî işlemle değil, kanun gereği geçmektedir. Kanunî geçişte, genel 
kurulun onayını aramak, emredici olmayan bir hükmü mirasın, eşler arası mal rejiminin ve icra dü
zeninin önüne geçirmek olur. Bu sebeple, birinci fıkra anılan hallerde payın, genel kurulun onayına 
gerek olmaksızın hak sahibine geçeceğini kabul edip, hakların kullanılmasına da izin vermiştir. 

İkinci fıkra: Payı, yukarıdaki üç halden biri ile kazanan kişi, şirket yönünden uygun olmaya
bilir. İkinci fıkra, bu sebeple, şirkete, payı kazanan kişiyi reddetmek yetkisini tanımıştır. Böylece 
menfaatler dengesi kurulmuştur. Red, tek başına yapılamaz; başka bir deyişle, şirket sadece payı 
edinen kişiyi reddederek süreci sona erdiremez. Şirketin söz konusu kişiyi reddedebilmesi, yani or
tak olarak kabul etmediğini bildirebilmesi için, ona payı gerçek değerinden almayı önermesi ve ala
cak kişiyi de göstermesi gerekir. Şirket kendisi alabileceği gibi ortağını veya üçüncü kişiyi de öne
rebilir. Bu hükümle, şirketin red yetkisini kullanıp payı eski ortağı bakımından iktisaden değersiz 
bir konuma getirmesine engel olunmuştur. Hüküm nesnel adaleti sağlamakta ve paya ekonomik de
ğer kazandırmaktadır. 

Hüküm, İsviçre öntasarısından alınmıştır. Öntasarı Parlamentoda değişikliğe uğramıştır. Deği
şikliğe göre, paylara bağlı hak ve borçların tümünün kazanan kişiye ipso iure geçmesine rağmen, 
bu kişinin oy haklarını kullanabilmesi için şirket tarafından oy kullanmaya yetkili ortak olarak ta
nınması gerekir. Böylece oy hakkı diğer haklardan ayrılmakta, yani kanunî bağlam bu hakta varlı
ğını sürdürmektedir. Sistem bu ayrılık üzerine kurulmaktadır. Emredici nitelik taşımayan bağlama 
bu derecede bağlı kalarak payları kanunen kazanan kişiyi korumak güçtür. Tasarı daha açık ve men
faatler dengesine daha uygun bir düzenlemeyi tercih etmiştir. Payı kanunda öngörülen hallerde ik
tisap eden kişi, ayrıca şirkete, onayını vermeyi belli bir süre (üç ay) içinde reddetmesi zorunluğu 
yüklenerek de korunmuştur. 

Üçüncü fıkra: Birinci fıkraya göre, paylar ve paylara bağlı haklar ipso iure payları kanunen 
kazanan kişiye geçtiği için üçüncü fıkra kaleme alınmıştır. Üçüncü fıkra geçişin askıda olduğunu da 
göstermektedir. 

Madde 597 - Birinci fıkra: Şirketin, gerçek değerle esas sermaye paylarını almayı önerip, pay
lan kanunen edinmiş kişiyi reddetmesi halinde taraflar gerçek değerde anlaşamayabilirler. Hüküm bu 
halde gerçek değerin mahkemece belirlenmesini öngörmüştür. Böylece anonim şirketlere ilişkin Ta
sarının 493 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile uyum sağlanmıştır. Tasarı gerçek de
ğeri tanımlamayı uygun görmemiş, bunu öğretiye ve mahkeme kararlarına bırakmıştır. Ayrıca Tasa
rının 493 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. 

İkinci fıkra: İstenmeyen kişinin ortak olarak alınmaması şirketin menfaatinedir. Mahkeme 
takdirini kullanırken bu noktadan hareket edecektir. 
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Madde 598 - Birinci fıkra: Tasarı, 6762 sayılı Kanunun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasın
da yer alan ve her takvim yılı başında ticaret siciline verilmesi öngörülen ortaklar listesine ilişkin 
hükme yer vermemiştir. Çünkü ortaklar listesi uygulamada herhangi bir işlevi yerine getirmemiş, 
bir rol oynamamıştır. 

Tasarı devrin ticaret siciline tescilini, devredenin ve üçüncü kişinin korunması yönünden ge
rekli görmüştür. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra şirket müdürlerinin ihmâli halinde uygulanır. 
Üçüncü fıkra: Hüküm terkin ve tescil yapılıncaya kadar, sicil kaydına güvenen üçüncü kişiyi 

korumak amacıyla öngörülmüştür. 
Madde 599 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 527 nci maddesinin tekrarıdır. Ancak, müteselsil 

sorumluluk eski metnin aksine ek ödemeler ile yan edim yükümlülüklerine özgülenmiştir. 
Madde 600 - Hüküm yenidir. İntifa ve rehin hakkının kurulmasında, esas sermaye paylarının 

devrine yapılan gönderme hem şekle ve hem onaya hem de miras, eşler arasındaki mal rejimleri ve 
cebri icraya ilişkin özel hükümleri kapsar. Üçüncü fıkra anonim şirketlere ilişkin hükümlerle uyu
mu sağlamak amacıyla öngörülmüştür. 

Devrin yasaklanması halinde intifa hakkı ve rehnin kurulamamasının sebebi Türk Medenî Ka
nununun 795 inci maddesinin birinci fıkrası ile İJ54 ve devamındaki maddelerin hükümleridir. Her 
ikisi de kurulma için alacağın devredilebilir nitelikte olmasını şart koşmuştur. 

Madde 601 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 528 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 602 - Hüküm sınırlı sorumluluğa uygun olarak düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 

529 ilâ 531 inci maddeleri, kanunun pay bedellerinin tamamının ödenmesi sistemini kabul etmesi 
dolayısıyla gereksiz hâle gelmişlerdir. 

Madde 603 - Ek ödeme yükümlülüğü, şirket sözleşmesinde öngörülmesi ve kanunda yer alan 
şartların gerçekleşmesi halinde, ortaklara, sadece şirkete nakdî ödemelerde bulunmaları borcunu 
yükler. Amaç fınansal yönden kötü duruma düşen, bilanço ağı bulunan şirkete ortakların yapacak
ları ek ödemelerle yardımcı olmalarıdır. Kurum öğretide, sadece amaç yönünden kişisel sorumlulu
ğa benzetilir. Her iki kurumda da, şirket borçlarını ödeyemediği takdirde ortaklara başvurulmakta
dır. Ancak, gene öğretide belirtildiği gibi, kişisel sorumluluk alacaklılara karşıdır, dışa yöneliktir; 
ek ödeme ise şirkete karşıdır; içe yöneliktir. 

Ek ödeme temelde bilanço açıklarını kapatmak amacıyla öngörülmüş bir araçken, son zaman
larda amaçtaki bu sınırlama kalkmıştır. Kaynak, İsviçre Tasarısında kurumun uygulama alanı geniş
letilmiştir. Tasarıdaki genişleme birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde açıkça görülmektedir. Böyle
ce limited şirket hayatını sürdürebilmesi, ödeme dar boğazından çıkabilmesi için yeni bir olanağa 
kavuşmuştur. 

Madde 604 - Birinci fıkra: Ek ödeme yükümü, kural olarak, ortağın şirketten ayrılması ile o 
ortak yönünden sona erer. Ancak, şirket, ortağın ayrılmasından itibaren iki yıl içinde iflâs etmişse, 
hüküm başkadır. Bu halde ayrılan ortak bakımından yüküm devam eder. Tasarı, yükümün paya bağ
lı olduğu kuralından, alacaklıları korumak ve özellikle kötü niyetli ayrılmalara engel olmak ama
cıyla zorunlu olarak ayrılmaktadır. Aksi halde, fazla paya sahip (hakim) ortak işlerin iyi gitmediği
ni görünce şirketten kolayca ayrılarak söz konusu yükümden kurtulup, ona güvenerek kredi veren 
alacaklıları kandırmış olur. 

Hükmün kaynağı İsviçre Öntasarısıdır. Daha sonra bu tasarıda parlamentoda yapılan değişik
lik kanunumuz tarafından benimsenmemiştir. Çünkü, sürenin üç yıla çıkarılmasının menfaatler den
gesine uymadığı ve kurumu amacından saptırdığı ve bu araçtan yararlanmak isteyecek şirketleri 
caydırabileceği sonucuna varılmıştır. 
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İkinci fıkra - İkinci fıkra bu yükümün paya bağlı olduğu ilkesini doğrular. İlke uyarınca ek 
ödeme yükümünün payın geçtiği kişi, yani halef tarafından yerine getirilmesi gerekir. Ayrılan orta
ğa, ek ödeme yükümü için başvurulabilecek hallerde halefin yükümü yerine getirdiği ölçüde, orta
ğın borçtan kurtulması hem adaletin gereğidir, hem de ilkenin doğal sonucudur. İsviçre Tasarısı ay
rılan ortağın ek ödeme yükümünün yükseltilemeyeceği hükmüne yer vermiştir. Doğal olanın hük
me bağlanması gerekmediği için bu hüküm kanuna alınmamıştır. Ayrılma ile ortağın üzerinde or
ganların kararları hükmü doğuramaz hâle gelir. Ayrılmış ortağın katılma, önerme ve oy verme hak
kını haiz olmadığı bir organın kararı ile bağlı olması hukuken açıklanamaz. Ayrıca 607 nci madde 
bu konuda kesindir. 

Madde 605 - Şirketin finansal durumu, yerine getirilmiş bulunan ödemelerin kısmen veya ta
mamen geri verilmesine müsait duruma gelmiş, şirketin ek ödemelerden yararlanmasına ilişkin şart
lar (devamlı sayılabilecek şekilde) ortadan kalkmışsa, bunların şirkette alıkonulmaları amaca oldu
ğu kadar ek ödemelerin niteliğine de aykırı ve kurumun hizmet vermesini engelleyicidir. Ek öde
melerin sahiplerine dönmeyeceği bir sistemde hiçbir şirket bu yükümü ortaklarına yükleyemez. Ay
rıca, ek ödemeler, tamamlamada olduğu gibi sermaye açığını kapatan şirkete karşılıksız verilen bir 
sermaye değil, geçici zararı gideren bir ek finansman aracıdır. Ancak ek ödemelerin iadesi kötüye 
de kullanılabilir; şirket şartları doğmadığı halde bunları iade edebilir. Tasarı 605 inci maddesinde, 
şartlar müsait olmadığı, ek ödemelere gereksinim bulunduğu halde, bunları kısmen veya tamamen 
geri verilmesini önleyici iki önlem getirmektedir. Birincisi, ödeme kaynağının serbestçe tasarruf 
edilebilecek nitelik taşıması, ikincisi bunun işlem denetçisi tarafından doğrulanmış olmasıdır. Hü
kümdeki "fonlar" tanımlanmamıştır. Yeniden değerleme ile taşınmaz ve iştirak satışı getirilerinden 
oluşan fonların ve diğer fonların kapsama girip girmediğini mevzuat ve öğreti ile mahkeme karar
ları belirleyecektir. İşlem denetçisinin raporunun gerekçeli olması ve sermayenin azaltılmasında söz 
konusu olan gereklilikler ile endişe ve riskleri değerlendirmesi şarttır. 

Madde 606 - Birinci fıkra: Yan edim yükümlülükleri limited şirketin bir taraftan kişisel öğe
lerden oluşabilen yanını ortaya çıkaran diğer taraftan onu, kooperatife yaklaştıran bir kurumdur. 
Yan edimler de esas sermaye payına bağlıdır. 

İkincil (tâli) sıfatıyla da nitelendirebileceğimiz yan edimler bir kısım esas sermaye paylarına 
veya pay kategorilerine yüklenebilen veya payların tümüne yönelik olan yapma, yapmama, katlan
ma, kullandırma edimleridir. Süt, pancar, şeker kamışı, meyve gibi ham ve/veya işlenmiş ürünlerin 
teslimi, park yeri veya depo yeri sağlanıp kullandırılması, taşıma gibi hizmetlerin sunulması ve ben
zeri edimler yan edimlerin konusunu oluşturabilir. Bu edimler, şirketin konusunu gerçekleştirmesi
ne, ortaklarının bileşiminin (meselâ, süt veya meyve üreticilerine özgülenmiş olmak gibi) korunma
sına ve şirketin başka şirketlerin hakimiyeti altına girmemesine hizmet eder. Hem mevcut hem de 
yeni hukukumuzda anonim şirketler için de öngörülmüş bulunan yan edimler kural olarak karşılık
sız değildir. 

İkinci fıkra: Hüküm, edimlerin açık ve belirli olmalarını sağlamak amacıyla öngörülmüştür. 
Her iki nitelik de hükmün öngörülme gayesinin vazgeçilmez gereğidir. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada öngörülen nakdî ve aynî edimler ya karşılıksız oldukları ya da 
uygun olmayan bir karşılıkları bulunduğu için ek ödeme yükümlüğüne ilişkin hükümlere bağlan
mıştır. 

Madde 607 - Hüküm, kuruluştan sonra getirilen veya ağırlaştırılan ek ödeme ve yan edim yü
kümlülüklerinde özel bir yetersayı öngörmektedir. 
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Madde 608 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 533 üncü maddesine nazaran yeni, ancak açıkla
mayı gerektirmeyecek kadar bilinen hükümlere yer vermektedir. 

Hükmün ikinci fıkrası yenidir. Ortak ek ödeme yükümünü yerine getirmişse, ödediği tutar esas 
sermaye payının itibarî değerine eklenir ve kâr payı, bu suretle bulunan toplam tutar esas alınarak 
ödenir. Açıklanan hüküm ortağın ek ödeme yükümünü dikkate aldığı için adalete uygundur. Hük
mün bu özelliği ek ödeme yükümünün sadece bazı esas sermaye paylarına yükletildiği durumlarda 
daha iyi anlaşılır. Üçüncü fıkra olağanüstü yedek akçe ayrılmasını şartlara bağlayarak kâr payını ko
rumaktadır. 

Madde 609 - Birinci cümlenin ilk kısmı 6762 sayılı Kanunun 533 üncü maddesinin tekrarıdır. 
Ek ödemeler için getirilen hüküm yeni olup, ek ödemelerin gereğine uygundur. 

Madde 610 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 534 üncü maddesinin tekrarıdır. 
Madde 611 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 535 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 612 - Şirketin kendi esas sermaye paylarının iktisabı anonim şirkete paralel şekilde dü

zenlenmiştir. 
Madde 613 - 6762 sayılı Kanun, 613 üncü madde anlamında bağlılık yükümüne ve rekabet ya

sağına yer vermemişti. Tasarı ortaklar için hem bağlılık yükümüne hem de rekabet yasağına yer ve
rerek limited şirketin kişisel yönüne uygun bir düzenleme yapmıştır. 

Birinci fıkra: Güçlü kişisel öğeleri haiz bir şirkette sır saklama, önde gelen ve vazgeçilmez ni
telikte bir bağlılık yükümüdür. Bu sebeple Tasarı, şirketin sırlarının saklanmasını, emredici bir bi
çimde düzenlemiştir. Ancak emredicilik, yükümün kaldırılamayacağına yöneliktir. Sınırlamanın ge
çerli olup olmadığı, sınırı ve şirket sırrı kavramı öğreti ile mahkeme kararlarmca belirlenecektir. Sır 
kavramı sürekli değişir. Bu sebeple kanun tanımlamamıştır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada, bağlılık yükümü ile ilgili olarak "çıkarlarını zedeleyecek davranış
lar" ibaresine yer verilmesinin sebebi yüküme geniş bir kapsam kazandırmaktır. Bu ibare dolayısıy-
le, inter alia, şirkete karşı, onu engelleyecek, kötüleyecek, güç duruma düşürecek, gelişmesini kös
tekleyecek, yatırımlarına etki yapacak her çeşit davranış kapsamdadır. Tasarı, ortağın kendisine özel 
menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren davranışlarını bağlılık yükümünü ihlâl eden ayrı 
bir kategori olarak kabul etmiştir. Bağlılık yükümünün sınırı rekabet yasağıdır. Sınırlı sorumluluk 
ilkesiyle, ortaklık haklarının sermayeye bağlanmış olması limited şirkette ortağın kanunen rekabet 
yasağı altına konulmasını, kural olarak haklı gösteremez. Bu sebeple şirket sözleşmesinde öngörül-
memişse ortağa yönelik rekabet yasağı yoktur. Sözleşmede açık hüküm bulunmuyorsa bağlılık yü
kümünden hareketle yasağa varılamaz. Burada "özel menfaat sağlanması" ile "şirketin amacına za
rar verilmesi" birbirini tamamlayan şartlardır. 

Madde 614 - Ortaklara modern şirketler hukuku anlamında geniş bilgi alma hakkı tanınmıştır. 
Madde 615 - İsviçre'nin Öntasarısından alınan, ana kaynağı Alman Limited Şirketler Kanunu 

olan bu hüküm şirketin sermaye tabanını güçlendirme amacına yöneliktir. Hüküm anonim şirketler 
hakkındaki 376 ncı maddenin birinci fıkrası hükmünde öngörülen sırada sona çekilme kurumu ile 
benzeşmektedir. 376 ncı maddeye ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. 

Sermaye yerini tutan ödünç kurumu kolay kabul gören, genel olarak benimsenen bir kurum de
ğildir. Bu sebeple İsviçre Öntasarısında bulunduğu halde Tasarıdan çıkarılmıştır. Reddedilmesinin 
sebebi, ortakların şirketi gönüllü olarak finanse etmelerini engellemesi olasılığının yüksek olması
dır. Tasarıya da hakim olan karşı teze göre ortaklarının sermaye koymadıkları, ödünç vermedikleri, 
yaşaması için hiçbir fınansal destek sağlamadıkları, yabancı ortak bulmadıkları ve devretmedikleri 
veya devredemedikleri bir şirketin tüm yükünü kredi piyasasına ve üçüncü kişilere bırakmak doğ
ru değildir; böyle bir anlayış geniş çaplı krizlere yol açmaktadır. Şirket kuranlar özveride bulunma
lıdır. Piyasamızın düzelmesi ancak özsermayesi ve ortak desteği güçlü şirketlerle sağlanabilir. 

* 
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Madde 616 - Tasarı, 6762 sayılı Kanunun 539 uncu maddesinde olduğu gibi genel kurulunun 
devredilemez yetkilerini değişik bir sistem bağlamında düzenlemektedir. Devredilemeyen yetkiler 
organsal yapıya ve ortak haklarına aittir. Böylece, organlararası işlevler ayrımı kanunî düzen niteli
ğini kazanmaktadır. Çünkü, 625 inci madde de aynı sistem müdürler için öngörülmüştür. Organla
rarası altlık üstlük anlayışını reddeden 6762 sayılı Kanun ve Tasarı genel kurul için üst organ sıfa
tını kullanmayarak işlevler ayrımı ilkesinde İsv. BK'ya nazaran daha nettir. Gerçi İsviçre öğretisin
de üst organ sıfatının işlevler ayrımını bertaraf etmediği açıklanır. Ancak nitelendirmenin yorum 
güçlüklerine yol açtığı da görmezden gelinemeyecek bir olgudur. Hükümde iki sınıf yetki yer al
mıştır. Birinci sınıfta kanunen devredilemez nitelikteki yetkiler sayılmıştır. İkincisinde ise bu nite
liği şirket sözleşmesi ile alan yetkiler gösterilmiştir. Hükmün ikinci fıkrasında yer alan yetkiler, an
cak şirket sözleşmesinde öngörülmüşlerse bu niteliği kazanırlar. İkinci sınıfa giren bir konunun, şir
ket sözleşmesinde, genel kurul tarafından karara bağlanacağının hüküm altına alınmış olması yeter
lidir; yoksa yetkinin devredilemez nitelik taşıdığının belirtilmesi şart değildir. 

Madde 617 - Tasarının 617 nci maddesi, son fıkrası hariç, yenilik içermemektedir. Sayılan konu
larda anonim şirket hükümlerine göndermede bulanmak suretiyle maddeye derinlik kazandırılmıştır. 

Son fıkra, anonim şirket yönetim kurulu kararlan için öngörülmüş bulunan bir karar verme 
usulünün limited şirkette genel kurul kararlarının alınmasında uygulanması amacıyla kaleme alın
mıştır. Gerçekten 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve Tasarının 390 in
ci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca, yazılı bir öneriye yazılı olarak katılmak suretiyle 
yönetim kurulu kararı alınabilir. Bu tür kararlar yabancı öğretide sirküler karar diye anılır. Sirküler 
karar limited şirketler genel kurul kararlarının alınmasında büyük bir ihtiyaca cevap verebilir. Limi
ted şirketlerde yazılı oya izin verildiğine göre, sirküler karara da kanunen olanak tanımak eşyanın 
doğası gereğidir. 

Madde 618 - Birinci fıkra: Birinci fıkranın sistemi yenidir. Bu fıkrada oy hakkı ile oy hakkı
nın hesaplanması itibarî değer bağlamında düzenlenmiştir. Ayrıca oy hakkının esas sözleşme ile sı
nırlanmasına, dolayısıyla oyda imtiyaza da müsaade edilmiştir. Hüküm birden çok paya sahip orta
ğın veya ortakların oy haklarının sınırlanabilmesi olanağını da öngörmektedir. Bunun iki sınırı var
dır: (a) her ortağın en az bir oyu bulunmalıdır, (b) Her esas sermaye payı en az bir oy hakkı verme
lidir. 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi yazılı oy verme olanağı da kanunda açıkça tanınmıştır. 

İkinci fıkra: Birinci fıkrada öngörülen oyun itibarî değere göre hesaplanması kuralı (oransal-
lık kuralı) emredici değildir. Şirket sözleşmesi, nominal değerden bağımsız olarak, oy hakkını dü
zenleyebilir; oy hakkını başka bir esasa, meselâ her esas sermaye payının itibarî değeri ne olursa ol
sun bir oy hakkı vereceği ilkesine göre belirleyebilir. Ancak, seçilen esas yukarıda belirtilen emre
dici kurala aykırı olmamalıdır. 

Bu bağlamda bir ortak=bir pay düzenlemesinin geçerli olup olmayacağı, somut olayın özellik
lerine göre belirlenir. Oransallık yönteminden sapılması halinde birinci fıkranın son cümlesi, oyda 
imtiyazı sınırlayan bir kuralı koymuştur. Hüküm, payların itibarî değerleri farklılaştırılarak imtiyaz 
tanınması varsayımını düzenlemektedir. Buna göre, en küçük itibarî değere sahip esas sermaye pay
larının itibarî değeri, diğer esas sermaye paylarının itibarî değerlerinin en az onda biri kadar olabilir. 

Üçüncü fıkra: Şirketin yönetiminde hakimiyet kurulmasını engellemek amacıyla öngörül
müştür. 
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Madde 619 - Madde yenidir. 6762 sayılı Kanunun 537 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan oydan yoksunluk hâli, Tasarının sistemine ve içerdiği yeniliklere göre genişletilmiştir. 

Madde 620 - Madde, olağan karar alma yetersayısını düzenlemektedir. 
Madde 621 - Madde, önemli kararlar için karar alma yetersayısını düzenlemektedir. 
Madde 622 - Madde 6762 sayılı Kanunun 536 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün tek

rarıdır. İsviçre Tasarısının aksine, hükümsüz kararlara da göndermede bulunulmuştur. 
Madde 623 - Tasarı, İsv. BK ile 6762 sayılı Kanuna hakim olan, İsviçre Tasarısında da aynen 

korunan özden organ ilkesini terk etmiştir. Bu ilke tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayı
sıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamı
na gelir. Burada "özden" sözcüğü şirketin özünü oluşturan ortakları, yani bünyeyi ifade eder. Yöne
tim şirketin bünyesinden kaynaklanmaktadır. Özden/bünyeden yönetim ilkesi şirketi "şahıs şirketi" 
sınıfına sokar. İsviçre kanun koyucusu limited şirketi bir anlamda sınırlı sorumlu bir kollektif şir-
ketmiş gibi mütalâa etmektedir. Bu yaklaşım modern öğretide pek taraftar bulmamakta, limited şir
ket anonim şirkete nazaran küçük ölçekli bir şirket olarak düşünülmektedir. Bu anlayış Türk limi
ted şirketi için de geçerlidir. Limited şirketi kollektif şirkete çok yaklaştırmanın "şirketleşme" poli
tikasına uymadığı, böylelikle özellikle yönetimde profesyonelleştirmenin gereksinimlere daha iyi 
cevap vereceği düşüncesi ağır basmıştır. Bu sebeple özden organ ilkesinden ayrılarak 623 üncü 
maddede seçilmiş yönetim organı sistemi benimsenmiştir. Yapısı sermayeye dayalı olan şirketlerde, 
bu şirket kişisel öğeler taşısa da, yönetim, ortaklara kanunen bir hak ve yüküm olarak bırakılmaz, 
seçilmiş ortak olan veya olmayan kişilere ait olmalıdır. İsviçre öğretisinde üçüncüden organ diye 
Türkçeye çevireceğimiz bu sistem, hem üçüncü kişinin de organa seçilebileceğini hem de ortağa bu 
görevin seçimle verildiğini ifade eder. Sistem seçilen kişi ile oluşan borçlar hukuku ilişkisi ile ta
mamlanır. İsviçre öğretisi limited şirketin yönetim organında organ ilişkisi ile borçlar hukuku iliş
kisinin birbiri içinde olduğu görüşünü savunur ve bu sebeple Alman öğretisinden ayrılır. Şirket söz
leşmesi özden organ sistemine uygun olarak düzenlenebileceği gibi ortaklık sıfatının sonucu olma
yan bir yönetime de yer verebilir. 

Seçilmiş yönetim ilkesi, toplu yönetimin yani özden organ konseptinin uygulamada zorluklara 
yol açması ve yönetimin yetkin kişilerden ve profesyonellerden oluşmasının gerekli olduğu düşünce
siyle benimsenmiştir. Bunun dışında 6762 sayılı Kanunun 540 inci maddesindeki ilkeler korunmuştur. 

İkinci fıkra: Tüzel kişinin müdür olmasına yani yönetimde yer almasına olanak sağlayan ikin
ci fıkra 6762 sayılı Kanunun 540 inci maddesi hükmüne ve onun kaynağı olan İsv. BK m. 811 (2)'ye 
hakim olan anlayışa bağlı kalmakta, 03/01/1994 tarihli SAS ("Societe par action, simplifiee")'ın dü
zenlemesi ile uyum içinde bulunmaktadır. Tasarı hükmü daha adil bir sorumluluk düzenine dayan
makta, ancak İsviçre Tasarısından ayrılmaktadır. İsviçre Tasarısı'nın tercihi tüzel kişinin (veya kişi
lerin) şirketi yönetip sorumluluğu fınansal açıdan güçsüz olan temsilciye yükleme sakıncasını 
önemli görmemiştir. Oysa bu, yeni normun yasallığı ve adalet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. İna
nışın aksine tüzel kişinin yönetici olması, eşyanın doğasına ve yönetim organının yapısına aykırı de
ğildir. Fransız kanunu şirketin temsil yetkisi ile yönetiminin, tüzel kişi olan tek kişiye bırakılması
na kapıyı açmakta, böylece bazı joint-venture'lara uygun bir "icra" organına zemin hazırlamaktadır. 

Madde 624 - Bu madde, müdürlerin birden fazla olmaları halinde onların bir kurul olduğunu 
belirterek yönetim kuruluna özgü bir işleyiş kuralını hükme bağlamaktadır. Son fıkra başkanın üs
tün oyunu tanıyarak bir yeniliğe yer vermiştir. Başkanın üstün oyu, yönetim organındaki kitlenme-
yi çözen ve şirketi çalışabilir konumda tutan bir araçtır. Kurucuların (ortakların) kabul ettiği "baş
kanın üstün oyu" çözümünü kanun koyucunun reddetmesinin haklı ve ikna edici bir gerekçesi yok
tur. Bu sistemin temel hukuk kurallarına uymadığı itirazının ise dayanaktan yoksun olduğunda ye
ni öğreti görüş birliği içindedir. 
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Madde 625 - Genel kurula ilişkin 616 ncı madde gibi 625 inci madde de, işlevler ayrımı ilke
sine uygun olarak müdürün veya müdürler kurulunun yani bir anlamda yürütmenin, devredilemez 
görev ve yetkilerini sınırlı sayı olarak (numerus clausus) saymaktadır. Kanunun 375 ve 408 inci 
maddelerinde olduğu gibi burada da görev ve yetki kavramlarına birlikte yer verilmiştir. Çünkü, bu 
kavramlardan biri diğerini zorunlu olarak içermez; biri bir borcu ve yükümlülüğü diğeri ise huku
ken yapabilirliği, karar alabilirliği ifade eder. Tasarının 625 inci maddesi anonim şirketlere ilişkin 
374 ve 375 inci maddelerle uyum içindedir. Hüküm İsviçre Tasarısından alınmıştır. Ancak her iki 
hükmün üçüncü fıkraları değişiktir. 625 inci maddenin üçüncü fıkrası sistemimizin gereğidir. İsviç
re Tasarısındaki 810 (3). madde hükmü kanuna alınmamıştır. Çünkü, müdürler arasından birinin 
başkan seçilmesi ve ona yetkiler verilmesinin limited şirketlere ve primus enterpares kuralına uy
mayacağı düşünülmüştür. Tasan bu ilkeye sadece üstün oyda (m. 624) istisna getirmiştir. 

Birinci fıkra: Birinci fıkra ilkeyi koymakta ve yönetim kavramına uygun olarak şirketin işlet
me konusunun elde edilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemi yapmak ve kararlan almak yet
kisini müdürlere, yani yönetime vermektedir. 

Devredilemez yetkilerin tümü yürütmeye ilişkindir. Bunlar iç ilişkiyi ilgilendiren yapının, yö
netim birimlerinin, genel anlamda şirket örgütünün oluşturulması ve uygulanması ile ilgilidir. Yet
kilerin açıklanması ile ilgili olarak 375 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra hükmü, ortakları da ilgilendiren veya yönetimin onlardan destek al
mak gereksinimi duyduğu konularda onlara bunu sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Hüküm, du
raksamaya sebep olan kararların alınmasında ortaklar, yani genel kurul ile yönetim arasındaki uyu
mu sağlama yönünden de yararlı olacaktır. Tasarıya yeni giren bu mekanizmanın özellikle büyük li
mited şirketlerde, önemli bir gereksinime cevap vereceği de muhakkaktır. 

Ancak genel kurulun onayına rağmen sorumluluğun müdürlerde olduğu hükümde açıkça belir
tilerek, işlevler ayrılığı, sorumluluk yetkiye bağlıdır ilkesinin gereğine uygun hareket edilmiştir. Zo
runlu olmayan onayı aramak, yetkiden doğan sorumluluğu kaldıramaz. 

Madde 626 - Birinci fıkra: Birinci fıkra, üçüncü kişi yöneticiler de dahil yönetimin özen yü
kümünü ve şirket menfaatinin gözetilmesi, diğer menfaatlerin önünde tutulması zorunluğunu dü
zenlemektedir. Bu fıkra "özen" ile "şirket menfi atinin gözetilmesi" kavramlarını birbirinden ayır
mıştır. Özen, iş ve işlemlerde gösterilmesi gereken dikkati, ciddiyeti ve bilimselliği ifade eder. Bir 
karar alınmadan önce pazar araştırması, fınansal durum değerlendirmesi, borçlara ve etiğe uygun
luk incelemesi yapılması bilimselliğin ve modern yönetim ilkelerinin gereği olup, bu inceleme, 
araştırma ve değerlendirmeler özen kavramının tanımına dahildir. "Şirket menfaatinin gözetilmesi" 
ise şirketin menfaatinin kişisel menfaatlere ve başkalarının menfaatlerine feda edilmemesi, diğer 
menfaatlerin arkasına konulmaması anlamına gelir. Şirket menfaatinin gözetilmesi, müdürlük göre
vinin yapılışına ilişkin doğal bir gereklilik olup, bağlılık yükümü içinde de değerlendirilemez. Şir
ketin menfaatlerinin gözetilmesinin ölçüsü dürüstlük kuralıdır. Hükümde yüzde yüz hakimiyete iliş
kin istisnaî nitelikteki 202-205 inci maddelerin hükümleri saklı tutularak, anılan varsayımlarda, şir
ket menfaatinin gözetilmesine verilen farklı anlama gönderme yapılmıştır. 

İkinci fıkra: Rekabet yasağını düzenleyen ikinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 547 nci maddesi
nin yerini almıştır. Hüküm mevcut hukuktan farklı olarak, rekabet yasağına aykırılığı kazuistik yön
temle belirlememiştir. Bu fıkra, eski metinde öngörülen hâlleri ve gereğinde bu haller dışında kalan 
diğer rekabet faaliyetlerini (meselâ, dolaylı ve gereğinde etkisi duyulan komşu alan rekabeti) de 
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kapsar. Hüküm, İsviçre Tasarısından farklı olarak, rekabet yasağını emredici nitelikte olmamak üze
re kanunî bir yasak olarak kabul etmiş, aksinin şirket sözleşmesi ve genel kurul kararlarıyla öngö
rülebileceğini belirtmiştir. 

Üçüncü fıkra: Fıkrayla ilgili olarak 613 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 627 - Ortaklara eşit işlem yapılması, şirketler hukukunun hem taşıyıcı kolonlarından 

biri hem yönetimle görevli olanların iş, işlem ve kararlarına yön veren bir ilke hem de ilişkileri ada
let temelinde değerlendirilen bir düzenleyicidir. Eşit işlem ortaklara yönelmiştir. Ancak Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki "corporation"lar bağlamında "stakeholder" (Genel Gerekçe'nin 74 nolu 
paragrafına bakınız.) anlayışı ilkenin muhataplarını çoğaltmıştır. Tasarının 627 nci maddesi İsviçre 
Tasarısından esinlenerek kaleme alınmıştır. Tasarının gerekçesinde ilkenin iki farklı düzeyde etkili 
olduğu belirtilmiştir: (a) Ortaklar arası ilişkilerde ve (b) yönetim karar ve eylemleri çerçevesinde. 
Ortaklararası ilişkilerde eşitlik, ilk şirket sözleşmesiyle bozulabilir. Oysa, kâr payında ve diğer hak
larda eşitsizlik kurucuların istedikleri düzense buna kimse karışamaz. Ancak, şirket sözleşmesi de
ğiştirilerek getirilecek eşitsizlik sorun yaratır ve böyle bir değişikliğin kabulü, nisaplara uyularak 
alınan kararlarla değil, ilgililerin onayı ile sağlanabilir. Çünkü, değişiklikle ortakların tümünün ka
bul etmeyebileceği bir düzen getirilmek istenmektedir. Öyle ise bu düzen tüm ortakların onayı ile 
kurulmalıdır. Tasarıda bunun bazı örnekleri vardır: 607 nci madde gibi. İkinci düzeyde, yani yöne
timin kararları ve eylemleri bağlamında, müdürlerin ilkeye uymaları, işlem ve kararların geçerliliği 
kadar bir sorumluluk sorunudur. Hüküm öğretiye uygun olarak eşit işlem ilkesinde görecelik kura
lını kabul etmiştir. 

Madde 628 - Birinci fıkra: Tasrarının 628 inci maddesinin birinci fıkrası, şirketin tamamen 
Türkiye dışından yönetilmesini engellemekte ve müdürlerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uy
gulanmasındaki engelleri olabildiğince kaldırmak amacını gütmektedir. Sorumlulardan en az biri
nin Türk mahkemesinin önüne getirilebilmesini sağlamak, kabuk şirketleri azaltmak, hükmün ön
görülme sebeplerinin başında yer almaktadır. Fıkra ayrıca 359 uncu maddenin üçüncü fıkrası hük
mü ile de uyum içindedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra birinci fıkraya güç kazandırmak, sicil hükümleri ile uyumu gerçek
leştirmek amacıyla öngörülmüştür. 

Madde 629 - Birinci fıkra: Birinci fıkrada, 6762 sayılı Kanunun 542 nci maddesi hükmü tek
rar edilmiştir. 

İkinci fıkra: İsviçre Öntasarısından alınan ikinci fıkra, tek kişiden oluşan limited şirketlerde 
bu tek ortağın müdür olması halinde, uygulanacak özel bir düzenleme getirmektedir. Hüküm şeffaf
lık ilkesi aracılığı ile, temsilcinin kendisiyle sözleşme yapmasından doğabilecek sakıncaları, olabil
diğince alt düzeye indirmek amacına yöneliktir. İstisnayı düzenleyen hüküm genişletilmemeli, 
özenle ve gerektiği takdirde uygulanmalıdır. İstisna ile, piyasa şartlarının haklı gösterdiği sözleşme
ler değil, piyasa ve günlük hayat deneyimlerine göre her gün yapılan, hükümleri belli, sıradan nite
lik taşıyan, özellik göstermeyen, kayırıcılığa olanak bırakmayan, kimle yapılırsa yapılsın şartları 
farketmeyen, temsilcinin kendi kendisiyle yapması halinde şirketin ve üçüncü kişilerin zarara uğra
mayacağı sözleşmeler kastedilmiştir. 

Madde 630 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 543 üncü maddesinden farklı ilkelere daya
nan bu hüküm Tasarının 616 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüyle uyum içindedir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, genel kurulun yöneticiyi görevden almadığı veya yönetim hakkını ve 
temsil yetkisini sınırlamadığı hâllerde, "actio pro socio"ya olanak tanımaktadır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra, haklı sebebi tanımlamaktadır. 
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Madde 631 - Tasarının 631 inci maddesi, 6762 sayılı Kanunun 545 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 632 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 542 nci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 633 - Bu maddenin ve 634 üncü maddenin konuları, İcra ve İflâs Kanununda sermaye 

şirketleri yönünden bütün halinde düzenlendiğinden söz konusu sisteme ve anonim şirketlerin 376 
ile 377 nci maddelerine, limited şirketlerde de koşut hükümler getirilmiştir. Tasarının 376 ve 377 
nci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 634 - Bu maddeyle ilgili olarak 633 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 635 - Maddede, AET/AT'ın yönergeleri gereği, limited şirket, bir sermaye şirketi ola

rak anonim şirket ile aynı denetleme sistemine bağlanmıştır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sona Erme ve Ayrılma 
Madde 636 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 549 uncu maddesini kısmen-sadece sona erme se

bepleri bakımından devam ettirmektedir. İkinci ve altıncı fıkralar ise yenidir. 
İkinci fıkra: Anonim şirketlere paralel olarak organsızlık halinde ortaklara ve şirket alacaklı

larına mahkemeden şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır. Benzer bir hüküm İsviçre öntasarısın-
da da yer almaktadır. Hükmün amacı, organsızlığın anlamı ve diğer konular hakkında 530 uncu 
maddedeki açıklamalara bakılmalıdır. Limited şirketlerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na dava hak
kı tanınmamıştır. Limited şirkette Bakanlığa böyle bir dava hakkının tanınmasının doğru olmadığı 
düşünülmüştür. 

Üçüncü fıkra: Şirketin kişisel niteliği gözönünde tutularak ve 639 uncu maddenin birinci fık
rası da dikkate alınarak her ortağa haklı sebeplerle şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır. İsviç
re'nin öntasarısında da yer alan bu hak ortağın çoğunluğa karşı konumunu kuvvetlendirecektir. Or
tağa tanınan bu hak anonim şirketlerdeki 531 inci maddede yer alan hükme paralel olarak düzen
lenmiş ve yargıca şirketin yararına geniş müdahale hakkı tanınmıştır. 

Dördüncü fıkra: Dava açıldığında, somut olayın özelliklerine göre, kayyım atanması başta ol
mak üzere çeşitli tedbirlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkabilir. Beşinci fıkra bu amaçla öngörül
müştür. 

Madde 637 - Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 550 nci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 638 - Birinci fıkra: Madde, 6762 sayılı Kanunun 551 inci maddesinin birinci fıkrası 

hükmünün tekrarıdır. 
İkinci fıkra: İkinci fıkra, aynen 6762 sayılı Kanunun 551 inci maddesinin ikinci fıkrası hük

münde olduğu gibi, ortağa haklı sebeplerin varlığında, çıkma davası açabilmesi olanağını sağlamış
tır. Aksi halde, ortak, onu ortak olmaya yönelten şartlar ortadan kalktığında şirkette kalmaya mah
kum edildikten başka, şirketten ayrılmasını gerektiren sebepler doğduğu hallerde de şirketten ayrı
lamaz duruma düşürülür. Bu ise şahıs şirketlerinde bile kabul edilemez. Onun için haklı sebeplerle 
çıkma davası şahıs şirketlerine özgü ve varlığı zorunlu bir kurumdur. 

İkinci fıkranın ikinci cümlesi İsviçre Tasarısından alınmış yeni bir hükümdür. Çıkma davası aç
mış bir kişinin, yargılama süresince ortaklık haklarını kullanması ve borçlarını yerine getirmekle 
yükümlü olması konumuna uygun düşmez. 

Madde 639 - Bir çıkma davası bağlamında, kendilerini çıkma davasının davacısı ortak ile ay
nı konumda gören, yani çıkmaya ilişkin şirket sözleşmesi hükmüne dayanacak gerekçeleri veya 
kendi bakımlarından haklı sebepleri bulunan ortaklara çıkma davasına katılma hakkı tanınmıştır. Bu 
suretle arzu eden ortak kendisine eşit işlem yapilmasını talep edebilecek, bir diğer söyleyişle aynı 
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olanaktan yararlanabilecektir. Çünkü, açılan davadaki haklı sebep sadece davacı ortak değil diğer 
bazı ortaklar için de geçerli olabilir. Davanın sadece davacı için karara bağlanması aynı durumda 
bulunan ortakları olumsuz etkileyebilir. Hüküm hem menfaatler dengesine hem de dava ekonomi
sine de uygundur. Davaya katılacak ortakların aynı şirket sözleşmesi hükmüne veya aynı haklı se
bebe dayanmalarının gerekli olup olmadığı, ya da başka hüküm veya haklı sebepler ileri sürülme
sinin de mümkün olup olmadığı tartışması yargı kararları ile öğretiye açıktır. Tasarı, bu sorunu ka
tı bir şekilde çözmekten bilerek kaçınmıştır. 

Ayrıca İsviçre Tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi şirketin içinde bulunduğu şartlar ve 
özellikle fınansal durum yönünden mümkün olduğu kadar hızla çıkma bir avantaj olarak değerlen
dirilebilir. Diğer ortaklar da bu olanaktan yararlanmalıdır. 

Madde 640 - Birinci fıkra-ikinci fıkra: Birinci fıkrada bir ortağın şirketten çıkarılabileceği 
sebeplerin şirket sözleşmesinde öngörülmesine olanak tanınmıştır. Bu suretle bir taraftan şirkete, 
kendisi yönünden önemli olan sebeplerin varlığında şahsında bu sebepler gerçekleşen ortağı şirket
ten çıkarma ve istediği ortamı yaratma hakkı tanınmış diğer taraftan da ortaklar açısından hukuk gü
venliği sağlanmıştır. Ortaklar hangi hallerde şirketten çıkarılacaklarını bilerek hareketlerini ona gö-. 
re ayarlayacaklardır. 

İkinci fıkra, ortağa çıkarmaya karşı dava açma hakkı bahşederek bir diğer güvence vermiştir. 
Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkrada şirkete haklı sebeplerin varlığında ortağı şirketten çıkarma da

vası açma hakkı tanıyarak denge sağlanmıştır. Ortağın şirketten çıkarılması için birinci fıkrada ön
görüldüğü üzere esas sözleşmede hüküm bulunmayabilir veya öngörülen hükümlere rağmen haklı 
bir sebep oluşmuş bulunabilir. Bu hallerde çıkarma davası şirketin devamını, huzur içinde çalışma
sını sağlar. 

Madde 641 - Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanun, ayrılan ortağın ayrılma payını açıkça düzenle
memiştir. 641 inci madde bu konudaki kanun boşluğunu bir hüküm ile doldurarak hem tartışmala
ra son vermeyi hem de adalete uygun bir çözüm getirmeyi amaçlamıştır. Ayrılma her çeşidi ile çık
ma ve çıkarılma ile doğal çıkma hali olan ölümü de kapsar. Ayrılma özellikle çıkarma, elkoyucu 
(müsadere edici) ve cezalandırıcı bir yaklaşıma olanak vermemelidir. Tasarının kuralı ayrılan orta
ğa esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesinin ödenmesidir. "Gerçek değerine 
uyan" ibaresini kanun tanımlamamıştır. Bu ibarenin yorumu öğreti ve yargı kararlarınca yapılacak
tır, ancak ibarenin en azından "bilanço değeri"ni ifade ettiği şüphesizdir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra ayrılma hakkının şirket sözleşmesinde özel bir şekilde düzenlenmiş 
olması halinde, ortaklara ayrılma akçesini, şirket sözleşmesindeki düzenlemeye uygun olarak ka
nundan farklı bir şekilde düzenleme olanağını vermektedir. Ancak, hüküm ortaklara keyfi, adalete 
tamamen ters ve müsadereye yakın bir düzenleme yapmak hakkını da vermez. Serbesti genel hukuk 
ilkeleri ile sınırlandırılmıştır. 

Madde 642 - Bu madde de önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çünkü 6762 sayılı Kanun ay
rılma akçesinin ne zaman muaccel olacağına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Konu, ayrılan orta
ğa yapılacak ödemenin zamanlama yönünden şirkete ve alacaklılara zarar vermemesi, menfaatler 
dengesinin hakça kurulmasıdır. 

Birinci fıkranın (a) bendi: Hukukun genel ilkeleri ayrılma akçesinin ayrılma ile muaccel ol
masını gerekli kılar; bu kural burada da geçerlidir. Ancak bu kural şirketin "kullanabilir öz serma
yesi" varsa uygulanır. Bu da somut olayın özelliklerine bağlıdır. "Kullanılabilir öz sermaye" şirke
tin serbest yani bir amaca bağlanmamış yedekleri ve zararları dikkate alınarak belirlenir. Bu belir-
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lemeyi işlem denetçisi yapmalıdır. Öz sermaye ayrılma payının ödenmesine yetmiyorsa işlem de
netçisi esas sermayeden ödenmesi gereken miktarı belirler. Bu miktar esas sermayenin azaltılması 
yolu ile serbest hâle gelir. 

(b) bendi: Ayrılma akçesinin muaccel olabilmesi için ortağın ayrılabilmesi gerekir. Ortak ay-
rılamıyorsa, ortaklar genel kurulu gerekli onayı vermemişlerse akçe de muaccel olmaz. 

(c) bendi: Ayrılma akçesi, sermaye kanun hükümlerine uyularak azaltılmışsa muaccel olur. 
İkinci fıkra: İkinci fıkra ayrılan ortağın menfaati ile şirketin menfaati arasındaki dengeyi kur

mak amacıyla konulmuştur. Ortak bir alacak hakkı elde ederek, şirket ise faiz işlememesi ve öz ser
maye belirleninceye kadar her hangi bir ödeme yükümü altına konulmayarak korunmuştur. 

Madde 643 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 552 nci maddesini karşılamaktadır. 
Madde 644 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 656 ncı maddesini karşılamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli Evrak 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Poliçe ve Bonolara İlişkin Cenevre Birlik Anlaşması (CBA) ve bu CBA'yı kabul eden ülkele
rin hemen hemen tamamında bulunmayan, İsviçre Borçlar Kanunundan alınmış bulunan "Genel 
Hükümler"in Türk hukukuna katkılı olmak yanında ilkesel kararların verilmesinde ve özgün öğre
timin gelişmesinde etkili rol oynadıkları düşünülerek aynen korunmaları uygun görülmüştür. 

Madde 645 - 6762 sayılı Kanunun 557 nci maddesinin, dil yenileştirmesi dışında özdeşi olan 
bu hükmün doğrudan kaynağı İsv. BK m. 965'dir. Türk kanun dili anlayışına uygun olduğu için es
ki metin "ki'li" cümle yapısında da bir değişiklik yapılmasına gerek görülmemiş, mevcut söz dizi
mi düzeninin Brunner'in ünlü tanımına daha uygun düştüğü düşünülmüştür. Dil anlaştırmasında 
"bunlarda mündemiç" ibaresinin "bunların içerdikleri" ve "dermeyan edilemediği gibi"nin de "ile
ri sürülemediği gibi" ibaresiyle tam karşılandığı sonucuna varılmıştır. 

Madde 646 - Birinci ve ikinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 558 inci maddesinin birinci ve ikin
ci fıkralarından (dil arılaştırılması yapılmış olarak) aynen alınmıştır. Maddenin doğrudan kaynağı 
İsv. BK m. 966'dır. Her iki fıkra da senetten doğan borcun yerine getirilmesini, senedin borçlusu 
yönünden sonuçlarını düzenlemektedir. Hüküm senet borçlusu üzerine kurulmuştur. İkinci fıkra ise 
senedin ibrazında borcu yerine getiren senet borçlusunun durumunu belirtmektedir. Birinci fıkrada 
vurgu "ancak" kelimesindedir. 

Almanca metinde borcun "ifası"ndan, Fransızcasmda ise ödenmesinden söz edilmiştir. Tartış
malara yol açmamak için metinde değişiklik yapılmamıştır. Ancak kıymetli evrakın içerdiği hakkın 
değişik nitelikte olabileceği düşünülünce "ödeme" kelimesinin geniş yorumlanması doğru olur. 

Madde 647 - 6762 sayılı Kanunun 559 uncu maddesinden, dili anlaştırılarak aynen alınan 
madde her türdeki, hamiline, emre ve nama yazılı kıymetli evrakta sözleşmeye dayalı olarak mül
kiyetin geçirilmesine veya sınırlı bir aynî hak kurulmasına ilişkin kuralları öngörmektedir. Anılan 
maddenin içerdiği hükümler kıymetli evraka ilişkin kanundan doğan mülkiyet geçişleri (miras, bir
leşme, bölünme gibi) ile aynî hak kuruluşlarına (kanunî rehin gibi) uygulanmaz. 

Madde 648 - Bu maddenin ikinci fıkrası iki değişiklikle 6762 sayılı Kanunun 560 inci madde
sinden alınmıştır. Değişiklikler dolayısıyla İsv. BK m. 968 ile karşılaştırma yapılarak madde değer
lendirilmiştir. Değişikliklerden birincisi mevcut metnin ikinci fıkrasındaki "tam ciro" ibaresinin "ci-
ro"ya çevrilmiş olmasıdır. Kaynak İsv. BK m. 968 (2)'nin Fransızca metninde yer alan "tam ciro" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 2 7 9 -

terimi yanıltıcıdır. Almanca metninde kullanılan "doldurulmuş ciro" ibaresi ise pek bir anlam ifade 
etmemektedir. Çünkü, borçlu, meşru hamilin belirlenebilmesi için son cironun beyaz ciro olmama
sını istiyorsa hamil beyaz ciroyu, mevcut 596 (2)'nin 1 no.lu, Tasarının 684 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasının (a) bendine göre doldurabilir. Bu sebeple genel olarak "ciro" teriminin kullanılması ye
terlidir. Aksi halde beyaz cironun emre yazılı senedin devrine yetmediği gibi bir anlam çıkabilir. Be
yaz ciro da senedin zilyetliğinin geçirilmesiyle birlikte senedin devri için yeterlidir. İkinci değişik
lik ise eski metindeki "teslim" yerine kaynağa uygun olarak "zilyetliğin geçirilmesi" kavramının 
kullanılmış olmasıdır. Çünkü kaynak İsv. BK m. 968 (2)'nin Almancasında "teslim" anlamına ge
len "Übergabe" yerine "geçirme (nakil)" karşılığı olan "Übertragung" kelimeleri kullanılmıştır. 
Fransızcadaki "transfer" ise her iki anlamı da ifade etmektedir. 

Madde 649 - Bu madde 6762 sayılı Kanundan (dili anlaştırılarak) aynen alınmıştır. Hem mev
cut metinde hem de kaynakta dar anlamlı "teslim" kelimesi yer aldığından, yeni hükümde bu nok
tada bir değişiklik olmamıştır. Kanunun 648 inci maddesi senedin geçişine ilişkin genel bir hüküm 
iken, 649 uncu maddesi sadece haklann geçişi ile ilgilidir. Buna karşılık ciro edenin defilerini dev
retmez. Hükmün asıl öngörülme amacı hakların geçtiğinin belirtilmesidir. Bu sebeple 649 uncu 
maddedeki "teslim" bir daralmayı ifade etmez. 

Madde 650 - Tahvile ilişkin genel kuralları ve özellikle tahvil özgürlüğünü koyan bu madde 
(dili anlaştırılarak) ancak içeriğinde bir değişiklik yapılmadan 6762 sayılı Kanunun 562 nci mad
desinden aynen alınmıştır. 

Madde 651 - Madde aynen 6762 sayılı Kanunun 563 üncü maddesinden alınmış olup, doğru
dan kaynak İsv. BK m. 563'dür. Maddede (ve Tasarının diğer maddelerinde yer alan) "zayi" ve "zi
ya" kelimeleri yerine Öztürkçe bir kelime konulmamıştır. Bunun sebebi, her iki kelimenin tüm an
lamlarını içerecek uygun bir karşılığının bulunamamasıdır. "Zayi" ve "ziya" kelimelerine sözlükler 
esas itibarıyla "yitmiş, mahvolmuş" anlamlarını vermektedir. Yargıtay ise yiten (kaybolan), yırtılan, 
okunamayacak kadar tahrip olan, elden herhangi bir şekilde çıkan (meselâ, kuyuya düşen, çıkarıla
mayan, rüzgarda uçan) senetleri "zayi" olmuş senet olarak kabul ediyor. Bu kelime yerine "yiten" 
kelimesinin kullanılması halinde, kavramın dar yorumlanabileceğinden, "yiten, elden çıkan, harap 
olan" şeklinde birden çok kelimenin bir arada kullanılmasının da kanun diline uymayabileceğinden 
endişe edilmiştir. "Zayi" bir kelime değil, anlambilim yönünden anlam yüklü bir kavram olarak de
ğerlendirilmiştir. Medenî Kanunda da bu tür kelimelerin aynen korundukları saptanmıştır. 

Madde 652 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 563 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 653 - Esas kaynağı İsv. BK m. 973 olan bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 565 inci mad

desinden aynen alınmıştır. İsv. BK m. 973'de "özellikle poliçe, bono, çek ve rehin senetleri gibi kıy
metli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır" şeklinde ifade edilmiş bulunan hüküm, bizim eski ve 
yeni metnimize nazaran, daha açık ancak dardır. Kapsamı geniş olan 6762 sayılı Kanunun 565 inci 
maddesinin amaca daha uygun olduğu düşünüldüğünden bu madde bir değişiklik yapılmadan an
laştırılarak aktarılmıştır. 

İKİNCİ KISIM 
Nama Yazılı Senetler 

"Nama yazılı senet" terimi anlamı kolayca anlaşılan yerleşik teknik bir terim olduğu için, (Ta
sarının birçok maddesinde "nama" yerine "ada" kelimesi kullanıldığı halde) 6762 sayılı kanundan 
aynen alınmıştır. Ayrıca, bu senede "Ada yazılı senet" denilince, uyum gereği hamiline yazılı sene
de de "taşıyana yazılı senet" adı verilmesi gerekirdi. Bunun yadırganacağı görüşü ağır basmıştır. 
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"Hamiline senet" için "taşıyana senet" formülünün ise taşıma hükümleri bakımından karışıklıklara 
yol açabileceğinden endişe edilmiştir. Nihayet öğretide ve Yargıtay kararlarında "Ada yazılı senet" 
terimine pek rastlanılmadığına da dikkat edilmiştir. 

Madde 654 - 6762 sayılı kanundan aynen Tasarıya alman bu hükmün kaynağı İsv. BK m. 
974'dür. 

Madde 655 - Bu madde, 6762 sayılı kanunun 567 nci maddesini karşılamaktadır. Anılan 567 
nci madde ise İsv. BK m. 975'den alınmıştır. Her iki madde arasındaki tek fark kaynakta birinci fık
rada, hükmümüzde olduğu gibi "zorunludur" kelimesi yerine "yükümlüdür" denilmiş olmasıdır. 
"Zorunluluk" kelimesinin ve türevlerinin kanun dilinde ve akademik metinlerde "yükümlülük" ve 
türevleri yerine kullanıldığı dikkate alınarak 655 inci maddenin birinci fıkrasında bu noktada deği
şiklik yapılmamıştır. 

İkinci fıkrada eski metin (anlaştırılarak) "senedin gerçek sahibi olduğunu ispat eden" şeklinde 
aktarılmıştır. Oysa kaynakta "hak sahibi olduğunu ispat eden" denilmiştir. Anılan ve hüküm farkı 
yaratmayan bu farklılık sebebiyle bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Madde 656 - Eksik nama yazılı senetleri düzenleyen bu madde senedin adında kaynağa uygun 
bir değişiklik yapılmadan 6762 sayılı Kanunun 568 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. Kaynakta (İsv. BK m. 976) senedin adı "eksik (topal) hamiline yazılı senef'tir. Türk öğ
retisinde, kaynakla örtüşen bir çeviri yapılması gerektiği görüşü savunulmakla beraber, senedin na
ma olduğu, yani basit kıymetli evrak kaydı yanında hamiline kaydın da ifade ettiği düşünülerek, 
yerleşmiş terimde değişiklik yapılmamasının daha uygun olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca anılan 
senedin nama yazılı senetlere ilişkin hükümler arasında yer aldığı da değerlendirilmiştir. 

Madde 657 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 569 uncu maddesini karşılamaktadır. Maddenin 
kaynağı İsv. BK m. 977'dir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hâmiline Yazılı Senetler 

Madde 658 - 6762 sayılı Kanunun 570 inci maddesinden aynen alınan bu maddenin kaynak
tan tek farkı "hak sahibi sayılacağı" yerine İsv. BK m. 978'de "hak sahibi tanınacağı" denilmiş ol
masıdır. Herhangi hüküm değişikliği yaratmayan bu fark için elli yıldır kullanılan -yerleşmiş- met
ni değiştirmenin doğru olmayacağı düşünülmüştür. 

Eski metnin ikinci fıkrası kaynaktan farklıdır. Bu fark yeni metinde de korunmuştur. Kaynak
ta "mahkeme veya polisçe bir ödeme yasağı" konulduğu takdirde denilerek polis tarafından konu
lan ödeme yasağına da geçerlilik tanınmıştır. Sistemimize uymayan kaynak hükmü yerine doğal 
olarak eski metin tercih edilmiştir. 

Madde 659 - Kaynağı İsv. BK m. 979 olan bu madde, 6762 sayılı Kanunun 571 inci maddesi
ni karşılamaktadır. 

Madde 660 - Kaynağı İsv. BK m. 980 olan bu madde 6762 sayılı Kanundan dili anlaştırılarak 
aynen alınmıştır. Maddede yer alan "muaccel" kelimesi yerine öztürkçe bir karşılık bulunamamış
tır. Ayrıca "muaccel olma" teriminin Türk Borçlar Kanunu Tasarısında kullanıldığı belirlenmiştir 
(BK m. 95). Her ne kadar anılan Tasarıda "muaccel borç" için "süreye bağlanmamış borç" denilmiş-
se de, bu terimden mastar türetilememiş ve "... her borç doğumu anında muaccel olur" denilmiştir. 

Madde 661 - Bu madde, kaynağı İsv. BK m. 981 olan, 6762 sayılı Kanunun 573 üncü madde
sini karşılamaktadır (sadece hükümlerin dili sadeleştirilmiştir). 
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Madde 662 - Bu madde 6762 sayılı Kanunun 574 üncü maddesinden aynen alınmış, sadece 
ikinci fıkraya kaynak İsv. BK m. 982'ye uygun olarak "kıyas yoluyla" ibaresi eklenmiştir. 

Madde 663 - 6762 sayılı Kanunun 575 inci maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı İsv. 
BK m. 983'dür. 

Madde 664 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 576 ncı maddesini karşılamaktadır. Kaynak İsv. 
BK m. 984'dür. 

Madde 665 - Kaynağı İsv. BK m. 985 olan bu madde, 6762 sayılı Kanunun 577 nci maddesin
den aktarılmıştır. 

Madde 666 - Kaynağı İsv. BK m. 986 olan bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 578 inci madde
sini karşılamaktadır. 

Madde 667 - Kaynağı İsv. BK m. 987 olan bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 579 uncu madde
sinden alınmıştır. 

Madde 668 - Kaynağı İsv. BK m. 988 olan bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 580 inci madde
sini karşılamaktadır. 

Madde 669 - Kaynağı İsv. BK m. 989 olan bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 581 inci madde
sinden aynen alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kambiyo Senetleri 

Madde 670 - Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 582 nci maddesinden aynen alınmıştır. Eski me
tin kaynak İsv. BK m. 990'dan farklıdır. Eski metinde çek de kambiyo senetlerine dahil edilmişti. 
Bir ödeme aracı olan çekin kambiyo senedi olarak kabul edilmesi Türk öğretisinde haklı olarak eleş
tirilmiştir. Gerçekten Almanca'daki "Wechsel", Fransızcadaki "effets de change" terimleri kullanıl
mıştır. "Wechsel" terimi poliçe ile bonoyu ifade eder. Fransızca metinde ise açıkça poliçe ve bono 
kalimeleri kullanılmış, çeke yer vermemiştir. Yeni metin hem teori hem de kaynakla uyumludur. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Poliçe 

BİRİNCİ AYIRIM 
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 

Madde 671 - Kaynağı 19/05/1931 tarihli Kambiyo Senetlerine İlişkin (Cenevre) Birliş Anlaş
ması (CBA) olan bu madde 6762 sayılı Kanunun 583 üncü maddesinden aynen Tasarıya aktarılmış, 
sadece "keşide" yerine "düzenleme", "keşideci" için de "düzenleyen" kelimeleri kullanılmıştır. 

Madde 672 - Kaynağı CBA m. 2 olan 672 inci madde, 6762 sayılı Kanunun 584 üncü madde
sini karşılamaktadır. Alıntı yapılırken eski metnin dili yenileştirilmiştir. 

Madde 673 - Kaynağı CBA m. 3 olan ve üç fıkradan oluşan bu madde, 6762 sayılı Kanunda, 
üç fıkrayı da içerecek şekilde bir fıkrada ifade edilmiştir. İsv. BK m. 993, Alm. Kamb. SK'da da 
madde üç fıkradan meydana gelmiştir. Tasarı metni, 6762 sayılı Kanunun 585 inci maddesini aynen 
yansıtmaktadır. 

Madde 674 - Adresli ve ikametgâhlı poliçe 6762 sayılı Kanunda, kaynaktan tamamıyla farklı 
bir şekilde düzenlenmişti. Bazı yorumlara göre kaynak ile aynı sonuçlara varılabilmesi mümkündü. 
Ancak, hüküm tartışmalara ve görüş ayrılıklarına yol açıyordu. 674 üncü maddede adresli ve yerle
şim yerli poliçe kaynağı uygun hâle getirilmiştir. 

Madde 675 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 587 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen 
alınmıştır. Kaynak CBA'nın 5 inci maddesidir. 
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Madde 676 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 588 inci maddesini karşılamakta olup, kaynak 
CBA'nın 6 ncı maddesidir. 

Madde 677 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 589 uncu maddesinden aynen alınmıştır. Mad
denin kaynağı CBA'nın 7 nci maddesidir. 

Madde 678 - 6762 sayılı Kanunun 590 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek alman bu mad
denin kaynağı CBA'nın 8 inci maddesidir. 

Madde 679 - 6762 sayılı Kanunun 591 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınan bu mad
denin kaynağı CBA'nın 9 uncu maddesidir. 

Madde 680 - 6762 sayılı Kanunun 592 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınan bu hük
mün kaynağı CBA'nın 9 uncu maddesidir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Ciro 

Madde 681 - 6762 sayılı Kanunun 593 üncü maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı 
CBA'nın 11 inci maddesidir. Maddenin birinci fıkrasının eski ve yeni metni kaynaktan ayrılmakta
dır. Kaynakta ve İsv. BKm. 1001 (1) ile Alm. Kamb. SK 11 (1) hükümlerinde, her poliçenin açık
ça emre yazılı olmasa da ciro ile devredilebileceği belirtilmiş, senedin tesliminden ve daha geniş bir 
ifadeyle zilyetliğinin geçirilmesinden söz edilmemiştir. "Ciro ve teslim yolu ile" ibaresi eski metin
de yer almaktadır. Sadece cironun poliçeyi devredemeyeceği yabancı öğretide görüş birliği halinde 
belirtilmektedir. 

Madde 682 - 6762 sayılı Kanunun 594 üncü maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı 
CBA'nın 16 ncı maddesidir. 

Madde 683 - 6762 sayılı Kanunun 595 inci maddesinden aynen alınan 683 üncü maddenin 
kaynağı CBA'nın 13 üncü maddesidir. 

Madde 684 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 596 ncı maddesinden aynen alınmıştır. Madde
nin doğrudan kaynağı CBA'nın 14 üncü maddesidir. 

Madde 685 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 597 nci maddesinden aynen alınmış olup, doğ
rudan kaynak CBA'nın 15 inci maddesidir. 

Madde 686 - 6762 sayılı Kanunun 598 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek alman bu mad
denin kaynağı CBA'nın 16 ncı maddesidir. Mevcut metindeki "müteselsil ve birbirine bağlı cirolar
dan anlaşıldığı üzere" ibaresi aynen korunmuştur. Ancak, "müteselsil" ibaresinin kesintiye uğrama
mış "birbirine bağlı"nın ise bir ciro zincirini ifade ettiğine gerekçede vurgu yapmak gereği duyul
muştur. 

Madde 687 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 599 uncu maddesini karşılamaktadır. Maddenin 
kaynağı, CBA'nın 17 nci maddesidir. 

Madde 688 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 600 üncü maddesinden aynen alınmış olup, kay
nak CBA'nın 18 inci maddesidir. Hükmün dili yenileştirilmiştir. 

Madde 689 - Bu madde, dili güncelleştirilerek 6762 sayılı Kanunun 601 inci maddesinden 
alınmış olup, kaynağı CBA'nın 19 uncu maddesidir. 

Madde 690 - Bu madde, dili güncelleştirilerek 6762 sayılı Kanunun 602 nci maddesinden alın
mıştır. Maddenin kaynağı CBA'nın 20 nci maddesidir. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Kabul ve Aval 

Madde 691 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 603 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin 
kaynağı CBA'nın 21 inci maddesidir. Eski metindeki "elinde tutan" ibaresi yerine "elinde bulundu
ran" ibaresi Türkçeye daha uygun görülebilirdi. Ancak "elinde tutan" formülünün elli yıl uygulana
rak yerleştiği düşünülerek küçük bir fark için bilimsel ve kararlarla oluşan birikimin feda edilme
mesi düşüncesine ağırlık tanındı. 

Madde 692 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 604 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aktarılmıştır. Maddenin kaynağı CBA'nın 22 nci maddesidir. 

Madde 693 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 605 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin 
kaynağı CBA'nın 23 üncü maddesidir. 

Madde 694 - 6762 sayılı Kanunun 606 nci maddesinin ikinci fıkrasında, hâmilin kabule arze-
dilen poliçeyi muhatabın eline vermeye mecbur olmadığı yazılıydı. Bu hüküm öğretide eleştiriliyor 
ve amacın, hâmilin poliçeyi muhatabın nezdinde bırakmaya mecbur olmadığı "haklı olarak" belir
tiliyordu. Gerçekten de muhatap hâmilden poliçeyi ertesi gün bir daha kendisine ibraz etmesini is
temişse, hâmil bu talebi kabul etmek zorundadır. Ancak, poliçeyi muhatabın nezdinde bırakamaz. 
Bu sebeple, 694 üncü maddede, eski metinde olduğu gibi "eline vermeye mecbur değildir" yerine 
"elinde bırakmakla yükümlü değildir" denilmiştir. 

Madde 695 - 6762 sayılı Kanunun 607 nci maddesinde ve diğer bazı maddelerde poliçenin "ön 
tarafı "ndan söz edilmiştir. Oysa, poliçenin ön tarafı doğru bir Türkçe olmadığı gibi amacı da ifade 
etmemektedir. Onun için, 695 inci maddede ve diğer maddelerde "ön yüzü" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 696 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 608 inci maddesini karşılamaktadır. Hükmün 
kaynağı CBA'nın 26 nci maddesidir. 

Madde 697 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 609 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Kaynak CBA'nın 17 nci maddesidir. Açıklığı ve kaynakla uyumu sağlamak amacıyla bi
rinci fıkraya "nezdinde" kelimesi eklenmiştir. İsv. BK'nın 1017 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
Fransızca metninde "bizzat muhatabın yerleşim yerinde" denilmiş olmasına rağmen eski metin ko
runmuştur. Çünkü, Fransızca çeviri hükmü daraltmaktadır. Alm. Kamb. SK'nın 27 nci maddesinin 
ikinci fıkrası da hükmümüzde olduğu gibi "muhatabın nezdinde" demektedir. 

İkinci fıkra, muhatabın ödeme yeri göstermesine olanak vermektedir. Muhatabın yerleşim ye
ri, bürosu, sahibi olduğu şirketin adresi muhatabın "nezdi" olarak gösterilmiş olabilir. Tüm bu ola
sılıklarda muhatap ödeme yerini, meselâ x bankasının bir şubesini gösterebilmelidir. Banka ödeme 
için - kanunen - yetkilidir; yükümlü olabilmesi için nezdinde yeterli karşılık bulunması ve müşteri
nin bu yolda talimat vermiş olması gerekir. 

Madde 698 - Bu madde, bir değişiklikle 6762 sayılı Kanunun 610 uncu maddesinden alınmış
tır. Maddenin kaynağı CBA'nın 28 inci maddesidir. Değişiklik ikinci fıkradadır. Eski metinde "öde
meden imtina halinde" denilmiştir. İleride "Beşinci Ayrım"ın üst başlığı sebebiyle de açıklanacağı 
üzere, "ödememe yerine" "ödemeden imtina" gibi yorum güçlükleri yaratabilecek bir ibarenin kul
lanılması için hiçbir sebep yoktur. "Ödemeden imtina" zihinlerde ödemeden bir sebeple kaçınma sa
nısını da yaratabilir. Kaynak ile İsviçre (İsv. BK m. 1018.1), Almanya (Alm. Kamb. SK m. 28) ve 
Fransa (FR. TK m. L. 511 -52 vd) kanunları da ödememe kelimesine doğrudan doğruya yer vermiş
lerdir. Bu sebeple Tasarı metninde, açık ve sade bir ifade ile "ödememe" kelimesi tercih edilmiştir. 
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Madde 699 - 6762 sayılı Kanunun 611 inci maddesinin birinci fıkrasında, aksi sabit oluncaya 
kadar kabul şerhinin poliçenin geri verilmesinden önce çizildiğinin "addolunduğu" belirtilmiştir. 
Oysa, kaynak ve gerçek hukukî durum bir addolunmayı değil, karineyi işaret etmektedir. Bu sebep
le, 699 uncu maddenin birinci fıkrası kaynağa uygun hâle getirilmiştir. 

Madde 700 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 612 nci maddesini karşılamaktadır. Maddenin 
kaynağı CBA'nın 30 uncu maddesidir. 

Madde 701 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 613 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. Maddenin kaynağı CBA'nın 31 inci maddesidir. "Aval içindir" ibaresi hükmün Fran
sızca metninden Türkçe'ye çevrilmiştir. Alm. Kamb. SK'nın 31 inci maddesinde "kefil olarak" de
nilmiştir. Bunun sebebi Alman Kanununda aval yerine "poliçe kefaleti" teriminin kullanılmış olma
sıdır. Mevcut metinde ve Tasarıda "aval" terimi tercih edildiğinden düzenlemeler bu terime göre ya
pılmaktadır. 

Madde 702 - 6762 sayılı Kanunun 614 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu 
maddenin kaynağı CBA'nın 32 nci maddesidir. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme 

Madde 703 - 6762 sayılı Kanunun 615 inci maddesinde birbirini takip eden vâdeleri gösteren 
poliçelerin bâtıl olduğu yazılıdır. Oysa, söz konusu olan birbirini takip eden çeşitli vâdelerdir. 703 
üncü madde buna uygun olarak düzeltilmiştir. 

Madde 704 - 6762 sayılı Kanunun 616 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu mad
denin kaynağı CBA'nın 34 üncü maddesidir. İsv. BK'nın Almanca ve Fransızca metninde birinci 
fıkranın birinci cümlesinde "ödenir" yerine "muaccel" olur denilmiştir. Bir hüküm farkı yaratmadı
ğı için Tasarıda anılan metinlere uyum sağlayan bir düzeltme yapılmamıştır. Ayrıca söz konusu ya
bancı kanunların ilgili maddelerinin kenar başlıklarında "görüldüğünde ödenecek poliçe" denilmiş 
olması "ödenir" ifadesinin amaca daha uygun olduğu savını güçlendirmiştir. 

Madde 705 - 6762 sayılı Kanunun 617 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu mad
denin kaynağı CBA'nın 35 inci maddesidir. 

Madde 706 - 6762 sayılı Kanunun 618 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek, Tasarıya yan
sıtılan bu hükmün kaynağı CBA'nın 36 nci maddesidir. 

Madde 707 - 6762 sayılı Kanunun 619 uncu maddesinden Tasarıya aktarılan bu hükmün kay
nağı CBA'nın 37 nci maddesidir. İsv. BK'nın 1027 nci maddesinin Fransızcasında dördüncü fıkra
da "amacın başka olduğu" yerine "amacın değişik kurallar kabul etmek olduğu" denilmiştir. Tasa
rıda Fransızca metne uygun bir değişikliğe gerek görülmemiştir. 

Madde 708 - 6762 sayılı Kanunun 620 nci maddesini, dilini yenileştirerek, Tasarıya aktaran bu 
maddenin kaynağı CBA'nın 38 inci maddesidir. Takas odasına ibraz işlemi ulusal kanunlarda fark
lı düzenlenmiştir. Bakınız. İsv. BK m. 1028 (2) ve Alm. Kamb. SK 38 (3). 

Madde 709 - 6762 sayılı Kanunun 621 inci maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı 
CBA'nın 39 uncu maddesidir. 

Madde 710 - 6762 sayılı Kanunun vâdeden önce ve vâdesinde ödemeyi düzenleyen 622 nci 
maddesinin ikinci fıkrası vâdeden önce ödeyen muhatabın bu yüzden doğacak mesuliyeti kendi üze
rine almış olduğu ifade edilmişti. Oysa, hükümde söz konusu olan mesuliyet değil vâdeden önce 
ödemenin doğurabileceği tehlikedir. Bu sebeple 710 uncu madde ikinci fıkrasında hükmü kaynağa 
uygun bir şekilde düzenlemiştir. 
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Madde 711 - Hüküm ve özellikle birinci fıkra kaynağa uygun hâle getirilmiştir. 
Madde 712 - 6762 sayılı Kanunun 624 üncü maddesinde borçlunun masraf ve hasar hâmile ait 

olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebileceği hüküm altına alınmıştı. Oysa, söz konusu 
olan hasar değil risktir. Hükmün hasar ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu sebeple, madde kaynağa uygun 
hâle getirilmiştir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Başvurma Hakları 

Madde 713 - 6762 sayılı Kanunun 625 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ikinci fık
rada şıklar, (a), (b) ve (c) altında yazılarak Tasarıya alınan bu maddenin kaynağı CBA'nm 43 üncü 
maddesidir. İsv. BK'nm 1033 (2)/2 nci hükmün Fransızcasında ödemelerin tatil edildiğinin bir mah
keme kararıyla belirlenmiş olmasından sözedilmiştir. Hükmün Almanca metninde bulunmayan bu 
şartın Türk sistemine uymadığı, çünkü ödemelerin tatilinin karara bağlanacağı bir davanın veya baş
ka bir usulün bulunmadığı belirlenerek mevcut metin değişiklik yapılmadan Tasarıya yansıtılmıştır. 

Madde 714 - 6762 sayılı Kanunun 626 ncı maddesinden Tasarıya dili güncelleştirilerek akta
rılan bu hükmün kaynağı CBA'nm 44 üncü maddesidir. 

Madde 715 - Bu hükmün kaynağı 6762 sayılı Kanunun 627 nci maddesidir. Çünkü CBA hük
mü kabul etmemenin veya ödememenin saptatılmasının (saptanması) araç ve şeklini ulusal hukuk
lara bırakmıştır. Anılan hükmün bir diğer kaynağı olan İsv. BK m. 1035 vd.'de noter protestosu ka
bul etmeme ve ödememenin saptatılması aracı olarak kabul edilmiş, 6762 sayılı Kanunda bu hü
kümlerden esinlenerek düzenlemeler getirmiştir. Yerleşik ve güvenli olan bu sistemde değişiklik ya
pılmasına gerek görülmemiştir. 

Madde 716 - 6762 sayılı Kanunun 628 inci maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı îsv. 
BKm. 1036'dır. 

Madde 717 - 6762 sayılı Kanunun 629 uncu maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı İs. 
BKm. 1037'dir. 

Madde 718 - 6762 sayılı Kanunun 630 uncu maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı İsv. 
BKm. 1038'dir. 

Madde 719 - 6762 sayılı Kanunun 631 inci maddesinde bir poliçeyi kabul ve tediye edecek 
birden çok borçluların hepsi için tek protesto belgesi düzenlenebileceği belirtilmiştir. Oysa, kaynak
ta poliçeye ilişkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafından ifasının istenmesinin zorunlu olması 
varsayımı söz konusudur. Ayrıca, bu varsayımda tek protesto belgesinin düzenlenebileceği değil dü
zenlenmesi öngörülmüştür. Hüküm kaynağa uygun hâle getirilmiştir. 

Madde 720 - 6762 sayılı Kanunun 632 nci maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı İvs. BK 
m. 1040'dır. Çünkü bu hüküm de CBA'nm ulusal düzenlemeye bıraktığı bir konu ile ilgilidir. 

Madde 721 - CBA'nın düzenlenmesini ulusal hukuklara bıraktığı 6762 sayılı Kanunun 633 ün
cü maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı İvs. BK m. 1041 'dir. 

Madde 722 - Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 634 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Yerleşik uygulama hükümleri içeren anılan maddede herhangi bir değişiklik yapmaya ge
rek görülmemiştir. 

Madde 723 - 6762 sayılı Kanunun 635 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınan 723 ün
cü madde hükümlerinde de değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 724 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 636 ncı maddesinden alınmıştır. Maddenin dili 
günümüze uydurulmuştur. 
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Madde 725 - 6762 sayılı Kanunun 637 nci maddesini karşılayan bu hükümde değişiklik yapıl
masını gerektirecek herhangi bir sebep ve gelişme saptanmamıştır. 

Madde 726 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 638 inci maddesinden aynen alınmıştır. Madde
nin dili günümüzün türkçesine uydurulmuştur. 

Madde 727 - Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 639 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 728 - 6762 sayılı Kanunun 640 mcı maddesini karşılayan bu madde mevcut metni ay

nen korumaktadır. 
Madde 729 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 641 inci maddesinden aynen alınmış sadece di

li yenileştirilmiştir. 
Madde 730 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 642 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 731 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 643 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 732 - 6762 sayılı Kanunda sebepsiz zenginleşme 644 üncü maddede bazı hususlar, ge

reği yokken parantez içinde yazılarak karışık bir şekilde düzenlenmişti. 732 nci madde hükmün an
lamını ve sistemini değiştirmeden daha açık bir >rade ile kaleme alınmıştır. Ayrıca, Tasarı metnine, 
mevcut metinde ve kaynakta bulunmayan bir özel zamanaşımı süresi hükme eklenmiştir. Bu süre 
Yargıtayın yerleşik kararlarında kabul edildiği üzere zenginleşmenin oluştuğu tarihten itibaren bir 
yıldır. 

Madde 733 - Poliçe karşılığının devri de 6762 sayılı Kanunun 645 inci maddesine nazaran da
ha anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınmış, bu arada maddenin dili yenileştirilmiştir. 

Madde 734 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 646 nci maddesinden dilinde gerekli değişiklik
ler yapılarak aynen alınmıştır. 

Madde 735 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 647 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 736 - 6762 sayılı Kanunun 648 inci maddesinden aynen alınan bu maddede herhangi 

bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 737 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 649 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 

aynen alınmıştır. 
Madde 738 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 650 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 739 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 651 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 740 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 652 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 741 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 653 üncü maddesinin dili güncelleştirilerek tek

rarıdır. 
Madde 742 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 654 üncü maddesinin tekrarı niteliğindedir. 

ALTINCI AYIRIM 
Poliçe Nüshaları ve Poliçe Suretleri 

Madde 743 - Fazla bir uygulaması bulunmayan bu madde, 6762 sayılı Kanunun 655 inci mad
desinden dilinde bazı değişiklikler yapılarak aynen alınmıştır. 

Madde 744 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 656 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 745 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 657 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 746 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 658 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay

nen alınmıştır. 
Madde 747 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 659 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 

aynen alınmıştır. 
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YEDİNCİ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 748 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 660 mcı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 749 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 661 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 750 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 662 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 751 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 663 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 752 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 664 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 753 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 665 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 754 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 666 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 755 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 667 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 756 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 668 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Ancak anılan Kanunun üçüncü fıkrası 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 50 nci 
maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 757 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 669 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 758 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 670 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 759 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 671 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 760 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 672 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 761 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 673 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 762 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 674 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 763 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 675 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 764 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 676 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 765 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 677 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

Madde 766 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 678 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 
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Madde 767 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 679 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 768 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 680 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 769 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 681 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 770 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 682 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 771 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 683 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 772 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 684 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 773 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 685 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 774 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 686 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 775 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 687 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bono ve Emre Yazılı Senet 

Madde 776 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 688 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 777 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 689 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 778 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 690 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 779 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 691 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çek 

BİRİNCİ AYIRIM 
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 

Madde 780 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 692 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 781 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 693 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 782 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 694 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 783 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 695 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 784 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 696 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 785 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 697 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 786 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 698 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 787 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 699 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 
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İKİNCİ AYIRIM 
Devir 

Madde 788 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 700 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. Maddede yer alan "teslim" yerine "zilyedliğin geçirilmesi" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 789 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 701 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 790 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 702 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 791 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 703 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 792 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 704 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 793 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 705 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme ve Ödememe 

Madde 794 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 706 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 795 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 707 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 796 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 708 inci maddesinden, bir önemli değişiklik ya
pılarak ve dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 708 ve 729 uncu maddeleri 
arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. 6762 sayılı Kanunun Tasarının 817 nci maddesine aynen 
yansıtılmış bulunan hükmü, Kanunun kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde gösterilen sürelerin he
saplanması sırasında bunların başladığı günün sayılmayacağını ifade ederken mevcut 708 inci mad
de herhangi bir açıklığı içermemektedir. Kanunun bu suskunluğu karşısında mevcut 708 inci mad
denin birinci fıkrasının yorumunda öğretide görüş ayrılıkları olmuştur. Bazı yazarlar ibraz süreleri
nin çekin düzenlendiği gün başlaması gerektiği görüşünü savunurken bazıları 729 uncu maddeye 
dayanarak sürenin ertesi gün başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Tasarının 796 ncı maddesine 
konulan bir hükümle bu tartışma ortadan kaldırılmış ve 796 ncı madde ile Tasarının 817 nci mad
desi arasında uyum sağlanmıştır. 

Madde 797 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 709 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 798 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 710 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 799 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ve 
üçüncü fıkraya yer verilmeksizin Tasarıya alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun "Keşideci çekin kendi
sinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çe
ki ödemekten menedebilir." şeklindeki hükmü CBA'nın 32 nci maddesinde yer almamaktadır. 6762 
sayılı Kanun, maddenin üçüncü fıkrasını İsv. BK. m. 1119 (3) hükmünden aynen aktarmıştır. Kay
nak öğretide de tartışmalara yol açan, amaç ve faydası pek belirlenemeyen bu hüküm, Türkiye'de 
yanlış anlamalara neden olmuş ve çekin niteliğiyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir uygulama
nın yerleşmesine de sebebiyet vermiştir. Karışıklık yaratmaktan başka hiçbir yarar sağlamayan ve 
çekin değerini düşüren bu hüküm kaldırılmıştır. 
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Madde 800 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 712 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 801 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 713 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 802 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 714 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 803 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 715 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 804 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 716 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 805 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 717 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 806 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 718 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 807 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 719 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 808 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 720 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 809 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 721 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 810 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 722 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 811 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 723 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 812 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 724 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 813 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 725 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 814 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 726 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 815 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 727 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 816 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 728 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 817 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 729 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 818 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 730 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

Madde 819 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 731 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 291 — 

Madde 820 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 732 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 821 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 733 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 822 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 734 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 823 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 735 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler 

Madde 824 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 736 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 825 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 737 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 826 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 738 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 827 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 739 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 828 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 740 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 829 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 741 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 830 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 742 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 831 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 743 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

ALTINCI KISIM 
Makbuz Senedi ve Varant 

Madde 832 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 744 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 833 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 745 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 834 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 746 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. , 

Madde 835 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 747 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 836 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 748 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 837 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 749 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 838 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 750 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. Maddedeki "teslim" kelimesi yerine "zilyedliğin devri" ibaresinin kullanılıp kullanı
lamayacağı tartışmalı olduğundan hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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Madde 839 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 751 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 840 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 752 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 841 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 753 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 842 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 754 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 843 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 755 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 844 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 756 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 845 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 757 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 846 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 758 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 847 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 759 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek 
aynen alınmıştır. 

Madde 848 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 760 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

Madde 849 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 761 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek ay
nen alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Taşıma İşleri 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

850 ilâ 855 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 762 ilâ 767 nci maddeleri, "Taşıma İşleri ve Taşıma Se

nedi" hakkındaki genel hükümleri içermektedir. Tasarıda, bu sistem korunmuş ve ayrı bir Kitap ha
line getirilmiş olan "Taşıma İşleri"ne ilişkin genel hükümlere, 850 ilâ 855 inci maddelerde yer ve
rilmiştir. İşbu Dördüncü Kitabın hazırlanmasında geniş ölçüde yararlanılan, 25/06/1998 tarihli Al
man Taşıma Hukuku Reform Kanunu, Almanya'da daha önce mevcut olan çok sayıda hukuki dü
zenlemeyi ilga ederek, tek bir çatı altında toplamıştır. Böylece, Alman hukukunda, "Taşıma İşleri" 
hakkında bir çerçeve düzenleme ortaya çıkmıştır. Türk hukukunda böyle bir düzenleme 6762 sayı
lı Kanunun 762 ilâ 767 nci maddelerinde zaten mevcut idi. Ancak, mehaz Alman Kanunu doğrul
tusunda yapılan değişiklik ve düzenlemeler, Tasarının Dördüncü Kitabının özellikle birinci ve ikin
ci kısımlarını, Türk taşıma hukukunun genel hükümleri haline dönüştürmüştür. Bu düzenleme çer
çevesinde, karayoluyla ve demiryoluyla yapılan ve ilgili milletlerarası sözleşmelerin uygulama ala
nına girmeyen eşya taşımaları, yolcu taşımaları, taşınma eşyası taşıması, değişik tür araçlar ile ya
pılan (karma, kombine) taşımalar ve taşıma işleri yüklenicileri hakkında uygulanacak ortak kural
lar tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 6762 sayılı Kanunun 764 üncü maddesinden farklı olarak, demir
yoluyla yapılan taşımalar da artık Tasannın bu hükümlerine tâbi tutulmuştur. Buna karşılık, deniz 
ve havayoluyla yapılan taşımalar hakkında kendi içinde kapalı ve geniş kapsamlı yasal düzenleme-
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ler bulunduğundan, 6762 sayılı Kanunun 764 üncü maddesine uygun olarak, Tasarının 852 nci mad
desinde bu taşımalar hariç tutulmuştur. 1998 tarihli Reform Kanunu ile getirilen Alm.TK'nın yeni 
450 nci paragrafı, deniz ticaretine ilişkin düzenlemelerin hangi hallerde iç su taşımalarında uygula
nacağını öngörmektedir. Ancak, Tasarıda böyle bir hükme yer verilmesine gerek olmamıştır, çünkü 
Tasarının 931 inci maddesi uyarınca iç sularda yapılan taşımalar dahi "Deniz Ticareti"ne ilişkin Be
şinci Kitabın hükümlerine tâbidir. 

Tasarının Dördüncü Kitabında yer alan hükümler, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun anlamında, içinde yabancılık unsuru bulunmayan hallerde uygulanacaktır. 
Buna karşılık, yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıklarda, öncelikle, Türkiye'nin taraf olduğu mil
letlerarası sözleşmelerin hükümleri (CMR, CIV/CIM) doğrudan tatbik edilecek; ayrıca, 2675 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tarafların yapmış olabilecekleri hukuk seçimleri dikkate alınacaktır. 

Madde 850 - Birinci fıkra: Taşıyıcının tanımı geniş anlam taşır ve eşya, taşınma eşyası, yol
cu ve karma taşımadaki taşıyıcıyı kapsar. Tanım demiryolu ile veya içinde demiryolu da bulunan ta
şımalara da uygulanır. Bu tanım, 6762 sayılı Kanunun 762 nci maddesinden tamamen farklı kura
ma dayanmaktadır. Eski madde, taşıyıcının tanımında yolcu ve/veya eşya taşınmasında taşıma üc
retine vurgu yapmış, taşımanın bir taşıma sözleşmesi bağlamında yapılması gereğini belirtmemişti. 
Eski metindeki "taşıma işlerini üzerine almak" ibaresinin taşımanın taşıma sözleşmesi çerçevesin
de yapılması şeklinde yorumlanması mümkündü. Ancak maddede sözleşmenin hiç anılmaması tar
tışmalara yol açıyordu. 

Birinci fıkra "bir taşıma sözleşmesiyle" diyerek bu gerekliliği belirtmiştir. 6762 sayılı Kanu
nun 762 nci maddesinin aksine taşıma ücretinden hükümde söz edilmemiş olması bir eksiklik de
ğildir. Çünkü, maddenin ikinci fıkrasında taşıma sözleşmesinde taraflarının edimleri belirtilir ve do
laylı olarak taşıma sözleşmesi tanımlanırken taşıma ücretinin gönderen ve yolcu tarafından ödene
ceği açıkça ifade edilmiştir. 

Bu hüküm dolayısıyla hatır taşımasının durumu da açıklık kazanmaktadır. Bu tür taşımanın te
melinde taşıma sözleşmesi bulunmadığından hatır taşımasının taşıyıcısı 850 nci madde anlamında 
"taşıyıcı" değildir. Diğer bir sonuç da, Tasarının 850 ve devamındaki madde hükümleri hatır taşı
malara (kural olarak) uygulanmaz. 

İkinci fıkra: Taşıma sözleşmesinin taraflarının edimleri ikinci fıkrada gösterilmiştir. 
Birinci fıkrada tanımlanan taşıyıcının aslî edimi eşya ve yolcu taşıma yönünden farklı olarak 

belirtilmiştir. Eşya taşımada taşıyıcının iki edimi vardır: (1) Eşyayı varma yerine taşımak ve (2) ora
da eşyayı gönderene teslim etmek. Yolcu taşımada ise taşımanın niteliği gereği taşıyıcının sadece 
yolcuyu varma yerine taşımak (ulaştırmak) borcu vardır. Taşıma konusunun niteliği gereği taşıyıcı
nın yolcuyu herhangi bir kimseye veya özel yere teslim borcu yoktur. Gönderen ile yolcu ise taşı
ma ücretini ödemek yükümlülüğü altındadır. 

Bu hüküm ile taşıma sözleşmesinin tanımında ücretin unsur niteliği de vurgulanmıştır. Hatır ta
şımalarında taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığını kabul eden yorumları birinci ve ikin
ci fıkra ile bağdaştırmak güçtür. 

Üçüncü fıkra: Bu fıkra Alm. TK m. 407 (3)'den esinlenerek kaleme alınmıştır. Tasarının 3 ün
cü maddesi karşısında bu hükme gerek olmadığı düşünülebilirse de, 851 inci madde uyarınca taşı
mayı arızî olarak üstlenen kişi hakkında da bu Kitap hükümleri uygulanacağından, hükmün 6762 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi doğrultusunda muhafaza 
edilmesi gerekmiştir. 
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Madde 851 - Bu madde küçük bir değişiklikle 763 üncü maddenin tekrarıdır. 6762 sayılı Ka
nun metni eşya ve yolcu taşımanın arızî yapılması halinde ikinci kısım hükümlerinin doğrudan uy
gulanacağını öngörmüştü. 851. madde ise kıyas yolu ile uygulama hükmünü getirerek yargıca sınır
lı da olsa bir takdir hakkı vermiştir. 

Madde 852 - Madde 6762 sayılı Kanunun 764 üncü maddesinden alınmıştır. Bu maddenin uy
gulamasında, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerin, şartları oluşmuşsa, öncelikle 
uygulanacağı sabittir. Dolayısıyla, demiryolu taşımalarında da COTİF/CIM-CIV'ın uygulama ala
nı bulduğu hallerde doğrudan o milletlerarası sözleşmeler, aksi halde Tasarının Dördüncü Kitabı hü
kümleri uygulanacaktır. 

Madde 853 - Bu maddenin ilk cümlesi, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 765 ile 766 ncı 
maddelerinin tekrarıdır; sadece dili yenileştirilmiştir. Tasarının 902 ilâ 905 inci maddelerinde "De
ğişik Tür Araçlar ile Taşıma" düzenlendiğinden, o hükümlerle 853 üncü madde arasında uyum sağ
lanması gerekmiştir. Nitekim, zarar yerinin bilindiği hallerde, 903 üncü maddeye göre, taşımanın o 
kısmına uygulanacak hükümler geçerli olacaktır; dolayısıyla 853 üncü maddedeki genel kuraldan 
farklı olarak, taşıyıcı veya yüklenici, sorumluluğunun, ilgili taşıma kısmının sorumluluk rejimine 
tâbi olmasını talep edebilecektir. Bu sebeple, maddeye ikinci bir cümle eklenmiş ve değişik tür araç
lar ile yapılan taşımaya ait düzenlemeler saklı tutulmuştur. 

Madde 854 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 766 ncı maddesinden, "taşıma işleri yükle
nicisi" eklenerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının 928 inci maddesi, taşıma işleri yük
lenicisinin, eşyanın zararından doğan sorumluluğunu, genel olarak, taşıyıcının sorumluluğuna iliş
kin hükümlere tâbi tutmuştur. Dolayısıyla, Tasarının 854 üncü maddesine yüklenicinin eklenmeme
si halinde, onun hakkında sorumluluk rejiminin emredici olup olmadığı tereddüdü doğabilecekti. Bu 
tereddütleri önlemek üzere maddenin birinci cümlesine "taşıma işleri yüklenicisi" de eklenmiştir. 

Madde 855 - Birinci fıkra: Dördüncü kitap hükümlerine tâbi taşımadan doğan her türlü talep 
hakları bir yıllık zamanaşımına tâbidir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra zamanaşımı süresinin başlangıcını belirlemektedir. Fıkranın birinci 
cümlesi 6762 sayılı Kanunun 767 nci maddesinin ikinci fıkrasından, ikinci cümle de aynı madde
nin üçüncü fıkrasından alınarak Yargıtay kararları ile oluşmuş bulunan birikim korunmuştur. 

Üçüncü fıkra: 6762 sayılı Kanunun 767 nci maddesinde rücu haklarında zamanaşımının ne 
zaman başlayacağına ilişkin bir hüküm bulunmuyordu. İkinci fıkra hükmü ise rücu haklarına uygu
lamaya müsait bir hüküm değildi. Bu sebeple, CMR'nin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 
1998 tarihli Kanun ile değişik Alm. TK'nın 439 uncu paragrafının ikinci fıkrasının üçüncü cümle
si doğrultusunda kaleme alınan üçüncü fıkra hükmü Tasarıya eklenmiştir. 

Dördüncü fıkra : Bu fıkra, 6762 sayılı Kanunun 767 nci maddesinin dördüncü fıkrasından alın
mış, ancak, Tasarının 889 uncu maddesi uyarınca "dava hakkının eşyanın kabulüyle düşmesi"nin söz 
konusu olmaması sebebiyle, bu şartı öngören ibare Tasarıya alınmamıştır. Haklann korunması için 
yapılacak ihtarın şekli hususunda Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile uyum sağlanmıştır. 

Beşinci fıkra: Bu fıkra, 6762 sayılı Kanunun 767 nci maddesinin beşinci fıkrasından alınmış, 
ancak, CMR'nin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında benimsenen süre kabul edilmiş ve kusur de
receleri bakımından da Tasarının 886 ve 887 nci maddelerinde, 930 uncu maddesinin ikinci fıkra
sında (ve "Deniz Ticareti"ne ilişkin Beşinci Kitabın 1187 ve 1267 nci maddelerinde) tercih olunan 
ve konuya ilişkin milletlerarası sözleşmelerin hükümlerine dayanan ifade esas alınmıştır. 

Altıncı fıkra: 6762 sayılı Kanunun 767 nci maddesinin altıncı fıkrasından alınan bu hükümde, 
Kanunlarda yapılan değişiklikler yüzünden maddelere yapılan yollamaların tereddüde yol açabil
mesi sebebiyle, Karayolları Trafik Kanunundaki zamanaşımına ilişkin hükümlere genel olarak yol
lama yapılması tercih edilmiştir. 
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İKİNCİ KISIM 
Eşya Taşıma 

Madde 856 - Birinci fıkra: Kanuna göre taşıma senedinin düzenlenmesi zorunlu değildir. Ka
nun taşıma senedinin taraflardan birinin talebi üzerine düzenlenmesini hükme bağlayarak 6762 sa
yılı Kanunun 768 inci maddesinin birinci fıkrasından ayrılmıştır. Eski metin taşıyıcının talep etme
si halinde gönderenin senedi düzenleyeceğini öngörüyordu. Eski metinden gönderenin böyle bir ta
lebi yoksa taşıma senedinin düzenlenmeyeceği anlamı çıkıyordu. Bunun sonucu olarak da taşıma 
senedi sadece gönderen tarafından imzalanabiliyordu. Oysa taşıma senedinin düzenlenmesi bazı 
hallerde gönderenin de menfaatine olabilir. Bu sebeple hüküm her iki tarafın talebine açık bir şekil
de kaleme alınmış ve ayrıca gönderenin taşıma senedini taşıyıcının da imzalamasını istemesine ola
nak verilmiştir. Taşıma senedi CMR'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Alm. TK m. 408 
(2)'ye uygun olarak üç özgün nüsha olarak düzenlenir. Kanun taşıma senedinin iki nüsha olarak dü
zenleneceğini öngören 6762 sayılı Kanunun 768 inci maddesinden ayrılmıştır. Üç özgün nüsha şar
tı amaca uygundur. Çünkü bir nüsha gönderene, bir nüsha taşıyıcıya aittir; üçüncü nüsha da eşyaya 
eşlik eder. 

Taşıma senedinin imzası elle atılır. Ancak BK m. 12'de öngörülen şekilde de imzalanabilir. 
1526 ncı maddeye de bakınız. Taşıma senedi kıymetli evrak değildir. Sadece bir ispat senedidir. 

İkinci fıkra: Kanun taşıma sözleşmesinin yapılmasını bir şekle bağlamamıştır. Taşıma sözleş
meleri tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun iradeleri ile kurulur. Eşyanın taşıyıcıya teslimi, 
CMR m. 4 ve 5'e uygun olarak taşıma sözleşmesinin varlığına karine kabul edilmiştir. Bu karine
nin aksi muteber delillerle ispatlanabilir. Taşıma senedinin sözleşmenin kurulmasında etkisi yoktur. 
Ancak Tasarının 858 inci maddesi çerçevesinde ispat gücü vardır. 

Madde 857 - CMR m. 6 ve 1998 tarihli Kanunla değişik Alm. TK'nm 857 nci paragrafı esas 
alınarak düzenlenmiştir. Birinci fıkra, taşıma senedinin asgarî mecburi içeriğini göstermektedir. Bu 
özellikle ikinci fıkradan anlaşılmaktadır. 

Madde 858 - 1998 tarihli Kanunla değişik Alm. TK'nın 409 uncu paragrafından alınmıştır. Ka
nunumuzun düzenlenmesine göre taşıma senedi bir kıymetli evrak değil, fakat her iki tarafça imza
lanan ispat aracıdır. Bu senedin taşıma sözleşmesinin kurulmasında herhangi bir etkisi yoktur; söz
leşmeyi ne kurar ne de geçerli hâle getirir. Taşıma senedinin kanunda ifadesini bulan ispat gücünü 
haiz olabilmesi için şeklen kanuna uygun düzenlenmiş bulunması, herşeyden önce imzayı içermesi 
ve 858 inci maddedeki kayıtları içermesi gerekir. Bu kayıtlardaki eksikliklerin senedin ispat gücü
nü tümüyle mi ortadan kaldıracağı, yoksa eksik olan kayıtla ilgili olarak mı gücünü yitireceği soru
nunun çözümü öğretiye ve yargı kararlarına aittir. Taşıma senedinde yapılan tek taraflı değişiklik
ler kural olarak senedin ispat gücünü etkilemez. İspat gücü gönderilene karşıdır. İspat gücünün et
kisi eşyanın teslimi ve kabulü ile başlar. Aksi ispat edilebilir. Senedin ödeme yönünden önemli iş
levi var. Taşıma senedi malların uygun teslim edildiği anlamına gelir. 

Şekle uygun olan senedin ispat gücü tam bir karine oluşturur. Sadece taşıyıcı imzalamışsa bir 
tesellüm senedidir. 

Gerçeğe uymayan bir senet gönderenin ve taşıyıcının sorumluluğunu etkileyebilir. Özellikle 
sorumsuzluk halleri yönünden geçerlidir. 

Madde 859 - Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 770 inci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 860 - Hükmün kaynağı CMR'nin 11 inci maddesidir. Alm. TK m. 413'de hükmün sı

nırlarının çizilmesinde dikkate alınmıştır. Şöyle ki, hüküm CMR'den aynen aktarılmıştır. Özellikle 
sorumluluk yönünden komisyoncu ile bağlantı kurulmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 296 — 

Birinci fıkra: Birinci fıkra, ihlâli, 864 üncü maddede öngörülen müeyyide ile karşılanmış bu
lunan, gönderen yönünden gerçek bir hukukî yükümlülük oluşturan bir hükümdür. Söz konusu bel
geler resmi, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bulunan bilgi ve belgelerdir. Gümrük beyanname
leri, sağlığa, güvenliğe, terminallere, polise ilişkin belge ve raporlar gibi. Anılan belgeler gönderen ta
rafından eşyanın tesliminden önce taşıyıcının tasarrufuna bırakılmalıdır. Önemli olan taşıyıcının bel
geleri ve bilgileri tasarruf edebilmesidir; yoksa teslim önemli değildir. Bilgi ve belgelerin tasarrufa bı
rakılması için belli bir zaman öngörülmemiştir. Amaçlanan eşyanın taşınmak için alınmasından tesli
mine kadar geçecek süre içinde gerekli olan anda bilgi ve belgenin tasarrufa hazır olmasıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkrada, taşıyıcı yönünden özel bir sorumluluk düzenlenmiştir. Refakat bel
geleri resmi işlemlerin yapılabilmesi, taşımanın yapılabilmesi ve eşyanın teslimi yönünden vazge
çilmez önemdedir. Bu belgeleri zayi eden, hasara uğratan ya da yanlış kullanan taşıyıcı bu eylem
lerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olur. Hükümde "bilgi"den söz edilmemiştir. Alman öğ
retisinde hükmün kıyas yoluyla bilgilere uygulanmaması gerektiği belirtilir ve "yanlış kullanma"nın 
kullanmamayı da kapsadığı kabul olunur. Sorumluluk için kusur şart değildir. İkinci cümlenin 876 
ncı maddeye nazaran özel hüküm niteliği taşıdığı görüşü öğretide savunulur. 875 inci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanabilir. 

Madde 861 - Hükmün kaynağı, CMR'nin 22 nci maddesidir; ancak hüküm kaleme alınırken 
Alm. TK m. 410 da gözönünde tutulmuştur. 

Birinci fıkra: Gönderen için özel ve amaca uygun bir bildirimle önlem alınması ikazında bu
lunma yükümlülüğü öngörülmüştür. Yükümlülük 857 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde 
taşıma senedi yönünden ifade edilmiştir. "Tehlikeli eşya" genel anlayışa uygun ve nesnel olarak ta
nımlanır. Tanımda genel anlayış kadar taşıyıcı da dikkate alınmalı ve onun ikaz edilmeyi bekleye
bileceği eşya tehlikeli sayılmalıdır. Tehlikeli eşyanın tanımında taşımaya ilişkin diğer uluslararası 
sözleşmelerle de bağlantı kurulması doğru olur. 

Yükümlülük iki alt yükümlülüğü içerir: (1) Tehlikeli eşya bulunduğunun ve tehlikenin türünün 
bildirilmesi, (2) gerekiyorsa alınması gerekli tedbirler. Taşıyıcı sadece önerilen tedbirleri değil, ge
rekli tedbirleri almalıdır. Bildirim yazılı olarak yapılır. Alm. TK 410(1) paragrafı, "veya okunabi
lir şekilde" ibaresine yer vermiştir. Kastedilen "piktogram" diye adlandırılan uluslararası düzeyde 
anlaşılabilir resim ve şekille ifadedir. Çoğu kez ambalaj üzerine konulan bu resim ve işaretlerin 
amaca uygunluğu şüphe götürdüğünden ve CMR'de de bulunmayan Alm. TK'ya özgü bu ek kanu
na alınmamıştır. Bildirim gerekmeksizin yapılmalıdır. Bu kavramı gerekli önlemleri, iş işten geç
meden almaya olanak sağlayacak ana kadar, şeklinde anlamak doğru olur. Yükümlülüğün ihlâline 
864 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanır. Sorumluluk için kusur şart değildir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra taşıyıcıyı koruyan bir hükme yer vermiştir. Taşıyıcının tehlikenin tü
rünü bilmemesi veya ona bir bildirimde bulunulmamış olması halinde hakları kısaca, malı boşalt
ma, depolama, geriye taşıma, gereğinde imhadır. Bunları yapması dolayısıyla gönderene karşı her
hangi bir tazmin borcu yoktur, aksine bu işlemlerin ve önlemlerin karşılıklarını (giderlerini) talep 
edebilir. 

Madde 862 - Hüküm Alm. TK 411 inci paragrafından esinlenerek kaleme alınmıştır. Esas kay
nağın CMR m. 17 (4), b ve e olduğu söylenebilir. 

Eşyanın ambalajlanmasına ve işaretlenmesine ilişkin olarak, gönderene yükletilmiş genel bir 
yükümlülük yoktur. Bu yükümlülük bazı şartların varlığında doğar. Eşya kararlaştırılan taşıma dik
kate alındığında ve eşyanın niteliği ile özelliği ytrektiriyorsa ambalajlanmalı ve sözleşmede öngö-
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rülmüşse işaretlenmelidir. Ambalajlama eşyanın niteliğine göre olmalıdır (sıcak/soğuk tutma) ve taşı
manın özelliği de dikkate alınmalıdır (yükleme yeri, aktarma bulunup bulunmadığı gibi). Yükümlülü
ğe aykırılığın hukukî sonucu 864 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünde gösterilmiştir. 

Madde 863 - Hükmün esin kaynağı CMR m. 17 (4)/c ile Alm. TK 412 nci paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Yükleme ve boşaltma gönderene yöneltilen kanunî bir yükümlülüktür. Yükle

me, eşyayı araca koymayı, istiflemeyi, bağlamayı, sabitlemeyi içerir. Taşıyıcının ise denetleme yü
kümü vardır. Alman öğretisinde yükümün ihlâli halinde 864 üncü maddenin kıyas yolu ile uygulan
masının mümkün olmadığı belirtilir. Sorumluluğun objektif nitelik taşıyıp taşımadığı, tartışılabile
cek bir konudur, öğretide kusursuz sorumluluk görüşü savunulur. 

İkinci ve üçüncü fıkra: Yükleme ve boşaltma taşımanın vazgeçilmez bir olgusudur. Bu sebep
le taşıyıcı makûl süre için ücret isteyemez. Makûl sürenin aşılması halinde taşıyıcı bekleme ücreti
ne hak kazanır. Üçüncü fıkra taşıma hukukuna hâkim Alman öğretisinde geliştirilmiş "riziko alanı" 
teorisine dayanır. Bu kavram -Alman öğretisine göre - borçlar hukuku anlamında isnat edilebilirli
ği aşan, ondan geniş bir anlamı haizdir: İşletme güvenliğini etkileyebilecek yetersiz bilgi, ilgili araç
ların sağlanması dolayısıyla yükleme ve boşaltmanın gecikmesi gibi. 

Madde 864 - Gönderenin kusursuz sorumluluğunu gösteren özel haller 864 üncü maddede gösterilmiştir. 
Birinci fıkra: Birinci fıkrada öngörülen ve sınırlı sayıdaki kusursuz sorumluluk halleri 857, 

860, 861 ve 862 nci maddeler dolayısıyla açıklanmıştır. 
İkinci fıkra: Gönderenin bu maddede belirtilen özel hallerden doğan kusursuz sorumluluğu 

belli bir tutar ile sınırlıdır. Bu tutar gönderinin brüt ağırlığının her kilosu için 8.33 özel çekme hakkı
dır. 882 nci maddenin dördüncü fıkrası, 885, 886 ve 887 nci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Üçüncü fıkra: Bu hüküm ortak (müterafık) etkiyi veya başka bir deyişle ortak sebebiyet ver
meyi düzenlemektedir; aynı doğrultuda hükümler Tasarının 875 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
ve 928 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Ortak etki (veya sebebiyet verme) kesin
likle ortak kusuru ifade etmez. Ortak etki kanunda zararların ve giderlerin doğmasında taşıyıcının 
davranışlarının etkisi olarak tanımlanmıştır. Bu ifade tarzının tercih edilmesinin sebebi "ortak ku
sur" veya benzeri bir yoruma engel olmaktır. Hükmün bir diğer özelliği de ortak etkinin zarar do-
ğurmayıp giderlere sebep olması halinde de ikinci fıkranın uygulanabilmesidir. Ortak etkinin (veya 
sebep olma) tazminatın kapsamının belirlenmesinde nasıl dikkate alınacağı ve bunun düzeyi tama
men yargıcın takdirindedir. 

Dördüncü fıkra: Gönderen bir tüketici ise 864 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) 
bentleri hükümleri, ancak gönderenin kusurlu olması halinde uygulanır. 

Beşinci fıkra: Taşıma hukuku anlamında tüketici, taşıtmayı işletmesi veya meslekî faaliyeti se
bebiyle değil kişisel gereksinimi dolayısıyla yaptıran kişi olarak tanımlanır. 

Madde 865 - Hüküm Alman TK 415 inci paragrafından alınmıştır. Gönderenin taşıma sözleş
mesini dilediği zaman feshedebileceğini öngören bu hüküm, Alm. TK'nın, "Deniz Ticareti"ne iliş
kin 580 ilâ 587 nci paragrafları örnek alınarak, 1998 yılında kabul edilen Reform Kanunu ile Taşı
ma Hukukuna ilişkin genel hükümlere de alınmıştır. "Pişmanlık navlunu" başlığı altındaki bu hü
kümler, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1040 ilâ 1045 inci maddelerine iktibas edilmişti. Ta
sarı hazırlanırken, pişmanlık navlunu düzenlemesinin çağdaş deniz ticareti ile bağdaşmadığı ve uy
gulamada haksızlıklara sebep olduğu dikkate alınarak, yeni bir fesih sistemi kabul edilmiştir (Tasa
rının 1158 ilâ 1160 inci maddeleri). Bu sebeple, Alman Kanununda deniz ticaretine ilişkin hüküm
lerden alınan "pişmanlık ücreti" (Fautfracht) terimi Tasarıya alınmamıştır. 
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Birinci fıkra: Birinci fıkranın kaynağı CMR m. 12 (l)'in birinci cümlesidir. Hükme, eşya üze
rindeki tasarruf hakkının mutlak surette gönderene tanınmış olması kuralı hâkimdir. Bu sebeple, 
gönderenin taşıma sözleşmesi ile bağlı kalması düşünülemez. Gönderen her zaman, sözleşme ne 
türlü yapılmış olursa olsun sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, ileriye etkili olarak sonuç doğurur. 

İkinci ve üçüncü fıkra: Gönderene mutlak bir fesih hakkı tanınınca, menfaatler dengesini sağ
lamak üzere, taşıyıcının durumunun da dikkate alınması gerekir. İkinci ilâ üçüncü fıkralar, taşıyıcının, 
gönderenin feshinden doğan kayıplarını en azda tutan bir düzenleme getirmiştir. Bu sebeple hüküm ta
şıyıcıya bir seçim hakkı tanımıştır. Taşıyıcı ya kararlaştırılan taşıma ücreti ile bekleme ücretinden ta
sarruf ettiği giderlerinin çıkarılmasından sonra kalanı ya da götürü olarak navlunun üçte birini seçer. 

Tasarı, Alman taşıma hukukuna hâkim "riziko alanı" teorisine burada da yer vermiştir. Fesih 
taşıyıcının riziko alanına giren sebeplerden kaynaklanmışsa taşıyıcı maddede görülen talep hakları
nı yitirir. "Riziko alanı" için 863 üncü maddenin üçüncü fıkrasının gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 866 - 1998 tarihli Reform Kanunu ile değişik mehaz Alm. TK'nın 416 ncı paragrafın
dan, aynı hususu deniz ticareti alanında düzenleyen Tasarının 1160 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 
birlikte düzenlenerek alınmıştır. Bu madde gönderenin menfaatleri gözönünde tutularak öngörül
müştür. İsterse eşya kısmen yüklenmiş olsun gönderen taşıyıcıdan taşımaya başlamasını isteyebilir. 
Taşıyıcı bu talebi reddedemez. Diğer yandan hazırlığını ve anlaşmalarını tam yükleme için yapmış 
olan taşıyıcının menfaatleri de korunmalıdır. Ka.ıun bu amaçla ikinci cümledeki hükmü öngörmüş
tür. Kısmî yükle hareket eden taşıyıcı taşımanın tamamını ile -varsa- doğmuş olan bekleme ücreti
ni ve eksik yük sebebiyle doğan giderlerini talep edebilir. Bu giderler kısmî eşya dolayısıyla eşya
nın ve taşıma aracının korunması amacıyla alınan önlemlerden doğabilir. Kısmî yükten dolayı taşı
yıcı yüklenmeyen eşya yerine eşya (yük) almışsa bunun navlunu taşıyıcının gönderenden talebin
den düşülür. Kanun taşıyıcıya yitirdiği teminatı da istemek hakkını tanımıştır. 

Madde 867 - 1998 tarihli Reform Kanunu ile değişik Alm. TK'nın 417 nci paragrafından, 
2001 yılında kabul edilen Alman Borçlar Hukuku Reform Kanununun 6 ncı maddesi ile yapılan ye
nilik göz önünde bulundurularak alınmıştır. Maddenin amacı, yükleme süresine uyulmaması halin
de taşıyıcının, taşıma aracı başta olmak üzere taşıma ile ilgili diğer araçları kullanabilmesini sağla
mak, süreye uyulmaması halinde taşıyıcının bloke edilmesine engel olmaktır. Eşya süresi içinde 
yüklenemez veya yükleme yükümü bulunmayan hallerde eşya hazır bulundurulmazsa, taşıyıcı taşı
ma borcundan -haklan saklı kalarak - kurtulur. 

Madde 868 - Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar: Kaynağı CMR m. 12 ve Alm. TK 418 inci pa
ragrafı olan hükmün hareket noktası, Alman öğretisinde hâkim olan görüş uyarınca, taşıma sözleş
mesinin gönderilenin lehine bir sözleşme olması ve gönderilenin haklarının tedricen doğmasıdır. 
Birinci fıkrada gönderenin emir ve talimat vermesi ile eşya üzerinde tasarrufta bulunması düzenlen
miş, ikinci ve üçüncü fıkrada eşyanın teslim yerine ulaşmasıyla birlikte gönderilenin haklarının or
taya çıkması hükme bağlanmıştır. Söz konusu emir, talimat ve tasarruflar hemen daima taşıma söz
leşmesinin yapılmasından sonradır. Bu sebeple Alm. TK "sonraki" sözcüğünü kullanmıştır. Özel
likle eşyanın başka bir varma ve teslim yerine götürülmesi veya başka bir gönderilene teslim edil
mesi şeklindeki tasarruf için özel şartlara da gereksinim vardır. Bunlar dördüncü fıkrada öngörül
müştür. İkinci fıkraya göre, eşyanın teslim yerine ulaşması ile gönderenin emir ve talimat verme 
hakkı son bulup bu yetkiler gönderilene geçer. Böylece birinci fıkrada yer alan emir ve talimatlar 
ile eşya üzerinde tasarrufta bulunma hakları gönderilene ait olur. Emir ve tasarruf hakları bağlamın
da gönderilen eşyanın başka bir kişiye teslimini istemişse bu kişi başka bir gönderileni belirleyemez. 
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Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar: Gönderen tasarruf hakkını ancak taşıma senedini ib
raz ederek kullanabilir. Bunun için tasarruf hakkının taşıma senedinde öngörülmüş ve senedin gön
deren ve taşıyıcı tarafından imzalanmış olması şarttır. Taşıyıcı emir, talimat ve tasarrufları yerine 
getirmeyecekse bunu derhal gönderene bildirmelidir. 

Madde 869 - Maddenin kaynağı CMR'nin 14-16 ncı maddeleri ve Alm. TK 419 uncu paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Taşıma ve teslim engelleri taşımanın sözleşmede öngörüldüğü şekilde yapılması

na olanak bırakmayan engellerdir. Bu engeller imkânsızlığa özgülenemez. İmkânsızlık dışında da 
sözleşmenin yerine getirilmesi engellenebilir. İfa engeli, taşıma sözleşmesine ilişkin olmayıp borç
lar hukukunun genel hükümlerine hâkim bir (yeni) yaklaşımdır. Öğretide belirtildiği gibi edimin ye
rine getirilmesinden sapışlar, edime mani olan aksilikler, koşullardaki değişiklikler bu kavramın 
kapsamındadır. Birinci fıkrada "engel" taşımanın sözleşmeye uygun yapılmasına ve teslim yerine 
varan eşyanın sözleşmeye uygun teslimine mani sebepler, değişiklikler ve aksilikler anlamına gelir. 
Bu tür bir engel ortaya çıkarsa taşıyıcı eşya üzerinde tasarruf yetkisini haiz kişiden talimat alır. Yet
kili bulunamıyorsa, kanun gönderenin yetkili olarak kabul edilmesi çözümünü kabul etmiştir. Ka
nun bu fıkrada da riziko alanı (bakınız. 863'ün gerekçesi) doktrinini kullanmıştır. Engel taşıyıcının 
riziko alanına girmiyorsa taşıyıcı 868 inci maddede öngörülen talepleri haiz olur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, özel bir hâlde talimat yetkisinin bir varsayımla kime ait olduğunu 
göstermektedir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra: Bu fıkra da taşıyıcının talimat alamaması halini düzenlemekte ve 
taşıyıcının tasarruf hakkı sahibinin menfaatine en iyi görünen önlemleri almasını ve sattırma hakkı
nı düzenlemektedir. 

Madde 870 - Maddenin kaynağı Alm. TK 20 nci paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Taşıma ücreti eşyanın tesliminde, yani Zug um Zug ödenir. Kanun taşıma ücre

tinden başka taşıyıcının eşya için yapılan durum ve şartlara göre gerekli olan giderleri de istemesi
ne olanak sağlamıştır. 

İkinci fıkra: Hüküm mesafe navlununu düzenlemektedir. Bu hüküm anlamında mesafe navlu
nu, bir taşıma veya teslim engeli sebebiyle süresinden önce sona erdirilen taşımalarda tam mesafe 
ile alınan mesafeye oranla ödenen ücret anlamına gelir. 

Engel taşıyıcının riziko alanına (863 üncü madde gerekçesi) giren bir sebepten kaynaklanıyor
sa taşıyıcı mesafe navlununa ancak taşıma gönderenin menfaatineyse hak kazanır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra gönderenin riziko alanına giren bir nedenle meydana gelen gecik
me halinde taşıma ücretini düzenlemektedir. Bu halde taşıyıcı taşıma ücretine ek olarak uygun bir 
bedel talep edebilir. 

Dördüncü fıkra: Bu fıkra taşıma veya yük senedindeki kayıtların doğru olmaması halinde ta
şıma ücretinin hesaplanmasına ilişkin kuralı göstermektedir. 

Madde 871 - Hükmün kaynakları CMR m. 13 ve Alm. TK 421 inci paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Hüküm eşyanın teslim yerine varması halinde teslim yerinde gönderilenin hak

larını ve ödeme borcunu düzenlemektedir. Söz konusu halde gönderilen taşıyıcıdan eşyayı kendisi
ne teslim etmesini isteyebilir. Ancak taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülükler Zug um Zug ye
rine getirmelidir. Bu yükümlülüklerin taşıma ücretine özgülenmediğine dikkat edilmelidir. Eşyanın 
teslimi, anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlandığı için, kanun gönderilen eşya zayi ol
muş veya hasara uğramışsa ya da geç teslim edilmişse, taşıma sözleşmesinden doğan talep hakları
nı gönderilenin kendi adına ileri sürmesine de olanak tanımıştır. Ancak anılan varsayımda gönde
ren de haklarını yitirmez. 
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İkinci fıkra: İkinci fıkra gönderilenin taşıma ücretini, ücret kısmen ödenmiş ise kalanını öde
mesi borcuna ilişkindir. Hüküm iki varsayımı düzenlemiştir. (1) Ücret taşıma senedinde öngörülmüş 
ise borç senette yazılı olan miktar ile sınırlıdır. (2) Taşıma senedi düzenlenmemiş, senet ibraz edil
memiş ya da tutar anlaşılmamışsa, gönderilen gönderen ile taşıyıcının aralarında kararlaştırdıkları 
ücreti, makûl olması kaydı ile öder. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra: Bekleme ücretini, dördüncü fıkra ise gönderenin ödemesi gere
ken bedellerden sorumluluğunu belirlemektedir. 

Madde 872 - Hüküm ödemeli teslimi CMR m. 21'e uygun olarak ve Alm. TK m. 422'ye pa
ralel olarak düzenlemiştir. 

Madde 873 - Maddenin kaynağı, CMR m. 19 ve Alm. TK m. 423'dür. 
Madde 874 - Maddenin kaynağı CMR m. 20 ve Alm. TK m. 424'dür. 
Birinci fıkra: Birinci fıkra ziya karinesini koymaktadır: Eşya taşıma süresini izleyen yirmi gün 

içinde teslim edilmezse hak sahibi ona "zayi olmuş gözüyle bakabilir". Bu süre, sınır ötesi taşıma
larda otuz gündür. 

İkinci ilâ dördüncü fıkralar: İkinci ilâ dördüncü fıkralar eşyanın bulunması halini çeşitli var
sayımlara göre düzenlemektedir. 

Madde 875 - Maddenin kaynakları CMR m. 17 ve Alm. TK 425 inci paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Birinci fıkra taşıyanın sorumluluğuna ilişkin ilkeyi koymaktadır. Taşıyanın so

rumluluğu taşınmak için eşyanın teslim alınmasından başlar ve teslimine kadar devam eder. Sorum
luluk ziya ve hasar ile gecikmeyi kapsar. Ziya veya hasar eşyaya verilen zararı ifade ettiği için ko
ruyamamadan doğan zararı da içerir. Ziya veya hasar eşyaya bağlı olduğu için sebep zararları dik
kate alınmaz. Gecikme ise teslim süresine göre belirlenir. Ziya eşyanın yitmiş, yok olmuş olması 
halini ifade eder. Hasar ise eşyanın varlığını korumakla beraber zarara uğramasıdır. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra ortak etkiyi (veya ortak sebep olmayı) hükme bağlar. Bu da -864 ün
cü maddenin üçüncü fıkrasında ve 928 inci maddenin ikinci fıkrasında olduğu gibi - ortak kusur 
şeklinde anlaşılamaz. Hüküm, zararın oluşmasında gönderenin ya da gönderilenin davranışı veya 
ayıbı etkili olmuşsa zararın paylaştırılması ilkesini kabul etmiştir. Tazminatın kapsamının tayininde 
paylaştırma ilkesi bağlamında yargıcın adil ve amaca uygun takdirine bırakılmıştır. 

Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra gecikmeye özgülenmiştir. Gecikme halinde taşıma ücreti gecik
me süresiyle orantılı olarak indirilir. İndirim kuralı zararın varlığına bağlanmış değildir. Zarar bu
lunmasa bile indirim yapılır. İndirimin yapılmamasının tek sebebi taşıyıcının kusursuzluğunu kanıt
lamış bulunmasıdır. 

Madde 876 - Maddenin kaynakları CMR m. 17 (2)-(4) ile Alm. TK 426 ncı paragrafıdır. 
Hükmün ana kuralı, ziya, hasar veya gecikmenin kaçınılmaz veya umulmadık olması halinde 

sorumluluğun doğmayacağıdır. Her üç halde de özene bağlanabilecek bir aksaklık yoktur. Tedbirli 
bir taşıyıcının gösterebileceği özen gösterilmiş olsaydı bile ziya, hasar veya gecikme gene oluşacak
sa, bu taşıyıcı tarafından kanıtlanırsa, sorumluluk doğmaz. Bu şart edilmiş bir sorumsuzluk değil, 
eşyanın doğasından kaynaklanan sorumsuzluktur. 

"Tedbirli taşıyıcının özeni" ibaresi kaynak Alm. TK 426 ncı paragrafında "büyük bir özen gös
terilmesi" şeklinde ifade edilmiştir. Bu ölçünün kanunumuzdaki ölçüden daha sert olduğu söylene
bilir. "Büyük özen" hukukumuzda da kullanılmayan, hatta bilinmeyen bir ölçüdür. Bu sebeple anı
lan ölçünün kanunumuza yansıtılması uygun görülmemiştir. "Tedbirli" yerine "çok tedbirli" ibare
si kullanılabilirdi. Ancak "en üstün"ün (superlative) kullanılmasından kaçınılmış, böyle bir ibare
nin hükmü uygulanmaz hale getireceğinden endişe edilmiştir. Yargıcın "tedbirli" kavramını titiz bir 
anlayışla yorumlaması hükmün amacına uygun düşer. 
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Madde 877 - Bu hükmün kaynağı CMR'nin 17 (3) nci maddesi hükmüdür. Madde taşıyıcının 
sorumluluktan kurtulamayacağı iki hali hükme bağlamıştır. Bunlardan birincisi taşıma aracındaki 
arızadır. Ziya, hasar veya gecikme, araç arızasından doğmuşsa, sorumlu olan taşıyıcıdır. Taşıyıcı 
araç arızasını kendisinin riziko alanı dışında sayamaz. Bunun sebebi 863 üncü maddede yer alan ta
şıyıcılık işletmesinin sahip olması gerekli ve önlemlerini almakla yükümlü bulunduğu taşıma gü
venliği ("işletme güvenliği") ilkesidir. Güvenli taşımaya elverişli bir araçla taşımayı gerçekleştir
mek, taşıyıcının yükümlülüğüdür. Bu güvenlik, taşıtın sadece kendisine özgülenemez. Tüm teknik 
tesisatlar, yağ pompası, amortisör, araç kutusu gibi bütünleyici parçalar (TMK m. 684) ile eklenti
ler (TMK m. 686) de kavrama dahildir. Taşıma aracının uygun olup olmadığı ve buna bağlı olarak 
arıza da sözleşmeye göre belirlenmelidir. Sözleşmede öngörülmemişse veya taşımanın niteliği do
ğal olarak 878 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü dolayısıyla gerektirmiyorsa, soğut
ma, ısıtma ile ısıya ve neme karşı özel tesisatlar hükmün uygulama alanı içinde değildir. İspat yü
kü taşıyıcıdadır. İkinci olarak taşıyıcı, aracı kiraladığı kişinin veya onun çalışanlarının kusuruna da
yanarak da sorumluluktan kurtulamaz. Yabancı ve yerli öğretide "kiralayan" işletme sahibi, araç 
malikini, malik olmayan zilyedi kapsayacak şekilde geniş yorumlanır. Önceki taşıyıcının da bu 
maddenin kapsamında olup olmadığı, yargı kararları ile öğreti tarafından belirlenecektir. Hükümde
ki "çalışanlar" (servant/Bediensteten) kaynağın Almanca metninde bulunmayan, İngilizcesinde ise 
"agents" şeklinde ifade edilen "temsilciler" de hükme eklenmiştir. 

Madde 878 - Maddenin kaynakları CMR'nin 17 (4) nci maddesi hükmü ile Alm. TK 427 nci 
paragrafıdır. Alman kanunu taşıyıcının sorumlu olmadığı altı sebep öngörmüşken, hükmümüz (g) 
bendine de yer vermiştir. Söz konusu sebep CMR'de de bulunmamaktadır. Taşınan eşyanın ziyaı, 
hasarı veya gecikmesi, hükümde öngörülen yedi sebepten birinin veya bir kaçının kapsamına giriyor
sa taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. Ancak, 876 ile 878 inci maddeler arasındaki fark, 878 inci mad
dede öngörülen sebeplerin taşıyıcı lehine karine(ler) oluşturması, taşıyıcının ispat yükünün 876 ncı 
maddeye nazaran daha hafif olmasıdır. Taşıyıcının birden çok özel hâle dayanmasına engel yoktur. 

Birinci fıkra: (a) bendi: Taşımada, sözleşme uyarınca veya sözleşmede öngörülmemiş olma
sına rağmen teamüle uygun olarak üstü açık bir araç kullanılmış veya eşya güverteye yüklenilmiş 
olup da, ziya, hasar ve/veya gecikme bu sebepten doğmuşsa taşıyıcının sorumlu tutulmamasına iliş
kin bir karine doğar. Üstü açık araç, yükün taşınmasına müsait kapalı yeri bulunmayan araçtır. Ten
teli araç tente sabit olsa da kapalı sayılamaz. Hükümdeki "sözleşme" yabancı öğretide olduğu gibi 
geniş yorumlanmalıdır. Ayrıca, "sözleşme" sadece bir seferi ifade etmez, ancak somut olarak belir
lenmiş seferleri (taşımaları) ifade eder. Bu sebeple çerçeve sözleşmeler de "sözleşme" kavramına 
dahildir. Üstü açık aracın taşıma senedinde belirtilmiş olması halinde de "sözleşme" gerçekleşmiş 
sayılır (Tasarının 857 nci maddesinin ikinci fıkrası). 

"Teamül" ise Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde anlamlandırılma-
lıdır. Alman TK'da kullanılan "Übung" sözcüğü sektörde "mutad olan" anlamına gelmektedir. Te
amülü buna yakın bir içerikte yorumlamak amaca uygun düşer. 

(b) bendi: Eşya gönderen tarafından yetersiz bir şekilde ambalajlanmışsa taşıyıcının sorumlu 
tutulmaması yolunda bir karine oluşur. "Yetersiz" sözcüğü içerik ve kapsam yönünden 864 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile özdeş olup, amaca uygun olmayan, eksik, bozuk, sakat an
lamlarını ve şüphesiz ambalajın hiç bulunmaması halini kapsar. Uygulama yönünden önemli olan 
ambalajlamanın gönderen veya adamları tarafından yapılmış olmasıdır. 
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(c) bendi: Eşya gönderen veya gönderilenin eşyayı işleme tâbi tutması, yüklemesi veya boşalt
ması sebebiyle zayi olmuş, hasara uğramış veya taşıma gecikmişse taşıyıcının sorumsuzluğu kari
nesi doğar. Yükleme ve boşaltma kavramları 855 inci maddede olduğu gibi taşıma hukukuna uygun 
olarak anlamlandırılır. İşleme tâbi tutmak herşeyden önce, istif ve sabitlemeyi ifade eder. 

(d) bendi: Hükümde sayılan ve eşyadan kaynaklanan kırılma, paslanma, bozulma, vs. gibi se
bepler dolayısıyla kural olarak taşıyıcı sorumlu tutulamaz. 

(e) bendi: 853 üncü maddede verilen gerekçelere bakınız. 
(f) bendi: Canlı hayvan taşıması, hayvanlara yönelen bazı zarar verici sonuçları birlikte geti

rir: Yaralanma, hastalanma, birbirlerine zarar verme gibi. Bu sebeple hüküm taşıyıcı lehine bir ka
rineye yer vermiştir. 

(g) bendi: Gümrük kanunu ile diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler, yolculuğun gecikmesi
ne yol açabilir. Doğrudan eşyaya bağlı olan ve taşıyıcının riziko alanı dışında bulunan sebepler için 
taşıyıcı sorumlu tutulamaz. 

İkinci fıkra: Yukarıda da belirtildiği gibi birinci fıkrada öngörülen ve taşıyıcının sorumlu ol
mayabileceği hâller, taşıyıcı yönünden sadece bir karinedir. Gönderen veya gereğinde gönderilen 
zararının birinci fıkrada sayılan hallerden doğmadığını ve/veya taşıyıcının 876 ncı maddedeki mu-
tad özeni göstermediğini ispatlarsa taşıyıcı gene sorumlu olur. Kanun ayrıca olağanüstü ziya ve ha
sar halinde a) bendindeki karinenin geçerli olmadığını kabul etmiştir. 

Üçüncü fıkra - Beşinci fıkra: Son üç fıkra üç özel varsayımı düzenlemiştir. Bu üç halde söz 
konusu olan olguların varlığını ileri süren taşıyıcı bunu ispatla yükümlüdür. 

Madde 879 - Yardımcıların kusurundan doğan sorumluluğu düzenleyen bu madde, CMR'nin 
3 üncü maddesinden aynen alınmıştır; hükme tekabül eden bir düzenleme 1998 tarihli Reform Ka
nunu ile değişik Alm. TK'nın 428 inci paragrafında yer almaktadır. Bu hüküm, çağdaş taşıma huku
kunu düzenleyen milletlerarası sözleşmelerde kabul edilen genel ilkelerle uyumludur ve Tasarının 
929 uncu maddesinde, taşıma işleri yüklenicisinin sorumluluğu bakımından da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 880 - Hükmün kaynakları CMR'nin 23-27 nci maddeleriyle Alm. TK 429 uncu parag
rafıdır. 

Kanunun tazminata esas alınacak değeri çeşitli varsayımlara göre belirlemesi, önemli bir boş
luğu doldurmaktadır. Hüküm emredici nitelikte değildir. Taraflar tazminata esas olacak değerler için 
başka değerler öngörebilir veya bunun belirlenmesini üçüncü kişilere bırakabilirler. 

Birinci fıkra: Eşya kısmen veya tamamen zayi olmuşsa, tazminat eşyanın taşınmak üzere tes
lim alındığı yer ve zamandaki değeridir. 

İkinci fıkra: Eşya hasara uğramışsa, taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki hasarsız 
değeriyle hasarlı değer arasındaki fark tazmin edilir. Kanun burada bir de karineye yer vermiştir. 

Üçüncü fıkra: Bu fıkra eşyanın "değeri"ni tanımlayan kurallar öngörmektedir. Çünkü "değer", 
alış değeri, satış değeri, piyasa değeri, gerçek değeri gibi çeşitli anlamlara gelir. 

Esas olan piyasa değeridir. Bu yoksa cari fiyat yani tedarik değeri esas alınır. 
Madde 881 - Maddenin kaynağı Alm. TK 430 uncu paragrafıdır. 
Taşıyıcı eşyanın ziya veya hasara uğraması halinde, 880 inci maddede öngörülen tazminattan 

başka zararın belirlenmesi giderlerini de öder. Taşımada eşyanın ziya ve hasarının belirlenmesi, za
rarın meydana geldiği yere bilirkişi, tartma, ölçme vs. götürülmesini gerektirdiğinden önemli tutar
lara varabilir. Bunları zarar kapsamında kabul etmek güç olacağından bu hüküm öngörülmüştür. Bu 
giderler de 882 nci madde sınırına bağlıdır. 
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Madde 882 - Maddenin kaynakları CMR m. 23 (3), m. 23 (5), m. 23 (7) ve m. 25 (2) hükmü 
ile Alm. TK 431(2) paragrafıdır. Madde kaleme alınırken, aynı hususları taşınma eşyası taşıması ve 
deniz ticareti için düzenleyen Tasarının 899 uncu ve 1186 ncı maddelerinin terimleriyle birlik sağ
lanmasına özen gösterilmiştir. 

Taşıyıcının sorumluluğu sınırlandırılmıştır. Buna temel veren düşünce taşıyıcının taşıma ile bir 
iş yaptığı, bu işin olumlu bir amaç taşıdığı, buna rağmen bir zarar doğmuşsa, taşıyıcının sınırsız bir 
şekilde sorumlu tutulmamasıdır. Sınırın hesaplanmasında, ziya ve hasar hallerinde (m. 875) gönde
rinin gayri safı ağırlığı, gecikmede ise taşıma ücreti esas alınır. "Gönderi" (consigment/sendung) ta
şıma konusu eşyayı ifade eder. Başka bir ifade ile 875 inci maddenin birinci fıkrası anlamında ta
şınmak üzere teslim alınan, taşınıp teslim edilecek eşyanın tamamı "gönderi"dir. 

Birinci fıkra: Gönderinin tamamının (875 inci maddenin birinci fıkrası) ziyaı veya hasan ha
linde 880 inci maddede düzenlenen eşyaya gelen yani eşyanın cevherine (maddesine) verilen zarar 
ile zararı belirleme giderlerinden doğan toplam tazminat gönderinin gayrî safî ağırlığının her bir ki
logram için 8.33 hesap birimi ile sınırlıdır. "Hesap birimi" dördüncü fıkrada tanımlanmıştır. "Gayrî 
safî" (brüt) ağırlık eşyanın ambalajlı ağırlığıdır. Sorumluluk tutarının en yüksek sınırı aynı zaman
da 864 üncü madde ile de bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Bu fıkraların CMR'deki kaynakla
rı CMR m. 23 (3) ve m. 25 (2)'dir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra birinci fıkranın içerdiği sınır kuralı bağlamında özel bir hali, gönde
renin münferit parçalarının ziyaı ve hasarını düzenlemektedir. İkinci fıkra ise kurallarını iki varsa
yıma göre koymaktadır. Birinci varsayım, münferit parçalar (bir kaç paket/koli veya tek koli/paket 
için bir kısım eşya) zarara uğramış olmakla beraber tüm gönderinin değerini yitirmesidir. Meselâ ta
şınan, 12 kişilik antika, mevcudu bulunmayan yani parçaların ikamesi mümkün olmayan bir yemek 
takımıdır. 6 tabak, 3 salata tabağı, bir çorba servis tenceresi kırılmıştır (zayi olmuştur). Bu halde za
rarın hesaplanmasında tüm gönderi dikkate alınır. İkinci varsayımda ise, münferit parçaların ziyaı 
ve hasarı sonucunda gönderinin bir kısmı değerini yitirmiştir. Bu halde hesaplamada, yani her kg 
için 8.33 hesap biriminin uygulanmasında değerini yitiren kısım esas alınır. 

Üçüncü fıkra: Taşıma süresi aşılmışsa sorumluluk taşıma ücretinin üç katından fazla olamaz. 
Dördüncü fıkra: Hesap birimini tanımlayan dördüncü fıkra uluslararası birliği sağlamaktadır. 
Madde 883 - Bu maddenin kaynakları CMR m. 23 (4) ile Alm. TK 432 nci paragrafıdır. 
Hüküm taşıyıcının iade borcunu düzenlemektedir. Taşıyıcı, ziya ve hasardan sorumlu ise 880 

ilâ 882 nci maddelere göre ödeyeceği tazminat dışında aldığı taşıma ücretini iade eder, taşıma ile il
gili vergi ve resimleri ve taşıma nedeniyle doğan diğer giderleri de tazmin eder. 

Hüküm, taşıma süresinin aşılması, yani gecikme halinde uygulanmaz. Bu hükümde öngörülen 
tazmin yükümlülüğü 882 nci maddede düzenlenen sınırla bağlı değildir. 

Madde 884 - Maddenin kaynağı Alm. TK 433 üncü paragrafıdır. 
Taşıma dolayısıyla, eşyanın ziya ve hasarı veya gecikme dolayısıyla meydana gelen zararlardan 

başka taşıma sözleşmesinin bazı ana veya yan edimlerinin ihlâli dolayısıyla zarar doğmuş olabilir. 
Meselâ, taşıyıcı taşıma yanında gene taşıma ile ilgili olmak üzere taşıma sözleşmesiyle yüklemeyi, 
boşaltmayı, istifi, sabitlemeyi de üstlenmiş olabilir ve zarar bu edimler dolayısıyla oluşmuş olabilir. 
İşte 884 üncü madde taşıyıcının bu tür sözleşme ihlâllerinden kaynaklanan sorumluluğunu düzenle
mektedir. Hükme göre taşıyıcının bu tür zararlardan doğan sorumluluğu da sınırlıdır. Sınır, tam ziya 
halinde ödenmesi gereken tazminatın üç katıdır. Eşyanın ziyamdan, hasarından ve gecikmesinden 
doğan zararlar ile, taşınan eşya dışındaki mala ve kişilere gelen zarar maddenin kapsamı dışındadır. 
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Madde 885 - Düzenlemenin kaynakları CMR m. 28 (1) ile Alm. TK 434 üncü paragrafıdır. 
Birinci fıkra sözleşme dışı talepler hakkındadır. Hüküm uyarınca Tasarının dördüncü kitabının 

eşya taşımayı konu alan ikinci kısmında yer alan sorumluluktan kurtuluşa ve sınırlamalara ilişkin 
hükümleri, gönderenin veya gönderilenin ziya, hasar ve gecikme nedeniyle taşıyıcıya yöneltebile
ceği sözleşme dışı taleplerde de uygulanır. 

İkinci fıkra ise taşıyıcının üçüncü kişilerin sözleşme dışı talepleriyle ilgili olup, kural taşıyıcı
nın üçüncü kişilere karşı da sorumluluktan kurtulabileceği hâllere ve sınırlamalara dayanmasıdır. 
Ancak bunun (a) ve (b) bentlerinde belirtilen iki istisnası vardır. 

Madde 886 - Maddenin kaynakları CMR m. 29 (1), (2) cümle 1 ile Alm. TK 435 inci parag
rafıdır. Madde kaleme alınırken, aynı kusur derecelerini düzenleyen Tasarının 855 inci maddesinin 
beşinci fıkrası, 887 nci maddesi, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 1187 nci ve 1267 nci madde
lerinin terimleriyle birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Zarar taşıyıcının veya 879 uncu maddede belirtilmiş bulunan yardımcılarının kastından veya 
pervasızlığı ve zararın muhtemelen gerçekleşebileceği bilinciyle hareket etmiş olmasından doğma
sı halinde, taşıyıcı sorumluluktan kurtuluş halleriyle sınırlamalardan yararlanamaz. 

Hükümde geçen "pervasızca ve zararın muhtemelen gerçekleşebileceği bilinciyle hareket" et
mek ibaresinin anlamı üzerinde durmak gerekir. "Pervasızca ve zararın muhtemelen gerçekleşebi
leceği bilinciyle hareket" birlikte, yani tek bir kavram olarak değerlendirilmeli ve kasta eşit bir ku
sur olarak yorumlanmalıdır. "Kasta eşit kusur" ölçüsü kaynak CMR m. 29 (1) hükmünde açıkça ifa
de edilmiştir. Bu ibarenin CMR'nin İngilizce metninde "kasıt" karşılığı olarak "wilful misconduct" 
denildikten sonra "or by such default on his part as, in accordance with the law of the court or tri-
bunal seized of the case, is considered as equivalent to wilful misconduct" denilmiştir. Bu metne 
göre, kasıt veya davaya bakan mahkemenin veya hakemin hukukuna göre kasta eşit olarak mütalâa 
edilebilecek kusur söz konusudur. 

Türk/İsviçre hukuklarında ağır kusur vardır, ancak bu kavramın hem sınırı hem de tanım unsu
ru belirsizdir. Ağır kusur daha çok kusura yakın bir şekilde anlamlandınlmaktadır. Maddede "per
vasızca ve zararın muhtemelen gerçekleşebileceği bilinciyle" sözcükleri kullanılarak, CMR'ye uy
gun olarak kasta denk düşebilecek bir kusura vurgu yapılmıştır. Bu bakımdan seçilen pervasız söz
cüğü Almanca metindeki "leichtfertig"den gelmektedir. 

Madde 887 - Maddenin kaynaklan CMR m. 28 (2) ile Alm. TK 436 nci paragrafıdır. Madde 
kaleme alınırken, aynı kusur derecelerini düzenleyen Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası, 
886 nci maddesi, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 1187 ve 1267 nci maddelerinin terimleriyle 
birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Kanun bu İkinci Kısımda yer alan sorumluluktan kurtulma ve sınırlamalara ilişkin hükümlere, 
eşyanın ziyaı, hasarı veya geç teslimi sebebiyle taşıyıcının yardımcılarından birine sözleşme dışı so
rumluluktan doğan talepler ileri sürülmüşse, bu kişilerin de dayanabilmelerine olanak tanımıştır. 
Ancak anılan kimseler kasıtlı veya pervasızca ve zararın muhtemelen gerçekleşebileceği bilinciyle 
hareket etmişlerse bu olanağı yitirir. 

Madde 888 - Maddenin kaynağı, Alm. TK 437 nci paragrafıdır. Ayrıca CMR m. 34'e de bakınız. 
Birinci fıkra: Tasarının 888 inci maddesinde taşımanın kısmen veya tamamen üçüncü bir kişi 

tarafından yapılması hakkında da kurallar öngörmüştür. Taşımanın bu şekilde üçüncü kişi tarafın
dan yerine getirilmesi taşıyıcı yanında bu üçüncü kişiyi de sorumluluk altına sokar. Taşıma, bir ta
şıyıcı bulunmasına rağmen kısmen veya tamamen söz konusu üçüncü kişi tarafından gerçekleştiril
mişse, mezkûr kişi "fiili taşıyıcı"dır. Kanun öğretide bu taşıyıcıya "alt taşıyıcı" denildiği için anılan 
terimi de kullanmıştır. 
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Böyle bir fiili taşıyıcının bulunması halinde taşıma sözleşmesinin tarafı olan taşıyıcının sorum
luluğu sona ermez; fiili taşıyıcı da gerçekleştirdiği taşıma için asıl taşıyıcı gibi sorumlu olur. Fiili 
taşıyıcı gerçekleştirdiği kısım için doğrudan taleplere muhatap olabilir. Ancak sözleşmenin nisbili-
ği ilkesi dolayısıyla taşıyıcının, gönderen veya gönderilenle yapmış olduğu sorumluluğunu genişle
ten anlaşmalar fiili taşıyıcıya bunları yazılı olarak kabul etmiş olması hali hariç - ileri sürülemez. 

İkinci fıkra: Sorumluluğun karşılığı olarak fiili taşıyıcı taşıma sözleşmesinden doğan, asıl ta
şıyıcıya ait tüm def ileri ileri sürebilir. 

Üçüncü fıkra: Asıl taşıyıcı ile fiili taşıyıcı arasındaki sorumluluk müteselsildir. Ancak hüküm 
emredici değildir. 

Dördüncü ve beşinci fıkra: Bu hükümler de, kaynak madde doğrultusunda düzenlenmiştir. 
Madde 889 - Maddenin kaynakları CMR m. 30 ile Alm TK 438 inci paragrafıdır. 
Hüküm eşya taşıma sözleşmesine ilişkin ihbar yükümlülüğünü özel olarak düzenlemektedir. 
Madde 890 - Maddenin kaynaklan Alm TK 440 mcı paragrafı ile CMR m. 31 'dir. 
Birinci fıkra: Taşımadan doğan ihtilaflarda HUMK'da öngörülen yetkili mahkemeye ilişkin 

hükümlerin (HUMK m. 9 vd.) uygulanacağı şüphesizdir. Hüküm, HUMK'da öngörülen yetkili 
mahkemelere ek olarak yetkili mahkemeleri göstermiştir. Bunlar ifa yeri yani malın teslim alındığı 
veya teslim için öngörülen yer mahkemeleridir. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, fiili taşıyıcıya karşı açılacak davalarda ek olarak diğer yetkili mah
kemeleri göstermiştir. 

Madde 891 - Tasarının Dördüncü ve Beşinci kitapları hazırlanırken, esas alınan temel ilkeler
den birisi de, olanaklar ölçüsünde, Türk Medeni Kanunu ile uyum sağlanmasıdır. Bu ilke doğrultu
sunda, Taşıma Hukuku ve Deniz Ticareti hükümlerinde, alacakların güvence altına alınabilmesi için 
tanınmış olan şahsi ve aynî nitelikteki teminatlar incelenmiştir. Alman hukukunda hapis hakkı, Alm. 
MK 273 üncü paragrafında bir defi olarak, Alm TK 369 uncu paragrafında "ticarî alıkoyma hak
kı" adı altında bir rehin hakkı olarak düzenlenmiştir. Tasarının 891 inci maddesine tekabül eden 
Alm TK 441 inci paragrafının kenar başlığı ise "rehin hakkı"dır. İsviçre/Türk medenî hukukunda 
ise bu hak daha çok Alm TK 369 uncu paragrafına daha yakın bir dogmatik düzene sahiptir. 

Sonuç olarak, Alman yasama tarihinden kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkmış olan "teslimden 
kaçınma hakkı", "ticarî hapis hakkı" ve "rehin hakkı" ayınmının Türk hukuku bakımından terk edil
mesi gerektiği kabul olunmuştur. Bu sebeple, Tasarının Dördüncü ve Beşinci Kitaplarının ilgili bü
tün hükümlerinde, Türk Medeni Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca alacakların temi
ni için hapis hakkı tanınmıştır (Tasannın 891, 913, 923, 1201, 1254, 1275 ve 1315 inci maddeleri). 
Böylece, uygulamanın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren, yalın ve genel ilkelerle uyumlu bir dü
zenleme getirilmiştir. 

Türk hukukunda hapis hakkı bir sınırlı aynî haktır. Türk öğretisinde bu hakkın teslim şartlı reli
nin türü olduğu belirtilir. EMK'da olduğu gibi Türk Medenî Kanunundaki sistematik de bu nitelen
dirmeyi desteklemektedir. Ayrıca, Türk Medenî Kanununun 953 üncü maddesinin ikinci fıkrası uya
rınca hapsedilen şeyler, teslim şartlı rehin hükümlerine göre paraya çevrilir. 891 inci madde Türk 
Medenî Kanununun hapis hakkına ilişkin anlayışını ve sistemini değiştirmemiştir. 

Birinci fıkra: Taşıyıcıya alacaklarını güvence altına alabilmesi için eşya üzerinde hapis hakkı 
tanınmıştır. Bu düzenleme ile kanunumuz kaynaktan bazı noktalarda ayrılmıştır. Alm TK 441 (1) 
paragrafı hükmü, eşyanın hapsedildiği taşıma sözleşmesi yanında, taşıyıcının gönderen ile yapmış 
olduğu diğer taşıma, taşıma işleri yüklenicisi ve saklama (depo) sözleşmelerinden doğan ihtilafsız 
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alacakları için de hapis hakkının kullanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu, Alman hukukunda 
"konnexe Forderungen", yani bağlantılı alacaklar kavramını ortaya çıkarmıştır. Alman hükmüne 
göre taşıyıcı sadece taşıdığı eşyanın konu alındığı taşıma sözleşmesinden değil, aynı gönderenle 
yaptığı başka bir taşıma, depolama veya taşıma işleri yükleniciliğinden doğmuş bulunan ve ihtilaf
lı olmayan alacakları için de, taşıdığı eşya üzerinde hapis hakkını kullanabilecektir. Hükmümüz ise 
hapis hakkını belli yani, eşya hangi taşıma sözleşmesine göre taşınmışsa o taşıma sözleşmesinden 
doğan alacaklara özgülemiştir. Hapis hakkı refakat belgelerini de kapsar. 6762 sayılı Kanunun 794 
üncü maddesinin aksine, 6762 sayılı Kanunun 793 üncü maddesi uyarınca - tevdi edilmiş bulunan 
para üzerinde taşıyıcının hapis hakkı bulunmamaktadır. Bunun sebebi Kanunumuzun 6762 sayılı 
Kanunun 793 üncü maddesine benzer bir maddeye yer vermemiş olmasıdır. 

Kanunun 891 inci maddesinin uygulanmasında Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki bağlantının varlığı da dikkate alınacaktır. 

İkinci fıkra: Türk Medenî Kanunundaki (Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin birin
ci fıkrasındaki) ilkeye uygun olarak taşıyıcı eşyayı zilyetliğinde bulundurduğu ya da eşya üzerinde 
hapis hakkını haiz olduğu sürece hapis hakkı mevcuttur. 

Üçüncü fıkra: Bu hüküm Türk Medenî Kanununun 891 inci maddesi ile birlikte anlamlandı
rılır. Medeni Kanunun anılan maddesi borcun yerine getirilmemesi halinde ve yeterli güvence de 
gösterilmezse hapis hakkı konusu eşyanın paraya çevrilmesini öngörmektedir. Paraya çevrilmede 
teslime bağlı rehin hükümleri uygulanır. Bu halde Türk Medenî Kanunu borçluya bildirimde bulu
nulması gerekir. Dördüncü fıkra, Türk Medenî Kanununun lafzından ayrılmış ve somut olaya uy
gun olarak bildirim gönderilene yapılacak, gönderilen bulunmuyor veya malı teslim almadı redde
diyorsa bildirim gönderene yapılacaktır. 

Madde 892 - Birden çok taşıyıcının hapis haklarını düzenleyen bu maddenin kaynağı Alm TK 
442 nci paragrafıdır. 891 inci maddenin bir anlamda tamamlayıcısıdır. 

Birinci fıkra: Eşya birden çok taşıyıcı tarafından taşınmışsa, taşıyıcı hapis hakkını sadece ken
disinin söz konusu taşımadan doğan alacaklarının elde edilmesi için kullanamaz. Önceki taşıyıcıla
rın haklarını da, özellikle hapis haklarını kullanır. Başka bir deyişle, son taşıyıcının uyguladığı ha
pis hakkı ne önceki taşıyıcının katıldıkları söz konusu taşımadan doğan hakların yitirilmesi sonucu
nu doğurabilir ne de kullanılan hapis hakkı son taşıyıcının alacaklarına özgülenebilir. Son taşıyıcı
nın hapis hakkının bağlamında önceki taşıyıcılar kendi hapis haklarına da sahip olurlar ve son taşı
yıcı hapis hakkına sahip olduğu sürece diğerleri de hapis haklarına sahip olurlar. 

İkinci ve üçüncü fıkra: Önceki taşıyıcının alacağı, sonraki taşıyıcı tarafından ödenirse, önce
ki alacak ve rehin hakkı sonrakine geçer. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri taşıma işleri yüklenicisinin alacakları için de uygulanır. 
Madde 893 - 893 üncü madde birden çok hapis hakkının varlığında hapis hakları arasındaki sı

rayı düzenlemektedir. Aynı eşya üzerinde 891 ve 892 nci maddede öngörüldüğü üzere eşyanın ta
şınması ile ilgili olarak birden çok hapis hakkı varsa, bunlardan, eşyanın doğrudan doğruya taşın
ması ile ilgili olanlar diğerlerinden önce gelir. Eşyanın doğrudan doğruya taşınması ile ilgili olma
yan alacaklar arasındaki sırada tarihe göre belirlenir. Bunlar arasında, sonradan doğanların önceki
lerden evvel gelmesi kuralı uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşınma Eşyası Taşınması 

Madde 894 - Tasarının 894 ilâ 901 inci maddeleri taşınma eşyasının taşınmasına uygulanır. 
Anılan hükümlerin doğrudan kaynağı olan Alm TK 451 ve 45İh paragrafı hükümlerinde taşınma 
eşyası tanımlanmamıştır. 894 üncü madde kapsamı geniş olan bir tanım vermiştir. Kanunun tanım 
vermesinin bir sebebi bu özel hükümlerin uygulanma alanını belirlemektedir. Bir evden, bir işyerin
den, üretim biriminden ve bu gibi yerlerden alınıp bir diğer yere taşınacak olan ve bu gibi yerlere 
ait oturulmakta, çalışmakta veya benzeri bağlantılı işlerde kullanılan eşya "taşınma eşyası"dır. "Ta
şınma" olgusu tanımlayıcı ve belirli değildir. Alman öğretisinin hükümet tasarısının gerekçesinden 
aktardığı gibi miras kalan eşyanın mirasçının ve çeyiz eşyasının yeni evli çiftin evine taşınması ta
şınma eşyasının taşınmasıdır. Buna karşılık, sanayi tesislerinin ve ticarî mobilyanın taşınması, ta
şınma eşyası taşımasına değil, genel eşya taşımasına girer. Mesela, bir fabrikanın makina ve tesis
lerinin sökülüp başka bir yere götürülüp takılması veya bir buzdolabı ticarethanesindeki ve genel 
depodaki buzdolaplarının başka bir ticarethaneye veya depodan ticarethaneye taşınması 894 üncü 
maddenin kapsamı dışındadır. Hükümdeki "üretim birimi"nden taşınma ile bu birimdeki demirba
şın taşınması kastedilmiştir. Zaten tanımda "oturulmakta, kullanılmakta ve benzeri şekilde hizmet 
veren eşya" denilerek eşyanın niteliği somutlaştırılmıştır. 

Taşınma eşyası için özel hükümler öngörülmesi, bu tür eşyanın özel bir özeni, uzmanlığı, pa
ketlemeyi ve paketleri açmayı, bazen de sökme ve yeniden kurmayı gerektirmesidir. 894 ilâ 901 in
ci maddeler hükümleri, ikinci kısımda yer alan eşya taşımasına ilişkin hükümlerden önce, ancak 
uluslararası sözleşmelerdeki özel hükümlerden sonra gelir. CMR, taşınma eşyasına uygulanmaz 
(CMR m. 1, 4, c). Bu tür hükümler deniz, hava ve demiryolu taşımasına ilişkin konvansiyonlarda 
yer almaktadır. 

Madde 895 - Bu maddenin kaynağı Alm TK 451a paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Eşya taşımasına ilişkin 856-893'den farklı olarak mobilyanın sökülmesi ve ku

rulması ile eşyanın yüklenip boşaltılması da taşıyıcının borçları arasında yer alır. Bunun bir sonucu 
olarak taşıyıcı bu borcun ihlâlinden doğan ziya, hasar ve gecikme zararlarından da sorumludur. 

İkinci fıkra: İkinci fıkra, taşıyıcıya genel eşya taşıma hükümleri arasında bulunmayan bir bor
cu düzenlemektedir. Gönderen 864. maddenin beşinci fıkrasında tanımlanan bir tüketici ise, eşya
nın ambalajlanması ve sigortalanması gibi taşıma ile ilgili diğer işlerin yerine getirilmesi de taşıyı
cının borcudur. Oysa 863 üncü maddeye göre, eşyayı araca koymak, istiflemek, bağlamak ve sabit-
lemek gibi yükleme ve boşaltma gönderene aittir. Alman öğretisi, lambaların, sabit dolapların, ayna
ların yerlerinden sökülüp gidilen yerde asılması ve takılmasını da ikinci fıkranın kapsamında gör
mektedir. Bu borçların maddenin birinci fıkrasına girdiği düşünülebilir. Ancak birinci fıkra mobilya
nın kendi içinde sökülüp kurulmasına uygulanır. Mesela, büyük bir masanın sökülüp takılması gibi. 

Madde 896 - Maddenin kaynağı Alm TK 452 nci paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Taşınma eşyasının göndereni eşya taşıması gönderiminden farklıdır. Bu tür eş

ya tacir olmayanlara ve tacirlerde de onların ticarî işletmesiyle ilgili bulunmayan gayri ticarî alan
larına aittir. Böyle olunca göndereni pek tanımadıkları ve bilmedikleri taşıma senedi düzenlemekle 
yükümlü kılmak amaca uygun değildir. 

İkinci ve üçüncü fıkra: Her iki fıkrada da gönderici tüketici ise, tüketicinin konumu dolayı
sıyla, eşya taşıması göndereninden farklı olarak onun yönünden külfet oluşturacak borçlar hafıfle-
tilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 308 — 

Madde 897 - Gönderenin yukarıda açıklanan tacir olmayan veya bir ticarî işletme ile ilgili bu
lunmayan konumu sorumluluğun da sınırlandırılmasını gerekli kılmıştır. Zararlar için ödenecek olan 
tutar somut olaydaki taşımanın ifası için gerekli olan yükleme alanının metre küpü için 2000 TL'yi 
aşamaz. Hükmün yorumunda dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Üç dolap koca bir TIR kamyo
nunda taşınabilir. Zararlar için yapılacak tazminat hesaplanmasında TIR kamyonunun metre küpü 
değil bu üç dolap için gerekli olan yükleme alanının metre küpü esas alınır. 

Madde 898 - Maddenin kaynağı Alm TK 45 İd paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Taşınma eşyasının taşınmasında taşıyıcının sorumluluğu da taşınan eşyanın ni

telikleri ve özellikleri sebebiyle 864 üncü maddeden farklı bir şekilde ve taşıyıcının sorumluluğu 
864 üncü maddeye nazaran daha hafif olarak düzenlenmiştir. 

İkinci fıkra: Birinci fıkrada öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinin birinin varlığında ta
şıyıcının sorumsuzluğuna ilişkin bir karine doğar. Bu karinenin aksini ispatlamak gönderene düşer. 

Üçüncü fıkra: Sorumsuzluk hallerinden birinin veya bazılarının somut olayda var olması taşı
yıcıyı alması gereken önlemleri almaktan ve talimatlara uymaktan kurtarmaz. Taşıyıcının sorum
suzluk hallerine dayanabilmesi için durum ve şartlara göre üzerine düşen tüm önlemleri almış ve ta
limatlara uymuş olması gerekir. Bunları ihmâl etmesi halinde taşıyıcı sorumlu olur. 

Madde 899 - 882 nci maddeden farklı olarak bu maddede de taşıyıcının ziya ve hasardan do
ğan sorumluluğu, taşımanın ifası için gerekli olan yükleme alanının beher metre küpü için 2000-TL 
ile sınırlıdır. Madde kaleme alınırken, aynı hususları taşıyıcının sorumluluğu ve deniz ticareti için 
düzenleyen Tasarının 882 nci ve 1186 ncı maddelerinin terimleriyle birlik sağlanmasına özen gös
terilmiştir. 

Madde 900 - Maddenin kaynağı Alm TK 45 lf paragrafıdır. 
Bu madde zararın, dolayısıyla eşyanın ziya veya hasarının bildirilmesini gene taşınma eşyası

nın niteliği ve taşıyıcının bu tür taşımadaki özel konumu dolayısıyla 889 uncu maddeden farklı ola
rak düzenlenmiştir. Burada ziya ve hasarın belli bir sürede taşıyıcıya bildirilmesi gerekir. Aksi hal
de bundan doğan talep hakları sona erer, yani bir anlamda düşer. Maddeden açıkça anlaşıldığı üze
re 889 uncu maddede karine ortadan kalkmakta, bu maddede ise talep hakları düşmektedir. Süreler 
ve sonuçlan yönünden oldukça ağır olan bu madde 901 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 
hükmü ile birlikte yorumlanmalıdır. 

Madde 901 - Maddenin kaynağı Alm TK 45İh paragrafıdır. 
Birinci fıkra: Taşınma eşyasının taşınmasında gönderen tüketici ise tüketicinin korunması 

amacıyla taşıyıcı ile yardımcılarının sorumluluktan kurtulma hallerinden birine ve sorumluluk sınır
lamalarına ilişkin hükümlerine dayanabilmeleri bazı şartlara bağlanmıştır. Taşıyıcı ve yardımcıları 
bu şartları yerine getirmezlerse bu olanaklardan yararlanamazlar. 

Taşıyıcı göndereni sözleşme yapılırken sorumluluk hükümleri hakkında bilgilendirmemiş, so
rumluluğun genişletilmesi yönünde bir anlaşma yapılması ve eşyanın sigorta ettirilmesi olanakları
na işaret etmemişse, sorumluluktan kurtulma ve sorumlulukları sınırlandırma hükümlerinden yarar
lanamaz. 

Ayrıca taşıyıcı göndereni zarar bildirimi konusunda bunun şekli ve süresi ve bunlara uyulma
ması halinde sonuçları hakkında bilgilendirmelidir; aksi halde 899 ve 900 üncü maddelere daya
namaz. 

İkinci fıkra: Bilgilendirme yazılı olarak, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir şekilde yapıl
malıdır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma 

Madde 902 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 452 nci paragrafından alınmıştır. Milletlerarası taşıma hukukunun tartışmalı ve zor 
konularının başında, eşyanın değişik tür araçlarla taşınması halinde hangi sorumluluk rejiminin uy
gulanacağı meselesi gelmektedir. Eşya taşımalarında kullanılan araçlardan karayolu, demiryolu, de
nizyolu, içsu yolu ve havayolu araçları ile yapılan taşımalar için çok sayıda milletlerarası sözleşme 
bulunmaktadır. Türkiye karayolu ile eşya taşımalarına ilişkin CMR, demiryoluna ilişkin COTIF, CIV 
ve CİM, denizyoluna ilişkin 1924 Brüksel Sözleşmesi ve havayoluna ilişkin Varşova/Montreal Söz
leşmelerine taraf olmuştur. Ayrıca, bu sözleşmelerin düzenledikleri alanlara ilişkin olarak 6762 sa
yılı Türk Ticaret Kanununda, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda ve çeşitli başka kanun
larda hükümler bulunmaktadır. Çağdaş taşıma uygulamasında, özellikle konteynerli taşımaların bü
yük gelişme göstermesi sebebiyle, her bir taşıma kısmı için ayrı sözleşmelerin yapılmasının yerine, 
tek bir taşıyıcı ile taşıma parkurunun tümü için bir sözleşme yapılması baskın hale gelmiştir. Örne
ğin Almanya'nın Düsseldorf şehrinde üretilen bir eşyanın Manisa'ya taşınmasında şöyle bir süreç 
izlenmektedir: Eşya Düsseldorf taki fabrikada bir konteynere yerleştirilip demiryoluyla Hollan
da'nın Rotterdam limanına ulaştırılmakta, oradan gemiyle İzmir'e taşınmakta, İzmir limanından da 
karayoluyla Manisa'daki nihai teslim yerine götürülmektedir. Konteyner yol boyunca hiç açılmadı
ğından, bir zararın meydana gelip gelmediği ancak nihai teslim yeri olan Manisa'da konteyner açıl
dığında anlaşılabilmektedir. Zararın hangi taşıma kısmında meydana geldiği belli değilse, taşıyıcı
nın sorumluluğunun hangi kurallara göre tayin edileceği önemli bir sorundur. Tek tek ele alındığın
da, Düsseldorf-Rotterdam demiryolu taşımasına Türkiye'nin de tarafı olduğu CİM Sözleşmesi, Rot-
terdam-İzmir denizyolu taşımasına yerine göre 1924/1968 Brüksel/Visby Sözleşmesi veya ulusal 
hukuk, İzmir-Manisa karayolu taşımasına da yine ulusal hukuk tatbik edilecektir. Uygulanması gün
deme gelen bu kuralların tümünde, sorumluluk sınırları, ispat külfetleri, yardımcı kişiler için sorum
luluk, sorumsuzluk halleri, ihbar ve zamanaşımı süreleri farklı düzenlenmiştir. Dolayısıyla taşıyıcı
nın hangi kurallara göre sorumlu tutulacağı büyük önem taşımaktadır. Bu sorunları aşmak üzere 
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlattırılmış olan 24/05/1980 tarihli Milletlerarası Sözleşme bugü
ne kadar yürürlüğe girmemiştir. Çeşitli ülkelerin hukukunda farklı çözümlerin kabul edildiği görül
müştür. Tasarıda, taşıma sözleşmesine ilişkin genel kuralları esas alan Alman hukukunun yeni çö
zümü benimsenmiştir. 

Bu sisteme göre, Tasarının 902 ilâ 905 inci hükümlerinin uygulanabilmesi için taşıyıcının, eş
yayı tek bir taşıma sözleşmesi tahtında en az iki değişik taşıma aracıyla taşımayı yükümlenmiş ol
ması gerekmektedir. Böyle bir sözleşme dahi, kural olarak, Dördüncü Kitabın birinci ve ikinci kıs
mında düzenlenen hükümlere tâbi tutulmuştur, çünkü değişik tür araçlarla taşıma işinin taahhüt 
edilmesi, Tasarının 850 nci maddesinde tarif edilen taşıma sözleşmesinin bir özel hâli olarak ele 
alınmıştır. Ancak, bu genel atıf uyarınca 850 ilâ 893 üncü hükümlerin uygulanmasından önce 903 
ilâ 904 üncü maddelerin özel hükümleri ve somut uyuşmazlıkta uygulanması gereken milletlerara
sı sözleşmelerin hükümleri (örneğin CMR'nin 2 nci maddesi, CIM'in 28 inci ve 48 inci maddeleri, 
Varşova/Lahey Sözleşmesinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 31 inci maddesi) önceliği haiz 
olacaktır. Maddenin son cümlesi, bilhassa önem taşıyan deniz taşımaları bakımından da aynı kura
lın uygulanacağını tasrih etmektedir. Dolayısıyla, yukarıda verilen Düsseldorf tan Manisa'ya taşı
nan konteyner örneğinde olduğu gibi, değişik tür araçlarla yapılacak taşımanın bir kısmının deniz
yoluyla cereyan ettiği hallerde dahi, kural olarak, Tasannın 850 ilâ 893 üncü hükümleri tatbik edi
lecektir; dolayısıyla bu haller bakımından Tasarının 852 nci maddesi dikkate alınmayacaktır. 
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Madde 903 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 452a paragrafından alınmıştır. 902 nci maddedeki genel kurala, zarar yerinin belli ol
duğu haller için bu maddede bir istisna getirilmektedir. Eşyadaki zararın veya gecikmeyi doğuran 
olayın belli bir taşıma kısmında meydana geldiği tespit edilebiliyorsa (örneğin konteyner gemidey
ken devrilmiş ve eşya zarar görmüştür veya konteyner kamyon ile taşınırken yanmıştır), 902 nci 
maddedeki genel atıf uygulanmayacaktır. Bu hallerde, bir faraziye tesis edilmektedir: Taşıyıcı ile 
gönderen, zararın veya gecikmenin meydana geldiği taşıma kısmı için tek bir sözleşme yapmış ol
salardı o sözleşme hangi hükümlere tâbi tutulacak idiyse, o hükümler burada da taşıyıcının sorum
luluğuna uygulanacaktır. Dolayısıyla, zarar veya gecikmenin belli bir taşıma kısmında meydana 
geldiği ispat edilebiliyorsa, o taşıma kısmının hukuksal rejimi, değişik tür araçlar ile taşımayı taah
hüt etmiş olan taşıyıcının sorumluluğunu belirleyecektir. Maddenin ikinci cümlesi ispat yüküne iliş
kin kuralı, Türk Medeni Kanununun genel hükümlerine paralel biçimde belirlemektedir; zararın ve
ya gecikmenin belli bir taşıma kısmında meydana geldiğini iddia eden taraf, bu iddiasını ispat et
mekle yükümlü tutulmuştur. 

Madde 904 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nm 452b paragrafından alınmıştır. Maddenin birinci fıkrası, eşyadaki zararın ihbarını, ku
ral olarak, 889 uncu maddenin genel hükmüne tâbi tutmuştur. Ancak nihai teslim yerinde eşyayı te
sellüm eden kişi, son taşıma kısmına ilişkin kuralları dikkate alarak ihbarda bulunmuşsa, değişik tür 
araçlar ile taşıma sözleşmesi bakımından 889 uncu maddenin aradığı şekil ve süre şartlarına uymuş 
olduğu kabul edilecektir. Buna göre, taşımanın son kısmı denizyoluyla cereyan etmişse ilgili millet
lerarası sözleşmeye veya Tasarının 1185 inci maddesine uygun olarak yapılmış bir ihbar, 889 uncu 
maddenin şartlarını karşılamasa bile, 904 üncü iı.adde bakımından yeterlidir. 

Madde 905 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm.TK.'nın 452c paragrafından alınmıştır. Değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmesinin konusu ta
şınma eşyası ise, bu sözleşme, Tasarının 894 ilâ 901 inci hükümlerine tâbi tutulmuştur. Ayrıca bu
rada, daha sade bir sistem kurulabilmesi için, 903 üncü maddenin uygulama alanı sınırlandırılmış
tır. Buna göre, zarar yerinin belli olduğu hallerde dahi yine üçüncü kısmın hükümleri uygulanacak
tır; ancak, bir milletlerarası sözleşmenin uygulama alanı bulduğu hallerde, yeniden 903 üncü mad
deye dönülecektir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yolcu Taşıma 

Yolcu taşımaya ilişkin olarak Türk hukukunda özel hükümler yoktur. Oysa çeşitli ülkeler bu tür 
taşımaları da özel hükümlerle düzenlemişlerdir. Mesela, İsviçre'de 18/06/1993 tarihli özel bir fede
ral kanun bulunmakta, Alman Medeni Kanununun 651 ilâ 65 İm maddesi hükümleri seyahat sözleş
mesine ayrılmış bulunmaktadır. Bu hükümler Almanya'da 01/01/2002'de yürürlüğe giren borçlar 
hukuku reformu ile Avrupa Parlamentosu ile Konseyin ortaklaşa çıkardıkları 13/06/1990 tarihli ve 
AET/90/314 sayılı Yönergesine göre değiştirilmiş bulunmaktadır. Ancak söz konusu Yönerge ve 
değişikliğe uğrayan Alm TK'nın anılan hükümleri yolcu taşımasından çok turla yapılan gezi söz
leşmelerine ilişkin hükümleri içermektedir. Bu Yönergenin Türk hukukuna Ticaret Kanunu dışında 
bir düzenleme ile getirilmesi gerekir. Onun için'AET'nin 90/314 sayılı Yönergesi 906 ve devamı 
hükümlere yansıtılmamıştır. Aşağıdaki hükümler 850-854 üncü maddeler yanında uygulanır. 

Madde 906 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 798 inci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 907 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinden bazı değişikliklerle alınmıştır. 
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Seferin yapılamamasının sonuçlarını düzenleyen bu madde, çeşitli olasılıklara göre kurallar 
öngörmektedir. 

Birinci bent: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinin (3) numaralı bendinden ay
nen alınmıştır. 

İkinci bent: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinin (4) numaralı bendinden aynen 
alınmıştır. 

Üçüncü bent: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinin (5) numaralı bendinden ay
nen alınmıştır. 

Dördüncü bent: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinin (1) numaralı bendinden 
bazı değişikliklerle alınmıştır. Eski hüküm, yolcunun belli vakitte hareket yerinde hazır bulunma
ması halinde, ondan sonraki araç ile seyahat etmek hakkını haiz olduğu, seyahat etsin, etmesin üc
reti tamamen ödemek yükümü altında olduğu şeklindeydi. Bu hüküm taşıyıcıya, belli bir sefer için 
yer ayırtmış bulunan yolcuya, izleyen seferlerde hatta, yolcunun hareket yerine geldiği ilk seferde 
yer vermek zorunluğunu yüklüyordu. Eski hüküm menfaatler dengesine olduğu kadar, gerçeğe de 
uymuyor, yolcu taşıma işletmeciliğinin ulaştığı düzeyi dikkate almıyordu. 

Bugün yer ayırttığı sefere gelmeyen yolcuya, izleyen seferlerde yer verebilmek taşıyıcı yönün
den güç hatta çoğu kez olanaksızdır. Bu sebeple yolcunun izleyen seferlerden biriyle seyahat etmek 
hakkı seferin herhangi bir sebeple zaten yapılamaması haline özgülenmiştir. Hüküm yolcuya bu 
hakkı, seferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru bulunmasa da kendisi de yapılamayan sefer için 
zamanında hareket yerine gelmemiş olması halinde de tanınmıştır. Sefer herhangi bir sebeple yapı
lamamış, yolcu bu sefer için hareket yerine gelmişse izleyen seferlerden birinde seyahet etmek hak
kı öncelikle vardır. 

Hüküm 6762 sayılı Kanundaki metinden bir noktada daha ayrılmaktadır. Yolcuya izleyen se
ferlerden birinde yer vermek taşıyıcı yönünden imkânsız olduğu veya büyük bir yük oluşturduğu 
takdirde taşıyıcı bu yükümlülükten kurtulur. Ancak söz konusu halde taşıyıcı taşıma ücretini iade 
eder ve makul bir tazminat öder. Bu tazminatın yolcunun tüm zararını karşılaması şart değildir. Se
ferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru yoksa kendisine önerilen seferi haklı bir sebep olmaksı
zın reddeden yolcu bilet ücretini öder. 

Beşinci bent: Bu bent 6762 sayılı Kanunun 799 uncu maddesinin (6) numaralı bendinden alınmıştır. 
Madde 908- Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 801 inci maddesinden esaslı değişikliklerle alın

mıştır. Seferin hareket etmesi gecikmişse, gecikme haklı bir sebebe dayansın veya dayanmasın yol
cu sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını, gecikmeye rağmen seyahat etmişse sadece 
gecikmeden doğan zararını isteyebilir. 6762 sayılı Kanunda bu haklar, gecikmenin iki günü aşması 
halinde doğmaktadır. Çağdaş uygulamalar çerçevesinde bu sürenin "hal ve şartlara uygun bir süre" 
olarak değiştirilmesi gerekmiştir. Hüküm cayma kavramına yer vererek, sözleşmeden dönme hü
kümlerinin uygulanacağını ifade etmiştir. Yolcu taşıma sözleşmesinin özellikleri ve yolcunun konu
mu dikkate alınarak cayma herhangi bir şekle bağlanmamış, hatta caymanın, cayma anlamına gele
bilecek hareketlerde açıklanması da yeterli görülmüştür. Bu sebeple hareket yerinden ayrılma cay
madır; ayrıca 18 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun bir ihtar veya ihbarda bulunulması gerek
meyecektir. Hüküm, herhangi bir zararın ispat edilemediği hallerde, taşıyıcının tazminat borcunu 
bilet ücretinin üç misli ile sınırlandırmıştır. Bu suretle menfaatler dengesi korunmuştur. Eğer yolcu, 
bu maktu tazminatı aşan bir zarara uğramışsa, taşıyıcı, maddenin ikinci cümlesine göre zararın ta
mamından sorumludur. 
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Madde 909 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 802 nci maddesinden alınmıştır. Sefer esnasın
da, yol değiştirme nedeni ile gecikmeden doğan sorumluluğu düzenlemektedir. 

Taşıyıcı sefer tarifesinde bulunmayan bir yerde durması, sebepsiz yere olağan, yani her zaman 
izlenen veya izlenmesi gereken yoldan başka bir yol izlemesi veya diğer şekilde kendi fiilinden do
ğan bir sebeple taşımanın gecikmesi halinde yolcu sözleşmeden cayıp tazminat isteyebilir. Bu hal
de istenebilecek tazminat cayma halinde söz konusu olan tazminattır. 

İkinci ve üçüncü fıkralar 6762 sayılı Kanunun 802 nci maddesinin tekrarıdır. 
Madde 910- Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 803 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 911 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 800 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 912 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 804 üncü maddesinden alınmıştır. Ancak ikinci fık

rada, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile getirilen düzenlemelere uygun olarak, değişiklik yapıl
mış ve taşıyıcının, yolcunun yanında bulundurduğu eşyadan da sorumlu tutulması kuralı getirilmiştir. 

Madde 913 - Bu madde 6762 sayılı Kanunun 805 inci maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Ka
nunun diğer hükümlerinde mehaz Alman hukukundan iktibas olunan "rehin hakları"nm yerine bu 
maddede hapis hakkına yer verilmiş olması, o Kanunun sistematiğini bozmaktaydı. Ancak, Tasarı
nın 891 inci maddesinin altında verilen gerekçeye uygun olarak, Dördüncü ve Beşinci Kitapların il
gili bütün hükümlerinde, Türk Medeni Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca alacakla
rın temini için hapis hakkı kabul edilince (Tasarının 891, 923, 1201, 1254, 1275 ve 1315 inci mad
deleri), 6762 sayılı Kanunun 805 inci maddesinin, "erzak bedelleri" ibaresi dışında Tasarıya aynen 
alınması mümkün olmuştur. 

Madde 914 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 806 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 915 - Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 807 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 916 - Bu hüküm yeni olup, yolcu taşıma işletmeciliğinin dinamik karakteri, genel iş

lem şartlarına bağlılığı ve bu şartların da çoğu kez bilete yazılmış olması gerçeği ve sektörün Dün-
ya'daki gelişmesi dikkate alınarak yolcu taşımasının Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle dü
zenlenmesini öngörmektedir. Bu sebeple hükme kanunen düzenlenmesi gereken sorumluluk sınır
larına ilişkin kurallar konulmuş, diğer konular yönetmeliğe bırakılmıştır. 

ALTINCI KISIM 
Taşıma İşleri Yüklenicisi 

Madde 917 - Bu maddenin birinci fıkrası, 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform 
Kanunu uyarınca değiştirilen Alm. TK.'nın 453 üncü paragrafının birinci ve ikinci fıkralarından bir
leştirilerek alınmıştır. İkinci fıkra, Tasarının 850 nci maddesinin üçüncü fıkrası için bildirilen gerek
çelerle Alman Kanununun 453 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Maddenin üçüncü 
fıkrası 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 808 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleşti
rilerek alınmıştır. 

Birinci fıkrada, taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesinin tanımı, tarafların temel edimlerine da
yanılarak verilmiştir. Buna göre, bu sözleşme ile yüklenici eşya taşıtmayı, gönderen ücret ödemeyi 
üstlenir. Yüklenicinin "taşıtma" borcu Tasarının 918 inci maddesinde ayrıntılı olarak tarif edilmiş
tir. Gönderenin ücret ödeme borcu da 920 nci maddeyle tamamlanmaktadır. Yüklenici, 6762 sayılı 
Kanunun 808 inci maddesinin birinci fıkrasında "ücret mukabilinde kendi namına ve bir müvekki
li hesabına eşya taşıtan" kişi olarak tanımlanmıştı. Alman Reform Kanunu hazırlanırken, aynı doğ
rultuda bir tanımın esas alındığı ve ilgili hükümlerin böyle bir tanıma göre hazırlandığı görülmek
tedir. Dolayısıyla, Alman Kanununun 453 ilâ 465 inci maddelerinden iktibas edilen Tasarının 917 
ilâ 930 uncu maddelerinin temelinde de yine aynı tanım yatmaktadır. 
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6762 sayılı Kanunun 808 inci maddesinin ikinci fıkrası, Alman Reform Kanununda ve Tasarı
da kabul edilmiş olan, taşıma hukukuna ilişkin düzenlemeleri mümkün olduğunca Dördüncü Kita
bın ilk iki kısmının çatısı altında toplama çabasına uygun olduğundan, Kanunun bu maddesinin 
üçüncü fıkrasında tekrar edilmiştir. 

Madde 918 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 454 üncü paragrafından alınmıştır. Bu madde, yüklenicinin borcuna dahil olan edim
leri tasrih etmektedir. Yüklenicinin temel borcu "eşyanın taşıtılması"dır; bu borç "taşıma işinin ör
gütlenmesi" üst kavramı ile açıklığa kavuşturulmaktadır. Dolayısıyla yüklenici, gönderenin bildir
diği teslim alma yerinden varma yerine kadar gereken taşıma araçlarını tespit edecek, bu araçlara 
ilişkin taşıyıcıları veya taşıyanları seçecek, seçtiği kişilerle kendi adına ve gönderenin hesabına ta
şıma sözleşmeleri yapacak, gerekiyorsa ardiye ve yükleme/boşaltma işlerine dair sözleşmeler de ya
pacaktır. Birinci fıkranın birinci ilâ dördüncü bentlerinde sayılan iş ve işlemler, örnek olarak sayıl
mıştır; somut olayın özelliklerine göre "taşıma işinin örgütlenmesi" borcuna başka edimler de da
hil olabilecektir. Nitekim ikinci fıkrada taşıma işlerine ilişkin diğer bazı edimler de yine örnek ola
rak sayılmaktadır; taraflar bu edimlerin yanısıra başka edimler de kararlaştırabilecektir. Yüklenici, 
bütün bu edimlerden başka, "taşıma işinin örgütlenmesi" niteliğinde olmayan yan edimler de üst
lenmiş olabilir; bu hallerde bir karma sözleşme söz konusu olacaktır ve yüklenicinin bu edimler ba
kımından sorumluluğu ayrı hükümlere tâbi olacaktır. İkinci fıkranın ikinci cümlesinde, yüklenici
nin, ikinci fıkrada sayılan edimleri yerine getirmek için bizzat sözleşme yapmakla yükümlü olduğu 
ve bu sözleşmeyi bağıtladığı anda, gönderene karşı edimini yerine getirmiş olacağı açıklanmıştır. 
Üçüncü fıkrada, 6762 sayılı Kanunun 808 inci maddesi uyarınca da cari olan kural, kaynak Alman 
hükmüne uygun olarak sevk edilmiştir. Dördüncü fıkrada öngörülen yükümlülük, yüklenicinin bu 
maddede sayılan bütün edimleri bakımından geçerlidir. 

Madde 919 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'mn 455 inci paragrafından alınmıştır. Maddenin birinci fıkrası gönderenin yükleniciyi bil
gilendirme ve gerekli hazırlıkları yerine getirme edimlerini düzenlemektedir. İkinci fıkrada, Tasarı
nın 864 üncü maddesine paralel olarak, gönderenin kusursuz sorumlu olduğu haller tanzim edilmek
tedir; bu hüküm, UNIDROIT tarafından hazırlanmış olan Taşıma İşleri Yükleniciliği Sözleşmesine 
İlişkin Bir Milletlerarası Andlaşma Taslağının 7 nci maddesinden ilham alınarak hazırlanmıştır. 

Madde 920 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 456 ncı paragrafından alınmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 810 uncu mad
desi, yüklenicinin ücretinin muacceliyeti konusunda seçenekler öngörmekteydi. Tasarının bu hük
müyle, kaynak Alman kuralı doğrultusunda bir sadeleştirmeye gidilmiş ve eşyanın taşıyıcıya/taşı
yana teslimi anında ücretin her ihtimalde muaccel olacağı öngörülmüştür. 

Madde 921 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 459 uncu paragrafından alınmıştır. Yüklenici ile gönderenin, kesin bir ücret (bedel) 
kararlaştırmaları ihtimali, 6762 sayılı Kanunun 814 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülmüş
tü. Orada yer alan kural, kaynak Alman hükmüne uygun çağdaş bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

Madde 922 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 457 inci paragrafından alınmıştır. Bu madde, gönderen ile yüklenici arasındaki söz
leşmeden doğan hak ve edimlerin, üçüncü kişilerle olan ilişkilerde nasıl ele alınacağını düzenlemek
tedir. Yüklenici, Tasarının 918 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kural olarak sözleşmeleri 
kendi adına yapacaktır. Dolayısıyla, bu sözleşmelerden gönderen lehine doğan hakların dış ilişkide 
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gönderen tarafından kullanılabilmesi için, iç ilişkide öncelikle bu hakların yüklenici tarafından gön
derene temlik edilmiş olmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir temlikin henüz yapılmadığı haller
de, gönderenin bu tür hak ve alacaklarını, yüklenicinin alacaklılarına karşı koruyabilmek için ikin
ci cümle hükmü kabul edilmiştir; buna göre temlik henüz yapılmadan dahi, gönderene ait hak ve 
alacaklar, yüklenicinin alacaklıları bakımından gönderene intikal etmiş sayılacak ve böylece yükle
nicinin alacaklılarının haczi veya yüklenicinin iflâsı ihtimallerine karşı korunmuş olacaktır. 

Madde 923 - Tasarının 891, 1201, 1254, 1275 ve 1315 maddelerinde de kabul edilmiş olan te
mel ilke uyarınca, bu maddede de, yüklenicinin alacaklıları için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
nun sistemine dönülmüş ve hapis hakkı tanınmıştır. 

Madde 924 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 465 inci paragrafının birinci fıkrasından alınmıştır. Birden çok taşıyıcı halinde son ta
şıyıcının durumunu düzenleyen Tasarının 892 nci maddesinin, eşyayı teslim eden son kişinin taşı
yıcı olmayıp da yüklenici olduğu hallerde de uygulanması gerektiğinden, bu kural sevk edilmiştir. 

Madde 925 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 465 inci paragrafının ikinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 812 nci mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan kural, kaynak Alman hükmü doğrultusunda önceki taşıyıcıları da 
kapsayacak şekilde genişletilerek çağdaş bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

Madde 926 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nm 458 inci paragrafından alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 814 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan düzenleme, kaynak Alman hükmüne uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır. 
6762 sayılı Kanunun hükmünde, yüklenicinin taşıma işini üzerine alması, tarafların bu hususu ka
rarlaştırmaları halinde mümkündü; buna karşılık Tasarı ile getirilen yeni düzenlemeye göre, yükle
nici her halde bu hakkı haizdir ve gönderene bu hakkını kullanacağını bildirerek taşıyıcı veya taşı
yan sıfatını da iktisap edecektir. Bu hallerde, taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesi ile taşıma söz
leşmesi yan yana yürürlükte olacağından, yüklenici, hem 918 inci madde uyarınca yerine getirece
ği edimler için 920 nci madde uyarınca ücret, hem de taşıma sözleşmesinin ifası için ilgili hüküm
lere göre taşıma ücreti (navlun) talep edebilecektir. 

Madde 927 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 460 inci paragrafından alınmıştır. Uygulamada, yüklenicinin taşıma işini üzerine aldığı 
haller (Tasarının 926 ncı maddesi) ile bu maddede öngörülen toplama yük taşıma halleri sıklıkla bir 
arada ortaya çıkmaktadır. Ancak, hukuki açıdan, burada iki farklı varsayımın bulunduğu kabul edil
miştir. Bu nedenle, toplama yük ile ilgili kurala bu maddede ayrı bir hüküm olarak yer verilmiştir. 

Madde 928 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nm 461 inci paragrafından alınmıştır. Tasarının 917 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
genel atfa uygun olarak, eşya yüklenicinin zilyetliğindeyken zarara uğramışsa, yüklenici, maddenin 
birinci fıkrası uyarınca taşıyıcıya ilişkin sorumluluk rejimine tâbi tutulmuştur. İkinci fıkrada ise, 
918 inci maddede öngörülen edimlerin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi hallerinde, yüklenicinin, 
tedbirli bir tacirin özeni ölçüsünde sorumlu tutulacağı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 809 un
cu maddesinin birinci fıkrasına paralel olarak öngörülmüştür. Üçüncü fıkrada, Tasarının 864 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında ve 875 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen kural, kaynak Al
man hükmüne uygun olarak ifade edilmiştir. 

Madde 929 - 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen 
Alm. TK.'nın 462 nci paragrafı, taşıma işleri yüklenicisinin yardımcı kişilerden doğan sorumlulu-
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ğunu, aynı Kanunun 428 inci maddesinde taşıyıcının sorumluluğu bakımından kabul edilen hüküm
le aynı içerikte düzenlemiştir. Ancak, Tasarının 879 uncu maddesinde, taşıyıcının yardımcı kişiler
den doğan sorumluluğu bakımından CMR'nin 3 üncü maddesindeki düzenlemenin aynen kabul 
edilmesi ilkesi benimsendiğinden, taşıma işleri yüklenicisinin sorumluluğunu da aynı hükümle dü
zenleme yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla, hem taşıyıcı hem de yüklenici, Tasarının 879 uncu ve 929 
uncu maddeleri uyarınca, yardımcı kişilerin fiil ve ihmallerinden CMR'nin 3 üncü maddesindeki 
kural doğrultusunda sorumlu tutulmuşlardır. 

Madde 930 - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 815 inci maddesinden dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Zamanaşımı konusunda, Kanunun 855 inci maddesi Alman hukukundan farklı bir düzen
leme içerdiğinden, taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesi bakımından da 25/06/1998 tarihli Alman Ta
şıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen Alm. TK.'nın 930 uncu paragrafının yerine 6762 
sayılı Kanunun hükmü alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası düzenlenirken, aynı kusur derecelerini dü
zenleyen Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası, 887 nci maddesi, 930 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası, 1187 nci ve 1267 nci maddelerinin terimleriyle birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

BEŞİNCİ KİTAP 
Deniz Ticareti 

BİRİNCİ KISIM 
Gemi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

931 ilâ 995 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan gemi ve bazı gemi nevileri ile ilgili tanımlar, ara

dan geçen zaman içerisinde ilmî ve kazaî içtihatlarda işaret olunan eksiklik ve hatalar göz önünde 
bulundurularak tamamlanmak ve düzeltilmek suretiyle Tasarıya alınmıştır. Tasarının "Deniz Tica-
reti"ne dair Beşinci Kitabı hükümlerinin uygulama alanı, Tasarıya alınmayan fasıllara, maddelere 
ve fıkralara yapılan yollamalar çıkarılmak, genel yollamalar yerine belli hükümlere yollama yapıl
mak ve yollamaların kısımlardan başlayarak sıralanması suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Uygulamada, gemilerin hukuksal niteliği tereddütlere sebep olmaktadır. Bu tereddütlerin baş
lıca kaynağı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının geniş bir 
yoruma tâbi tutulmasıdır. "Gemi"ye ilişkin "Genel Hükümler"in arasında bu tartışmaları sona erdi
recek yeni düzenlemeler kabul etmek gerekmiştir; bu amaçla sevk edilen 936 nci madde bütün ge
milerin "taşınır" olduğunu açıklığa kavuşturmuş, onu izleyen 937 nci maddede bu kurala getirilen 
istisnaların kapsamı belirlenmiştir. 

Buna karşılık, 6762 sayılı Kanunun "Avrupa limanlan" teriminin uygulama alanını belirleyen 
820 nci maddesi Tasarıya alınmamıştır. Bu terim, 6762 sayılı Kanunun 1008, 1011, 1088, 1420, 
1421 ve 1423 üncü maddelerinin ilgili hükümleri bakımından bir anlam ifade etmektedir; ancak anı
lan hükümler Tasarıya alınmadığından, "Avrupa limanları" terimine ilişkin 820 nci maddeye de ih
tiyaç kalmamıştır. 

Gemilerin Türk Bayrağı çekme hak ve yükümlülükleri ile ilgili ilkelere Tasarıda da sadık ka
lınmıştır. Sadece ilgili maddeye, birlikte mülkiyet hükümlerine göre birden fazla kimselere ait olan 
gemilerin Türk gemisi sayılabilmesi için paylarının tamamının Türk vatandaşlarına ait olması ilke
sine esneklik getiren bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Ayrıca anonim ve sermayesi paylara bölünmüş 
şirketlerde bütün payların nama yazılı ve devirlerinin izne bağlı olması şartından doğan sorunların 
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önüne geçebilmek için yalnız payların çoğunluğu hakkında bu şartların gerçekleşmesinin, keza şir
keti yönetmeye yetkili ortakların çoğunluğunun Türk vatandaşı olmasının yeterli sayılacağı tasrih 
edilmiştir. Donatma iştiraklerinde gemi müdürü tayini zorunlu olmadığından maddenin son fıkra
sındaki bu izlenimi uyandıran kayıt Tasarıya alınmamıştır. Tasarıdaki hüküm, 20/04/2004 tarihli ve 
5136 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesinde yapılan değişiklikten, ticaret şir
ketlerine ve donatma iştiraklerine ait olan gemilerin Türk gemisi sayılabilmesi için şirketi veya do
natma iştirakini temsile yetkili olan ortakların ve müşterek donatanların çoğunluğunun Türk vatan
daşı olması şartının aranmamış bulunması itibarıyla farklıdır. 

Bir Türk gemisinin yabancılara kiralanması veya aksine yabancılara ait bir geminin işletilme
sinin Türk vatandaşlarına bırakılmış olması halinde, geminin Türk Bayrağı veya yabancı bayrak çe
kebilmesi için gerekli şartlar, 6762 sayılı Kanunun 5136 sayılı Kanunla değiştirilen 824 üncü mad
desinin birinci ve ikinci fıkralarında olduğu gibi, bir kanun maddesine yollamada bulunarak değil, 
işin esasına göre, yani geminin kendilerine ait olduğu takdirde, Türk Bayrağı çekme hakkını haiz 
olacağı kişilere kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olup olmadığına göre bir ayırım yapılarak 
belirlenmiştir. Diğer yandan her iki halde de yabancı bayrak veya Türk Bayrağı çekmek için veri
lecek iznin en çok iki yıl ile smırlanmayıp, "bırakma süresince" geçerli olması, her iki yılda bir De
nizcilik Müsteşarlığına izin için başvurmadan doğabilecek güçlük ve belirsizlikleri bertaraf etmek 
bakımından işin mahiyetine daha uygun bulunmuştur. 

Türk Bayrağı çekme hakkının, bunun için gerekli şartlardan birinin ortadan kalkması sebebiy
le ziyaı halinde bu durumu Denizcilik Müsteşarlığına gecikmeksizin bildirme zorunluluğu getiril
miş ve Müsteşarlığın 6 aylık bir geçiş dönemi için bayrak çekme izni verebileceği açıklanmıştır. 
Türk Bayrağı çekme hakkının ispatı ile ilgili hükümlerde içerik itibarıyla herhangi bir değişiklik ya
pılmamış, sadece dilleri güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır. Yalnız 6762 sayılı Kanunun 822 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı gemiler, gemi tasdiknamesi ve bayrak şahadetnamesi alınması
na ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı çekebileceklerinden, Tasarının 945 inci maddesinde bu hususa 
işaret olunmak suretiyle eksiklik giderilmiştir. 

Kanunun Türk Bayrağı çekme zorululuğu ile ilgili hükümlerine riayetsizliğin yaptırımlarını 
içeren ceza hükümlerinde cezalandırılan fiillerin, çeşitli maddelere yollamalarda bulunmak suretiy
le belirlenmesi yerine, bizzat bu fiillerin tasrih edilmesi suretiyle tayini cihetine gidilmiş, müsade
re yaptırımı ise metinden çıkarılmıştır. Cezayı gerektiren fiillerin Türkiye dışında işlenmesi halinde 
dahi cezalandırılacağına dair hükümde, tereddütlerin doğumuna sebebiyet veren "Türkiye dışında" 
ibaresi "yabancı bir ülkede veya açık denizde" denilerek açıklığa kavuşturulmuştur. 

6762 sayılı Kanunda taşınmaz sicili ile ticaret siciline nazaran çok daha tam, ayrıntılı ve geliş
miş ilişkilere uygun hükümlerle düzenlenmiş gemi sicili ile ilgili olarak Tasanda önce, sicilin 5136 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 6762 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen son fıkra uyarın
ca Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulan yerlerde o mahkemenin, kurulmamış ise, o yerde görev
li ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemesinin ve eğer o yerde ticaret davalarına bakan 
birden çok mahkeme varsa, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu tarafından belirlenecek mahkemenin gözetimi altında tutulacağı belirtilmiştir. 

Daha sonra 6762 sayılı Kanunun gemiyi tescile yetkili sicil memurluğu ile hükmü, geminin se
ferlerinin yabancı bir limandan olduğu gibi bir kara şehrinden veya bizzat gemiden yönetilebilece-
ği de nazara alınarak tamamlanmak suretiyle Tasarıya alınmıştır. 
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6762 sayılı Kanunda gemilerin sicile kayıtlı olup olmamalarına göre yapılan ayrımın tamam
lanması ve vuzuha kavuşturulması için hangi gemilerin tescilinin caiz olduğu, zorunlu olduğu veya 
caiz olmadığı açıklanmıştır. Tasarıda tescil, değişikliklerin sicile geçirilmesi ve terkinden ibaret 
olan sicil işlemleri birbiri ardından düzenlenmiştir. 

Gemi siciline tescil olunan hususlarda vuku bulan hangi değişikliklerin sicile geçirileceği 6762 
sayılı Kanunda olduğu gibi, belli maddelere yollamada bulunularak değil, sicile geçirilmiş husus
larda meydana gelen değişikliklere yollamada bulunmak suretiyle tespit edilmiş, böylece geminin 
mülkiyetinde vukua gelen değişikliklerin kaydı gerektirip gerektirmediği hususunda ortaya çıkan 
tereddütlerin bertaraf ve izale edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Tasarının talep üzerine terkin ile ilgili 965 inci maddesinde, geminin cebrî icra yolu ile Türk 
vatandaşı olmayan kişilere satılması ihtimalini de düzenleyen 1388 inci maddenin ikinci fıkrası ile 
1350 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri, böylece Türk Bayrağı çekme hak
kını kaybeden geminin teminat teşkil ettiği alacak hakkı sahiplerinin alacakları ödeninceye kadar 
güvencelerinin devamı sağlanmıştır. 

Gemi tasdiknamesi ile ilgili hükümler, önce içeriği, sonra yeniden düzenlenmesi, değişiklikle
rin tasdiknameye geçirilmesi ve bunun için tasdiknamenin sicil memurluğuna ibrazı zorunluğu dü
zenlenmek suretiyle sıraya konulmuştur. Tescilin hüküm ve sonuçları, kısaca sicilin aleniyeti pren
sibi ile sicil karineleri, sicilin gerçek hukukî duruma uygun hale getirilmesi, sicile itirazlar, şerhler, 
sicile güven ilkesi, tescil edilmiş aynî haklardan doğan talep haklarının zamanaşımı ve kayıt mas
rafları ile ilgili hükümler, 6762 sayılı Kanunun gemiler üzerindeki aynî haklara dair dördüncü kıs
mından çıkarılarak sistematik bakımdan ait oldukları bu Bölüme alınmıştır. 

Yapı halindeki gemilere mahsus sicil, 6762 sayılı Kanunun sistemine uygun olarak düzenlen
miştir. Ancak 6762 sayılı Kanundan farklı olarak kimlerin yapının tescilini talebe yetkili oldukları 
açıklanmış ve tersane sahibinin geminin maliki olduğu izlenimini uyandıran 859 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 860 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü Tasarıya alınmamıştır. 
Yapı halindeki gemiyi sicile tescil ettirmenin hükümleri, gemi siciline paralel olarak, ayrı bir mad
dede düzenlenmiş ve sicil karinelerinin yapı halindeki gemilere mahsus sicile kayıt ve terkin olu
nan hususlar hakkında da cari olacağı tasrih edilmiştir. 6762 sayılı Kanunun gemiler üzerindeki aynî 
haklara ilişkin dördüncü kısımda yer alan yapı üzerinde ne şekilde ipotek tesis edileceği ve bu ipo
teğe uygulanacak hükümler ile ilgili düzenleme de sistematik bakımdan ait olduğu bu Bölüme alın
mıştır. Gemi siciline paralel olarak yapı halindeki gemilere mahsus sicilin gerçeğe uygun halde bu
lundurulmasını teminen Tasarının sicil kaydının terkinine dair 992 nci maddesine yeni bir fıkra ek
lenmiştir. Keza 4490 sayılı Kanunla Türk Uluslararası Gemi Sicili ihdas olunarak bu sicilin tutul
ması, sicile kaydolunacak gemiler ve yatlar, bunlar üzerindeki hakların devri, terkini ve sicil işlem
lerine ilişkin esaslar ayrıca düzenlenmiş olduğu için, Türk Uluslararası Gemi Sicili ile ilgili özel hü
kümleri saklı tutmak üzere Tasarıya yeni bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 931 - 6762 sayılı Kanunun 816 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. "Tekne" kav
ramı, "araç" kavramı ile ve "kazanç" kavramı ise, "ekonomik menfaat" kavramı ile değiştirilmiştir. 
Teknik ve iktisadî hayattaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, "gemi" kavramının kapsamı 
mümkün olduğunca genişletilmeye çalışılmıştır. Yargıtay kararlarında "gemi" kavramının dar yo
rumlanmasının sakıncalı sonuçlarını bertaraf etmek için, kendiliğinden hareket etme kabiliyetini ha
iz olmasa dahi, bir aracın gemi olabileceği açıkça belirtilmiştir. Böylece yüzen havuzlar, mavnalar, 
şatlar, hovercraftlar dahi, tahsis gayesi suda hareket etmesini gerektirmesi şartıyla gemi sayılmıştır. 
Kazanç sağlama unsuru sadece malvarlığının aktifinde artış meydana getirmeye yönelik faaliyetle-
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ri ifade ettiğinden, ekonomik menfaat ibaresinin kullanılması menfi ve müspet kazancı içermesi iti
barıyla daha uygun bulunmuştur. Bu suretle, donatanın üzerinde sadece kendi yükünü taşımaya tah
sis ettiği araçlann bile gemi telakki edilmesi imkân dahiline girmiş olacaktır. Denizde hareket yerine, 
suda harekete öncelik verilmesinin sebebi, iç sularda yapılan taşımaların günümüzde olduğunun aksi
ne kara taşımaları yerine deniz taşımalarına ilişkin hükümlere tâbi tutulmasına duyulan ihtiyaçtır. 

Madde 932 - 931 inci maddedeki değişikliklere paralel olarak 6762 sayılı Kanunun 817 nci 
maddesinde de "tekne" yerine "gövde", "deniz" yerine "su" kelimeleri tercih edilmiş, üçüncü fıkra 
ise 6762 sayılı Kanunun 1019 uncu maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Denize elverişli gemi 
ibaresi, Türk denizciliğinde terim olarak yerleşmiş olduğundan suda elverişli gemi yerine bu teri
min kullanılması uygun görülmüştür. Denize elverişliğin yapılan yolculuğa bağlı nispî bir kavram 
olması dolayısıyla, sadece açıklayıcı olarak birinci fıkraya "yolculuğun cereyan ettiği sudan" ifade
si konulmuştur. Son fıkrada sadece Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna yapılan yol
lamanın, kanunun isminin ileride değişebileceği ve diğer bazı kanunlarda da bu konuda hükümler 
sevk edilebileceği düşünülerek, genel bir atıfla yapılması daha isabetli bulunmuştur. 

Madde 933 - 6762 sayılı Kanunun 818 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 934 - 6762 sayılı Kanunun 821 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 935 - 6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Önce genel 

olarak ticaret gemileri hakkında bu Kanunun Beşinci Kitabında yer alan hükümlerin uygulanacağı 
açıklanmıştır. İkinci fıkranın (a) bendinde, atıf yapılan maddeler Kısımdan başlayarak sıralanmıştır. 
6762 sayılı Kanunun 1236 nci maddesindeki sınırlı sorumluluğa ilişkin atfa Tasarının hükümleri kar
şısında gerek kalmadığı dikkate alınarak, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer verilmemiştir. Aynı 
fıkranın (c) bendinde, genel yollamaların yerine belli hükümlere yollama yapılması tercih edilmiştir. 

Madde 936 - Aşağıda, "Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler"e ilişkin Sekizinci Kışıma ait ge
rekçelerde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, 2004 sayılı Kanunun bazı gemileri taşınmaz hükümlerine 
tâbi tutan 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, uygulamada bütün gemilerin taşınmaz hükmünde 
tutulması eğilimine yol açmıştır. Türk Özel Hukuk ilkelerine tümüyle aykırı olan bu eğilim, 2004 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin isabetsiz bir yorumuna dayanmaktaydı; nitekim o maddeye gö
re sicile kayıtlı gemiler yalnızca o Kanunun uygulanması bakımından taşınmazlara ilişkin hüküm
lere tâbi tutulmuştu. Dolayısıyla gemileri genel olarak taşınmaz saymayı haklı gösterecek bir yasal 
düzenleme yoktu. Bu konudaki tereddütleri tümüyle ortadan kaldırmak amacıyla, çeşitli yabancı ka
nunlarda olduğu gibi, bir genel hüküm sevk edilerek gemilerin "taşınır" olduğu bu maddede açıklı
ğa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla, bu Kanunda özel hüküm (örneğin, 997 ve 1130 uncu maddeler) 
bulunmayan hallerde, bütün gemilere, bayrağı ve sicili ne olursa olsun, taşınır eşyaya ait hükümler 
uygulanacaktır (örn. gemi inşa ve tamir sözleşmeleri, gemi satış sözleşmeleri). Bu kuralın uygulan
madığı, istisnai haller, Tasarının bir sonraki 937 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Madde 937 - Maddenin birinci fıkrası, 200*+ sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fık
rasının yürürlükten kaldırılması sebebiyle doğabilecek boşluğu gidermek üzere kabul edilmiştir. 
"Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler"e ilişkin Sekizinci Kısım ve 2004 sayılı Kanun bakımından 
gemiler, 936 nci maddenin genel kuralı uyarınca "taşınır" eşyadır. Ancak, ilgili maddelerde bildiri
len gerekçeler uyarınca, 2004 sayılı Kanunun taşınmazlara ilişkin bazı hükümleri gemilere de uy
gulanacaktır (bakınız. Tasarının 1380,1383 üncü maddeleri). Bu konuda bir tereddüdün oluşmama
sı için, maddenin birinci fıkrasındaki açıklayıcı düzenleme .sevk edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 891 inci maddesinden, Türk Medenî Kanunun
da yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak alınmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Geminin Hüviyeti 

Madde 938 - 6762 sayılı Kanunun 830 uncu maddesinde kullanılan "Münakalât Vekili" yeri
ne "Denizcilik Müsteşarlığı" ibaresi konulmak suretiyle alınmıştır. 

Madde 939 - 6762 sayılı Kanunun 831 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 940 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesinin birinci fık

rasından, diğer fıkraları ise aynı maddenin kalan fıkralarından bazı değişikliklerle alınmıştır. Mad
de metni düzenlenirken, yapılacak değişikliklerin 1926 tarihli Kabotaj Kanunu ile uyum içerisinde 
olmasına itina edilmiş ve aksine siyasi irade tecelli edene kadar Türk gemilerine bahşedilen kabo
taj hakkının zedelenmemesi görüşü hâkim olmuştur. 

Maddeye; birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kimselere ait olan gemilerin Türk ge
misi sayılabilmesi için paylarının tamamının Türklere ait olması kaidesinde esneklik ve değişiklik 
getiren üçüncü bir fıkra eklenmiştir. Türk ticaret filosunun muhafazası ve gelişmesi için böyle bir 
değişikliğin ihtiyaçlara ve gerçeklere uygun olacağı düşünülmüştür. Dördüncü fıkrada tüzel kişile
re ait olan gemilerin hangi şartlarla Türk gemisi sayılacağı özel olarak düzenlenmiş bulunduğun
dan, bu fıkrada bir tüzel kişilik oluşturmayacak şekilde bir araya gelen birden fazla kişileri ifade et
mek üzere "Türk tabiiyetinde olan kimseler" ibaresine yer verilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde, anonim şirketlerle sermayesi paylara bölünmüş 
şirketlerde payların çoğunluğunun nama yazılı ve devirlerinin şirket yönetim kurulunun iznine bağ
lı olduğu kabul edilmek suretiyle uygulamada bütün payların devri izne bağlı nama yazılı pay ol
masından doğan sorunların önüne geçilmek istenmiştir. 

Madde 941 - 6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesinden önceki maddeye yapılan atıflarda 
ve "münakalât vekâleti" ibaresinde değişiklik yapılarak alınmıştır. İki yılda bir izin için Denizcilik 
Müsteşarlığına başvurulmasından doğabilecek güçlükler ise, iki yıllık izin süresi kaldırılarak aşıl
maya çalışılmıştır. 

Madde 942 - 6762 sayılı Kanunun 825 inci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bayrak çek
me hakkının kaybını Denizcilik Müsteşarlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Geminin üzerin
deki müseccel hak sahiplerinin menfaatleri korunmak maksadıyla Müsteşarlığın altı aylık geçiş dö
nemi için bayrak çekme izni verebileceği açıklanmıştır. 

6762 sayılı Kanunun 826 ncı maddesinde, donatma iştirakine ait bir geminin Türk gemisi ol
ma vasfını kaybetmesi halinde Türk vatandaşı olan paydaş donatanların menfaatlerini yabancı pay
daş donatanların menfaatlerinden fazla korumaya hacet olmadığından, hükmün kanundan çıkarıl
masına karar verilmiştir. 

Madde 943 - 6762 sayılı Kanunun 827 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 944 - 6762 sayılı Kanunun 828 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 945 - 6762 sayılı Kanunun 829 uncu maddesinden genişletilerek alınmıştır. 6762 sayı

lı Kanunun 822 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemilerin sicile kaydı zorunlu 
olmadığı halde, aynı Kanunun 829 uncu maddesinde bunlara yollama yapılmadığından, bu eksiklik 
giderilmiştir. 

Madde 946 - 6762 sayılı Kanunun 819 uncu maddesindeki "limandır" tabiri "yerdir" şeklinde 
değiştirilerek alınmıştır. 

Madde 947 - 6762 sayılı Kanunun 832 nci maddesinden diğer maddelere yollama yapılmaksı
zın cezalandırılan fiiller belirlenmek suretiyle alnimış ve para cezası miktarları güncelleştirilmiştir. 
Müsadere müeyyidesi ise metinden çıkartılmıştır. 
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Madde 948 - 6762 sayılı Kanunun 833 ve 834 üncü maddelerinden para cezası miktarları gün
celleştirilerek alınmıştır. 

Madde 949 - 6762 sayılı Kanunun 835 inci maddesinden para cezası miktarları güncelleştiri
lerek alınmıştır. 

Madde 950 - 6762 sayılı Kanunun 834 üncü maddesinden ceza miktarlan güncelleştirilerek 
alınmıştır. 

Madde 951 - 6762 sayılı Kanunun 836 ncı maddesinden alınmıştır. Kasıt veya ihmal yerine sa
dece kasıt veya sadece ihmal kavramlarının konulup konulmaması tartışılmış ve bazı Komisyon 
üyeleri bu suçların şekli bir suç haline getirilmesini teklif etmişlerdir. Sonuçta maddenin olduğu gi
bi bırakılarak tereddütlerin ilmi ve kazaî içtihatlar tarafından giderilmesinin isabetli olacağına karar 
verilmiştir. 

Madde 952 - 6762 sayılı Kanunun 837 nci maddesindeki "Türkiye dışında" ibaresi "yabancı 
bir ülkede veya açık denizde" ibaresi ile değiştirilerek alınmıştır. 

Madde 953 - 6762 sayılı Kanunun 838 inci maddesindeki "nizamname" kelimesi "tüzük" ola
rak değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gemi Sicili 

Madde 954 - 6762 sayılı Kanunun 839 uncu maddesinden bir ve üçüncü fıkralar aynen, ikin
ci fıkra değiştirilerek alınmıştır. Bir yerde Ticaret Mahkemesi kurulmuşsa o mahkemenin, kurulma
mış ise o yerde görevli ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemesinin ve eğer ticaret dava
larına bakan birden çok mahkeme mevcut ise, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemenin 
Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesi 
uygun görülmüştür. 

Madde 955 - 6762 sayılı Kanunun 841 inci maddesinden ikinci fıkrası değiştirilerek, diğer 
fıkraların dili güncelleştirilerek alınmıştır. Geminin seferlerinin bir kara şehrinden veya bizzat ge
miden yönetilebileceği de dikkate alınarak, bu takdirde malike sicil limanını seçme serbestisi ta
nınmıştır. 

Madde 956 - 6762 sayılı Kanunun 840 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 957 - 6762 sayılı Kanunun 844 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen alınmış, ikinci 

fıkrası ise, gereksiz olduğu mülahazası ile çıkarılmıştır. 
Madde 958 - 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, gemilerin sicile kayıtlı olup olma

malarına göre yapılan ayırımın tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması amacıyla eklenmiştir. Ya
bancı gemiler hakkındaki hüküm, 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının birin
ci cümlesinden alınmıştır. Bu düzenleme, Gemi Sicili Nizamnamesinin 10 uncu maddesiyle de 
uyum içerisindedir. 

Madde 959 - 6762 sayılı Kanunun 843 üncü maddesinden anlatımı düzeltilerek alınmıştır. 
Madde 960 - 6762 sayılı Kanunun 845 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve (f) ile (i) 

bentlerine "TC kimlik numarası" ibaresi eklenerek alınmıştır. 
Madde 961 - 6762 sayılı Kanunun 846 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek ve birinci fık

rada bayrak çekme hakkının dayandığı olgulann ve ölçme sonuçlarının gerekli belgelerle tevsikinin 
zorunlu olduğuna işaret edilerek alınmıştır. 

Madde 962 - 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikin
ci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fık
rasının ilk cümlesi Tasarının 958 inci maddesine alınmıştır. 
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Madde 963 - 6762 sayılı Kanunun 848 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilip 
birinci fıkra olarak, dördüncü fıkra ikinci fıkra olarak alınmıştır. Bu suretle hüküm kısaltılmış ve 
kaydm yetkili sicil memuru tarafından imzalanacağı 848 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen 
hallere de teşmil edilmiştir. 

Madde 964 - 6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin ilk fıkrası münferit maddeler yerine 
genel olarak sicile geçirilmiş olan değişikliklere atıfta bulunmak, ikinci fıkrası aynen, diğerleri ise 
dili güncelleştirilerek alınmıştır. Üçüncü fıkra da 6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin üçün
cü fıkrasından alınmış, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir 
sebeple bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak "her ne suretle olursa ol
sun" ibaresi eklenmiştir. 

Madde 965 - 6762 sayılı Kanunun 851 inci maddesinden cüz'i bazı değişikliklerle alınmıştır. 
Birinci fıkraya, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir sebep
le bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak "her ne suretle olursa olsun" 
ibaresi eklenmiştir. Üçüncü fıkradaki "müseccel gemi ipotekleri bahis mevzuu olmadığı nispette" 
ibaresinin yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşünülerek, bu ibare mehaza uygun bir suretle 
"tescil edilmiş gemi ipotekleri bulunmadıkça" ibaresi ile değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile, Türk 
Bayrağını çekme hakkını haiz olmayan geminin teminat teşkil ettiği alacak hakkı sahiplerinin ala
cakları ödeninceye kadar güvencelerinin devam etmesi amaçlanmıştır. 

Madde 966 - 6762 sayılı Kanunun 852 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ilânın yapı
lacağı gazete tasrih edilmek suretiyle alınmıştır. 

Madde 967 - 6762 sayılı Kanunun 853 üncü maddesinden "Münakalât Vekâleti" ibaresi ve ba
zı kelimeler değiştirilerek alınmıştır. 

Madde 968 - 6762 sayılı Kanunun 854 üncü maddesinden genel olarak tescil için gerekli bel
gelere atıfta bulunmak suretiyle ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında 
Tasarının 960 inci maddesinin (f) bendine de atıf yapılmak suretiyle, 6762 sayılı Kanunun 854 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasındaki eksiklik giderilmiştir; nitekim gemi tasdiknamesinde geminin 
malikinin de açıkça bildirilmiş olması zorunlu görülmüştür. 

Madde 969 - 6762 sayılı Kanunun 857 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. An
cak menfi bir hususun ispatını talep etmek olacağından, 6762 sayılı Kanundan ayrılınarak, gemi tas
diknamesinin zıyaa uğradığının ispatı şartı aranmamış, onun inandırıcı bir şekilde ortaya konulma
sı yeterli görülmüştür. 

Ayrıca maddenin yeri önce gemi tasdiknamesinin yeniden düzenlenmesi, sonraki değişiklikle
rin gemi tasdiknamesine kaydı ve bu münasebetle tasdiknamenin sicil memurluğuna ibrazı mecbu
riyeti ile ilgili hükümler sevkedilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Madde 970 - 6762 sayılı Kanunun 855 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 971 - 6762 sayılı Kanunun 856 nci maddesinin birinci fıkrası dili güncelleştirilerek 

alınmıştır. Aynı fıkranın üçüncü cümlesinde 85 C nci maddeye yapılan atıf, bu hususun sicil işlem
lerini yaptırmaya davetle ilgili 972 nci madde içerisinde düzenlenmesi daha isabetli görüldüğü için 
fıkradan çıkartılmıştır. 

Madde 972 - Belli taleplerde bulunmak veya gerekli belgeleri ibraz ile yükümlü olan kimsele
rin çeşitli maddelere yollamalarda bulunularak belirlenmesi yerine talep ve ibraz yükümlülüğünün 
mevcut olduğu hallerin sayılması yoluna gidilmiş, diğer hususlarda 6762 sayılı Kanunun 850 nci 
maddesi hükmünde herhangi bir değişiklik yapılmamış, sadece maddenin yeri değiştirilmiştir. 
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Madde 973 - Gemi siciline tescille ilgili hükümlerin arkasından sicile tescile bağlanan hüküm 
ve sonuçlarla ilgili kurallara yer vermenin metot itibarıyla daha uygun ve tutarlı olacağı düşünül
müş ve 6762 sayılı Kanunun sicilin aleniyeti, sicil karineleri ve sicilin gerçek hukuki duruma uy
gun hale getirilmesi, sicil kayıtlarına itirazlar, şerhler ve sicile güven ilkesi ile ilgili hükümleri bir 
başlık altında toplanmıştır. Sicilin aleniyetini düzenleyen 973 üncü maddede 6762 sayılı Kanunun 
842 nci maddesi iki fıkra haline dönüştürülmüştür. İlk fıkrada Türk Medenî Kanununun tapu sicili 
ile ilgili hükümlerinde olduğu gibi herkese sicil kayıtlarını inceleme ve masrafını ödemek şartıyla 
tasdikli veya tasdiksiz örneklerini alma yetkisinin tanındığı ifade edilmiştir. İkinci fıkradaki incele
me ve örnek alma yetkisinin kullanılabilmesi için ise, "alakası olduğunu ispat" yerine mehaz Alman 
Kanununa uygun olarak "haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir 
kimse" kriteri tercih olunmuştur. 

Madde 974 - 6762 sayılı Kanunun 884 üncü maddesinden, başlığı ve Türk Medenî Kanunu
nun yollama yapılan hükmü değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 

Madde 975 - 6762 sayılı Kanunun 886 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmış ve mad
de başlığı düzenlemenin içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 976 - 6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinin birinci fıkrası aynen, ikinci fıkrası ise, 
Tasarının 973 üncü maddedeki anlatıma paralel olarak, "kuvvetle muhtemel gösterilmesi" ibaresi 
yerine "inandırıcı bir şekilde ortaya konması" ibaresi tercih olunmak suretiyle alınmıştır. 

Madde 977 - 6762 sayılı Kanunun 879 uncu maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. Mehaz 
Alman Kanununa uygun olarak anılan maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilmiştir. 

Madde 978 - 6762 sayılı Kanunun 880 inci maddesi, hakkın tehlikede olduğunun "kuvvetle 
muhtemel gösterilmesi" yerine önceki maddelerde tercih olunan ifade tarzı ile uyum sağlamak üze
re "inandırıcı bir şekilde ortaya konması" ibaresi ikame olunmak suretiyle alınmıştır. 

Madde 979 - 6762 sayılı Kanunun 883 üncü maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 980 - 6762 sayılı Kanunun 882 nci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 981 - 6762 sayılı Kanunun 881 inci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 982 - 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, ihtiyati tedbir kararının kalkması 

halinde bu karara istinaden sicile geçirilen itiraz veya şerhin mukadderatının ne olacağı hususunda 
ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere Tasarıya ilave olunmuştur. 

Madde 983 - 6762 sayılı Kanunun 885 inci maddesinden, başlığı düzenlediği hususa uygun 
olarak değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ayrıca maddede gemi siciline güven ilkesin
den yararlanılmasına engel olacağı belirtilen "iktisap edenin suiniyet sahibi bulunmuş olması" hali, 
mehaz Müseccel Gemilerle Yapı Halindeki Gemiler Üzerindeki Haklara Dair Alman Kanununa uy
gun olarak iktisap edenin "kaydın doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi" şeklinde ifa
de olunmuştur. Nihayet gemi siciline bir itirazın kaydedilmiş olması halinde, iktisap edenin sicil kay
dının doğru olmadığını öğrenmek hususunda kendisinden beklenen özeni göstermiş olduğu söylene
meyeceğinden, sicile bir itirazın kaydedilmiş olması ihtimali madde metninden çıkartılmıştır. 

Madde 984 - 6762 sayılı Kanunun 888 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 985 - 6762 sayılı Kanunun 889 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 986 - 6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesine göre inşa halindeki bir gemi ("yapı") 

ancak bir gemi ipoteğinin veya haczin sözkonu«u olması halinde yapı siciline tescil edilebilir. Bu 
kural 19/12/1940 tarihli Alman Gemi Sicili Tüzüğünün 66 ncı maddesinden alınmıştır. Maddede 
böyle bir sınırlamaya gidilmesi hakkında bir gerekçe bildirilmemiştir. Ancak sebebin şu olduğu an-
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laşılmaktadır: Yapılar üzerinde ipotek tesisi Almanya'da ilk kez 4/7/1926 tarihli "İnşa Halindeki 
Gemiler Üzerinde Rehin Tesisi Hakkında Kanun" ile kabul edilmiştir; bu Kanun, yalnızca yapılar 
hakkında ipotek tesisi ile ilgili düzenlemeler getirmiş, cebrî icra ile ilgili olarak da tamamlayıcı bir 
hüküm sevk etmiştir. 1940 yılında gemiler üzerindeki aynî haklar alanında yeni yasal düzenlemeler 
yapılırken, 1926 tarihli Kanunun düzenlemesi dikkate alınarak, yalnızca ipotek ve haciz tesisi ama
cıyla tescilin yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Oysa 1926 tarihli Kanunun, yapıların tescilini ge
nel olarak sınırlamak gibi bir amacı yoktu; aksine, 3 üncü maddesinin ikinci cümlesine göre yapı
lar için tescil "zorunluluğu" bulunmamaktaydı, buna karşılık ihtiyari tescil açısından bir sınırlama 
getirilmemişti. Nitekim uygulamada, yapıların, her ihtimalde, mülkiyete aleniyet kazandırmak ama
cıyla tescil edilmesi ihtiyacı sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tasarının 1054 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre ipotek tesisinin henüz mümkün olmadığı bir aşamada sicile şerh verilmesi ih
tiyacı da tersaneler tarafından dile getirilmiştir. Uygulamadaki bu ihtiyaçları karşılamak üzere, De
nizcilik Müsteşarlığı'nın da tasvibiyle, yapı sicillerine tescil olanakları genişletilmiş ve malikin ta
lebi ile şerh verilmesi amacıyla da tescil serbest bırakılmıştır. Böylece, çok hızlı gelişme gösteren 
gemi inşa sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve fınans sektörü için de cazip yeni bir dü
zenleme kabul edilmiştir. Maddede yer alan kalan hükümler, 6762 sayılı Kanunun 858 inci madde
sinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ise, aidiyeti dolayısıyla 991 inci maddenin birinci fıkrasına nakledilmiştir. 

Madde 987 - 6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesinden tersane sahibinin yapının maliki ol
duğu intibaını uyandıran birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılmak suretiyle alınmıştır. Esasen bi
rinci cümlede yapının tescilini talep yetkisinin yapının malikine tanınmış olması karşısında böyle 
bir hükmün şevkine ihtiyaç da kalmamıştır. 

Madde 988 - 6762 sayılı Kanunun 860 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarından dili 
güncelleştirilerek alınmıştır, ikinci fıkraya ise, 6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesi, Tasarının 
987 nci maddesine alınırken yapılan değişiklik nedeniyle ihtiyaç kalmamıştır. 

Madde 989 - 6762 sayılı Kanunun 861 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 990 - 6762 sayılı Kanunun 862 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Tasarının 964 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasıyla uyumun sağlanması için birinci fıkranın ikinci ve üçüncü 
cümlelerinde yer alan hükümler metne ilave edilmiştir. 

Madde 991 - Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesinin üçüncü fıkrasından alın
mıştır. İkinci fıkrası sicil karinelerinin yapı halindeki gemilere mahsus sicile kayıt ve terkin olunan 
hususlar hakkında da cari olacağını tasrih eden yeni bir hükümdür. Üçüncü fıkra ise, 6762 sayılı Ka
nunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrasından kısmen alınmıştır. 

Madde 992 - Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 863 üncü maddesinden alınmıştır. 
Üçüncü fıkra hükmü, yapı halindeki gemilere mahsus sicilin gerçeğe uygun halde bulundurulması
nı teminen Tasarıya alınmış olan yeni bir hükümdür. 

Madde 993 - 6762 sayılı Kanunun 864 üncü maddesinden anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 
Madde 994 - 6762 sayılı Kanunun 865 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 995 - 4490 sayılı Kanun ile Türk uluslararası gemi sicilinin ihdası ve bu sicilin tutul

ması, sicile kaydolunacak gemi ve yatlara ve bunlar üzerindeki hakların devri, terkini, kısacası si
cil işlemlerine ilişkin esasların ayrıca düzenlenmiş olması karşısında Türk uluslararası gemi siciliy
le ilgili özel hükümleri saklı tutmak üzere yeni bir madde sevkedilmesi gerekli görülmüştür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 

996 ilâ 1011 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Gemiler üzerindeki aynî hakların düzenlenmesinde hareket edilen aslî prensip, Tasarının 1 in

ci maddesinde yer alan Ticaret Kanununun Medenî Kanunun ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği ku
ralıdır. Bu yüzden Tasarıda sadece, gemiler üzerindeki aynî haklar bakımından farklı bir şekilde dü
zenlenmesi gereken hususlarda ilgili hükümlere yer verilmiştir. Tasarının 1 inci maddesinde ifade 
edilen genel prensip uyarınca bu Bölümde farklı şekilde düzenlenmemiş bütün hususlarda 4721 sa
yılı Türk Medenî Kanunu hükümleri cari olacaktır. 

Tasarının bu Bölümündeki hükümlerin kaleme alınmasında titizlikle gözetilen ikinci prensip, 
Türk Medenî Kanunu hükümleri ile uyumun sağlanmasıdır. Bunu yaparken şu iki husus göz önün
de bulundurulmuştur: 

1) Bilindiği üzere, 6762 sayılı Kanunun Deniz Ticaret Kitabı ile ilgili hükümleri 1897 tarihli Alm. 
TK.'dan alınmıştır. Buna mukabil Medenî Kanunumuz dolayısıyla bu Kanunun aynî haklarla ilgili hü
kümlerinin mehazını 1907 tarihli İsviçre Medenî Kanunu teşkil eder. Bu iki kanun arasındaki hüküm 
farklılıkları, İsviçre Medenî Kanunundaki hal tarzları tercih edilmek suretiyle giderilmiştir. 

2) 1897 tarihli Alm. TK. hükümlerinin önemli bir kısmı 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Ka
nunnamesinden gelmedir. 1861 tarihinde Almanya'da Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku alanların
da henüz bütün Almanya'ya şamil federal bir düzenleme yoktu. Onun için aslında Medenî Kanun 
veya Borçlar Kanunu içinde düzenlenmesi gereken bir çok husus, tecanüs ve birliğin temini için Ti
caret Kanununa dercedilmiştir. Ancak bu hususlarda bizim Medenî Kanunumuz ile Borçlar Kanu
numuzda hükümler mevcut olduğundan, 6762 sayılı Kanunun, Alm. TK.'dan gelen bu çeşit hüküm
lerini dahi ayıklamak ve Tasarıdan çıkarmak gerekmiştir. 

Düzenlemenin şekli bakımından 6762 sayılı Kanunda mevcut olan çeşitli aksaklık ve tertipsiz
liklerin düzeltilmesi ve giderilmesi için önce sicile kayıtlı olan ve olmayan gemilere uygulanacak 
hükümlerle ilgili iki madde, tekniğin bugün ulaştığı seviyede sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerin
deki mülkiyetin intikalinde Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetinin intikâli ile ilgili kuralla
rından ayrılmayı gerektirecek bir sebep olmadığından, mülkiyetin sadece anlaşma ile intikâl edece
ğine dair cümleleri çıkarılmak suretiyle muhafaza edilmiş, sonra gemiler üzerindeki aynî hakların 
sadece bir kategorisini teşkil eden "Mülkiyet", daha sonra 6762 sayılı Kanunda beş Ayırıma dağı
nık bir şekilde serpiştirilmiş bulunan hükümlerin biraraya toplanıp, tasnif edilmesi suretiyle "gemi 
rehni" ve nihayet 6762 sayılı Kanunda "umumî hükümler" arasında yer alan tesisi suretine ilişkin 
hükmün de ilgili Bölüme alınması suretiyle "İntifa hakkı" hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca Tasarının gemiler üzerindeki aynî haklara tahsis edilen bu Bölümüne 6762 sayılı Kanu
nun aynî haklarla doğrudan bir ilişkisi bulunmayan "geminin kiralanması", "gemi satışında nef i ve 
hasarın intikali" ve "temlik edenin üçüncü şahımlara olan şahsî borçları"na ilişkin hükümleri alın
mamış, "sicil karineleri" ile "tescilin hüküm ve sonuçları", "kayıt masrafları" ve "yola hazır gemi
nin icradaki durumu" ile ilgili hükümleri ise, Tasarının ait oldukları Bölümlerine nakledilmiştir. 

Bundan başka 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapı üzerindeki ipo
tekle ilgili olarak, gemi mülkiyetinin kazanılması yollarına dair hükümlere yapılan yollamalar çıka
rılmış, birlikte gemi ipoteğinde "Bir geminin birden fazla paylarının ipotek edilmiş olması"ndan 
bahseden mehaz Alman Kanununun ilgili hükmünün Türkçe'ye "birden çok gemi payının ipotek 
edilmesi" olarak çevrilmesi suretiyle yapılan yanlışlık düzeltilmiş ve kıymetli evraka ait ipotekler 
için farklı kaynaklardan alınan hükümler uyumlaştırılıp birleştirilerek düzeltilmiştir. 
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Sicile kayıtlı gemiler üzerindeki mülkiyet, "gemi üzerindeki mülkiyet", "gemi payı ve iştirak 
payı üzerindeki mülkiyet" ve "yapı halinde bulunan gemiler ve gemi payları üzerindeki mülkiyet" 
olmak üzere üç başlık altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemede önce mülkiyetin iktisabı, daha son
ra zıyaı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Mülkiyetin iktisabı ile ilgili hükümlerde önce aslen ik
tisap, daha sonra devren iktisap ele alınmış ve iktisap yolları içinden sadece deniz ticareti hukukun
da farklı şekilde düzenlenmesi gerekenlerle ilgili hükümler sevk edilmiştir. Mülkiyetin zıyaı, mül
kiyetin iktisabı yollarına paralel olarak hangi anda gerçekleşmiş sayılacağına işaret edilmek sure
tiyle düzenlenmiştir. 

Gemi mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı ile iktisabında mehaz Alman Hukukuna uygun ola
rak aslî zilyedin mahkemece verilen tescil kararına istinaden kendisini sicile kaydettirdiği an esas 
alınmıştır. 

Gemi mülkiyetinin devren iktisabında 6762 sayılı Kanunda gemilerin daimî olarak yolculukta 
bulunmaları dolayısıyla benimsenmiş olan "anlaşma" esasından ayrılınarak iletişim tekniğinin bu 
gün ulaştığı düzeyde Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetinin intikali için koyduğu kuraldan 
inhiraf etmeyi gerektiren hiçbir sebep bulunmamakla anlaşma ve zilyetliğin nakli esası kabul edil
miştir. 

Diğer yandan yapı halindeki gemilere mahsus sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları 
üzerindeki mülkiyetin nasıl iktisap ve zayi edileceği 6762 sayılı Kanunda düzenlenmemiş bulunu
yordu. Bazı farklı uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren bu alandaki boşluk Tasarıya ye
ni bir madde ilâve edilmek suretiyle giderilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 
Uygulanacak Hükümler 

Madde 996 - 6762 sayılı Kanunun 866 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sa
yılı Kanun hükmünde yer alan ikinci fıkra, bu konunun 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 
Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiş olması sebebiyle, Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 997 - 6762 sayılı Kanunun 867 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. Bu fıkranın diğer cümleleri, Türk Medenî Kanununun taşınır mülki
yetinin iktisabı ile alakalı kurallarından ayrılmayı gerektirecek herhangi bir sebep olmadığından Ta
sarıya alınmamıştır. İkinci fıkra aynen alınmış, üçüncü fıkra ise, gemi üzerindeki ayni haklarla de
ğil gemi satışıyla ilgili olduğundan keza Tasarıya alınmamıştır. Bu madde, Tasarının 936 ncı mad
desindeki genel kurala uygun olarak muhafaza edilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Mülkiyet 

Madde 998 - Tasarının birinci fıkrasının birinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden değiştirilerek alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümle
si, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından alınmış olan Tasarının 1004 üncü 
maddesiyle uyumlu olarak, hangi gemilerin sahipsiz sayılacağını açıklığa kavuşturmak üzere met
ne ilave edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkra
sından alınmıştır. 

Madde 999 - Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 872 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve 
zamanaşımı süresinin başladığı tarih tasrih edilerek alınmıştır. Zamanaşımı süresinin dolmasıyla, 
mülkiyetin ipso jure kazanılacağını belirtmek üzere ikinci fıkra eklenmiştir. 
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Madde 1000 - 6762 sayılı Kanunun 873 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Ancak maddenin birinci fıkrasında taşınmazlar hakkındaki hükümlere uygun olarak sadece sicile 
kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan geminin mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı hükümlerine 
göre iktisap olunabileceği tasrih edilmiştir. Bunun dışında fıkranın dili Türk Medenî Kanununun ta
şınmazlarda olağanüstü zamanaşımını düzenleyen hükümlerindeki anlatıma uydurulmuştur. Tasarı
nın 1000 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde tescil davasının sicil memurluğuna 
karşı açılacağı tasrih edilmiştir. Aynı fıkranın üçüncü cümlesinde, ilgililerin itirazlarını bildirmele
ri gereken süre, işin sürüncemede kalmasını önlemek üzere üç ayla sınırlandırılmıştır. Hükmün ik
tibas olunduğu Alman Hukukuna uygun olarak maddeye gemi mülkiyetinin asli zilyede intikal ede
ceği anı gösteren dördüncü fıkra ilave edilmiştir. Beşinci fıkradaki hüküm, kararın verilmesi anı ile 
lehine karar verilen asli zilyedin, bu karara dayanarak kendisini sicile kaydettirdiği an arasında ka
lan sürede himayesiz kalmamasını teminen mehaz Alman Kanunundan alınmıştır. 

Madde 1001 - 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek alın
mıştır. Değişiklik, gemi mülkiyetinin Türk Medenî Kanununda taşınır mülkiyetinin intikali için ön
görülmüş olan usule uygun olarak anlaşma ve gemi zilyetliğinin nakli suretiyle intikal edeceğini ifa
de etmek üzere, maddeye "gemi zilyetliğinin nakli şarttır" ibaresinin eklenmesi suretiyle yapılmış
tır. Mülkiyeti iktisap edilecek olan taşınırın büyük bir ekonomik değer taşıması ve hukuk emniyeti 
bakımından mülkiyetin intikaline ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde ve imzaların noterce tasdikli ola
rak akdedilmesi gerekli görülmüştür. Noter huzurunda yapılabilecek bir anlaşmanın resmi memur 
vasfını haiz sicil memuru huzurunda da yapılabileceği maddenin ikinci fıkrasında açıklığa kavuştu
rulmuştur. 

Madde 1002 - Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 869 uncu maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarından dili güncelleştirilerek aynen, üçüncü fıkra ise 6762 sayılı Kanunun 870 inci mad
denin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden, gemi payının temlikinde yolculuğun kâr ve zararı 1007 
nci maddenin son fıkrasında düzenlenmiş olduğu için "gemi payı" ibaresi çıkartılarak alınmıştır. Ge
mi mülkiyetinin devren kazanılmasında devrin kapsamı ile ilgili bütün hükümler bu maddede bir ara
ya toplanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 870 inci maddesinin birinci fıkrası birinci cümlesi hükmü ile 
ikinci fıkrası hükmü aslında bir borçlar hukuku meselesi olan gemi satışında nef i ve hasarın intika
li ile ilgili olup, yolculukta bulunan bir gemi veya gemi payının mülkiyetinin el değiştirmesinde, ik
tisabın kapsamına ilişkin 870 inci maddenin birinci fıkrası ikinci cümlesinde yer alan eşya hukuku 
kuralı ile ilgisi yoktur. Dolayısıyla gemi satışında da nef i ve hasarın düzenlenmesi borçlar hukuku 
hükümlerine bırakılmış olup sadece iktisabın kar • amına ait hüküm tasarıya alınmıştır. 

Temlik edenin şahsi borçlarına ilişkin 6762 sayılı Kanunun 871 inci maddesi, konu il.; ilgisiz
liği sebebiyle metinden çıkartılmıştır. 

Ayrıca hukukumuza 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnâmesinden iktibas edilmiş bu
lunan ve halen sadece tarihî bir açıklaması olan 6762 sayılı Kanunun 870 inci maddesinin son fık
rası da Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1003 - Bu madde, mülkiyetin konusunun zayi olması sebebiyle gemi üzerindeki mül
kiyetin sona ereceğini ifade etmek üzere Tasarıya konulmuş yeni bir hükümdür. Eğer sözkonusu 
araç Tasarının 931 inci maddesi anlamında "gemi" niteliğini kaybetmiş, ama mülkiyet konusu ola
bilecek "yararlanılabilir enkaz" kalmışsa, bu enkaz üzerindeki mülkiyet, "taşınır mülkiyeti" olarak 
devam edecektir. Dolayısıyla, geminin sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, enkazın mülki
yeti, taşınır mülkiyetinin nakli hükümlerine göre devredilebilecektir. Öte yandan, mülkiyetin konu-
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sunun zayi olup olmadığına bakılmaksızın, her ihtimalde, malikin 14/04/133Limanlar Kanunu, 
Çevre Kanunu ve mevzuatın diğer ilgili hükümleri uyarınca doğmuş veya doğabilecek yükümlülük 
ve borçlan sona ermez; bu hususu açıklığa kavuşturmak üzere ikinci cümlenin son kısmı sevk edil
miştir. 

Madde 1004 - 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştiri
lerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili 
olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasına nakledilmiştir. 

Madde 1005 - 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin 
iktisabını düzenleyen 999 ve 1000 inci maddeleri tamamlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Anılan 
maddelere göre önceki malikin kaybettiği mülkiyetin yeni malik tarafından hangi anda kazanılaca
ğı Tasarının 1005 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre tescil davasının 
sonuçlandığı anda mülkiyet kaybedilmektedir; oysa 1000 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca ye
ni malik mülkiyeti ancak tescil ile kazanmaktadır. Dolayısıyla, mahkeme kararı ile tescil arasında 
gemi sahipsiz hâle gelmektedir. Mehaz Alman Gemiler Üzerinde Aynî Haklar Kanununun 6 ncı 
maddesinden gelen bu düzenlemenin yeni malik bakımından doğurabileceği sakıncalar Tasarının 
977 nci maddesi uyarınca şerh tescili yoluyla giderilecektir. 

Madde 1006 - Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile ka
yıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm 
olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel kanıya göre bu nevi paylara da sici
le kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiğinden bu hüküm sevk edilmisdr. 

Madde 1007 - Bu maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesi
nin ikinci fıkrası ile 965 inci maddesinden; son fıkrası ise aynı Kanunun 870 inci maddesinin birinci 
fıkrasından değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Böylece gemi payı ve iştirak payının 
devri ile geminin devrine benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payının 
temliki ile ilgili olarak farklı maddelerde yer alan hükümler birleştirilmiş ve sadelik sağlanmıştır. 

Madde 1008 - 6762 sayılı Kanunun 963 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bırakma
nın, asli mi, yoksa devren iktisap mı olduğu tartışılmış, ancak devren iktisap olduğu sonucuna va
rılarak üçüncü fıkraya ilave yapılmıştır. Sınırlı ayni sorumluluk yerine sınırlı şahsi sorumluluk pren
sibi benimsendiğinden, birinci fıkrada sınırlı sorumluluğa işaret eden ibare çıkarılmış ve donatma 
iştirakinde alacağın sınırlı sorumluluk doğurması değil, Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fık
rasının (u) bendi uyarınca deniz alacağı niteliğinde olması esas alınmıştır. 

Madde 1009 - Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm olup, iştirak payı 
üzerindeki mülkiyetin ziyamın gemi mülkiyetinin zıyaına ilişkin hükümler dairesinde düzenlenme
si için vaz edilmiştir. 

Madde 1010 - Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı 
halindeki gemilere mahsus sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı paylan üzerindeki mülkiyetin ne şe
kilde intikal edeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmuyor ve bu yüzden farklı uygulamalarla karşı
laşılıyordu. Bu hususta ortaya çıkan farklılıklan gidermek için bu alandaki boşluk, gemi siciline ka
yıtlı olmayan gemilerle aynı esaslar dairesinde yeni bir madde vaz edilmek suretiyle doldurulmuştur. 

Madde 1011 - Bu madde 6762 sayılı Kanuvan 971 inci maddesinin birinci fıkrasından, yolla
ma yapılan ilgili maddelerin içerikleri açıklanmak ve anlatımı değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 
6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin ikinci fıkrası, yapı ortaklığı ile ilgili hükümler Tasarıya 
alınmadığından metinden çıkarılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Gemi Rehni 

1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Gemi rehnine ilişkin Üçüncü Ayırımda sadece sicile kayıtlı gemiler ve gemi paylan üzerinde

ki sicilli rehin (ipotek) değil, aynı zamanda sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payla
rının rehni de düzenlenmiş olduğundan, ayrımın başlığı "gemi rehni" olarak değiştirilmiştir. 6762 
sayılı Kanunda iştirak payının rehni, teslime bağlı rehne dair hükümlere tabi kılınmıştı. Tasarıda iş
tirak payının bir şirketteki ortaklık payı gibi, sahibine bazı haklar bahşettiği ve borçlar yüklediği na
zara alınarak alacakların rehni hakkındaki hükümlere tabi olacağı beyan edilmiştir. 

Tersane sahibinin ipotek hakkı, sadece ipotek tesisine yönelik talep hakkı kanundan doğduğu ve 
fakat aynî bir hak olarak ipotek burada da gemi siciline tescil ile kurulduğu için 6762 sayılı Kanu
nun 977 inci maddesinin başlığındaki ve ikinci fıkrasındaki "kanunî" sözcüğü Tasarıya alınmamıştır. 

Tasarıda gemi ipoteğinin niteliği ile ilgili olmak üzere, onun temin ettiği alacağa bağlı fer'î bir 
hak olduğu sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehninin sadece gemi ipoteği yolu ile sağla
nabileceği vurgulanmıştır. Bunun gibi 6762 sayılı Kanun Tasarısında mevcut iken, sonradan çıka
rılmış bulunan gemi payı üzerinde ipotek tesis edebileceğine dair hüküm, mehaza uygun olarak Ta
sarıya alınmış ve bazı tereddütlerin ve halli müşgül meselelerin ortaya çıkmasını önlemek üzere, ge
mi payının gemiye paylı mülkiyet esaslarına göre malik olan paydaşlardan birinin payından ibaret 
olmak şartı ile gemi ipoteği ile sınırlandırılabileceği ve bir geminin bütün paylarının bir tek mali
kin elinde bulundukça münferit pay üzerinde gemi ipoteği kurulamayacağı tasrih edilmiştir. 

Tasarıda, ipoteğin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, taşınmaz ipoteğinin tapu memuru huzurun
da yapılmasını öngören Türk Medenî Kanunu hükümleriyle paralellik sağlanması amacıyla Gemi 
Sicil Memuru huzurunda yapılmasına da imkân tanınmıştır. Ayrıca mehazı teşkil eden Müseccel 
Gemilerle Yapı Halinde Bulunan Gemiler Üzerindeki Haklara ilişkin 1940 tarihli Alman Kanunu
nun 8 inci maddesine uygun olarak, tescilden önce kanunda öngörülen şekilde anlaşma yapılmış ve
ya malik tarafından alacaklıya kayda razı olduğu bildirilmiş yahut Sicil Müdürlüğüne kayıt dilek
çesi verilmişse, ilgililerin artık ipoteği tescilden kaçınamayacakları ile bundan sonra malikin tasar
ruf ehliyetinin sınırlandırılmasının onun rızasını veya kayıt talebini geçersiz hale getirmeyeceği ka
bul edilmiştir. Hamile yazılı tahvillere bağlı alacakların gemi ipoteği ile güvence altına alınmasın
da ipoteğin kurulması için malikin Sicil Memuruna beyanda bulunması ve sicile tescil yeterli sayıl
mıştır. 6762 sayılı Kanunda, ipoteğin kurulması ile ilgili hükmün bulunduğu Dördüncü Kısmın bi
rinci ayırımında değil, ikinci ayırımında düzenlenmiş olan ipoteğin tescilinde sicile geçirilecek hu
suslarla ilgili hükümleri ile dördüncü ayrımında düzenlenmiş olan kıymetli evraka ait ipoteklerde 
sicile geçirilecek hususları düzenleyen hükümleri aidiyetleri ciheti ile bir araya toplanmıştır. Yaban
cı para üzerine kurulacak gemi ipoteklerinde sicile geçirilecek hususlar Türk Medenî Kanunu hü
kümleri göz önünde bulundurularak kaleme alınmıştır. İpoteğin güvence altına aldığı alacağın faizi 
herhalde asgarî kanunî faizden az olmayacak şekilde belirlenmiş, navlun yük taşıma taahhüdünün 
ifası karşılığında talep edilebilecek bir ücret olması dolayısıyla gemi ipoteğinin kapsamından çıka
rılmış, 6762 sayılı Kanunun 900 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 869 uncu maddenin ikinci fık
rasına yapılan yollama, gemi mülkiyetinin iktisabı ile ilgili olduğundan Tasarıya alınmamış, buna 
karşılık gemi yerine kaim olan istimval bedelinin ipoteğin kapsamına gireceği belirtilmiştir. Gemi 
ipoteğinin kapsamına giren sigorta tazminatı, birbirini tamamladıkları için 6762 sayılı Kanunun 901 
inci maddesindeki ve 908 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler birleştirilmek suretiyle dü-
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zenlenmiştir. Sigorta tazminatının ipoteğin kapsamına girmesi için malikin menfaatinin sigorta et
tirilmiş olması, özellikle vurgulanmıştır. İpoteğin, sigorta tazminatını ödeyen sigortacıya intikalinin, 
mahiyeti itibarıyla "kanunî halefiyet" değil, "hakkın intikali" olduğu nazara alınarak, bunun meha
za uygun şekilde, "ipoteğin ödeyen borçluya intikali" olarak isimlendirilmesi doğru bulunmuştur. 

Alacağın muaccel olmasından önce rehnedilenin kötüleşmesi veya kötüleşmesinden endişe 
olunması halinde, mahkemece yapılacak işlem, uygulamada karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldır
mak üzere bu defa Tasarıya eklenen "Cebri İcra Hakkındaki Özel Hükümler" arasında yer alan 1352 
nci maddenin birinci fıkrasının (v) bendi ile uyumlu olarak belirlenmiştir. 

6762 sayılı Kanunun ipotekle güvence altına alınmış kıymetli evraka bağlı alacakların devri ile 
ilgili 938 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, Tasarının alacağın temliki ile ipoteğin devri hakkın
daki 1038 inci maddesine alınmış, yalnız nama yazılı poliçelere bağlı hakların devri için temlikin 
gemi siciline tescilinin daha uygun olacağı kabul edildiğinden, bu fıkranın başlangıcındaki "poliçe
den" sözcüğü Tasarıya alınmamıştır. 

6762 sayılı Kanunun "Gemi İpoteğinin Tescil ve Muhtevası"na ayrılmış olan ikinci ayırımın
da 895 ilâ 896 ncı maddelerde düzenlenmiş bulunan "ipoteğin derecesinin değiştirilmesi" Tasarıda 
"ipoteğin değiştirilmesi" başlığı altında, "ipoteğin içeriğinin değiştirilmesi"ni müteakip, "ipoteğin 
derecesinin değiştirilmesi"ne tahsis edilmiş olan 1042 nci maddede düzenlenmiştir. 1042 nci mad
deye tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin yeni bir ipotek kurulurken de değiştirilebileceği 
gözönünde bulundurularak buna dair bir fıkra eklenmiş, ipoteğin kurulmasına paralel olarak, değiş
tirilmesi için gerekli anlaşmanın da, gemi sicili memuru huzurunda yapılabileceği belirtilmiş ve ge
mi maliklerinin anlaşmaya katılımı yerine rızası yeterli görülmüştür. Keza ipotekli alacak yerine 
başka bir alacağın ikamesi için anlaşmanın da gemi sicili memuru huzurunda yapılabileceği tasrih 
edilmiştir. 

6762 sayılı Kanunun 926 ncı ve 932 nci maddelerinde, 933 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarında ve 935 inci maddelerinde dağınık bir şekilde düzenlenmiş bulunan, gemi ipoteğinin ala
cağın düşmesi sebebi ile sona ermesini mucip olan haller, Tasarının 1044 üncü maddesinde bir ara
ya toplanmıştır. Gemi ipoteğinin sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebeplerle sona erdiği 
hallerin belli başlısı, ipoteği kuran tarafların, kuruluşundaki usûle uyarak onun sona ermesi husu
sunda anlaşmaları veya belli bir süre için kurulan ipoteğin bu sürenin geçmesi ile sona erecek ol
masıdır. 6762 sayılı Kanunda düzenlenmemiş olan bu iki hal, gemi ipoteğinde arz etmekte oldukla
rı özellik ve gemi ipoteğinin sona ermesi ile ilgili hükümlerin tertibinde karşılıklılık ve tamamiye-
tin sağlanması bakımlarından Tasarıya iki yeni hükmün ilâvesi ile düzenlenmiştir. 

Tasarının ipoteğin alacaklının feragati sonucuna düşmesi ile ilgili 1049 uncu maddesine 6762 
sayılı Kanunun, alacaklarının feragati sonucunda alacağı ödeyen borçlunun ipotekten hakkını al
maktan mahrum kaldığı oranda borcundan kurtulacağını hükme bağlayan 934 üncü maddesi son 
fıkra olarak eklenmiştir. 

Yapı halinde gemiler üzerinde ipoteğin ne şekilde kurulabileceği ayrı bir maddede gemi ipote
ğinin kurulmasına ilişkin hükümlere paralel olarak düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun yapı ipote
ğinin kapsamı ile ilgili 943 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde 900 üncü madde
nin ikinci fıkrasına yapılan yollama, yapı halindeki gemilere uygulanma kaabiliyeti olmadığından 
Tasarıya alınmamıştır. Yapı halindeki gemilere uygulanacak hükümler ise, ilgili kısmın en sonunda, 
tamamını kapsayacak şekilde gemi ipoteğine ilişkin hükümlere yollamada bulunmak suretiyle tayin 
olunmuştur. Gemi mülkiyetine ilişkin hükümlere yapılan yollamalar Tasarıya alınmamıştır. 
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Madde 1012 - 6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede 
iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi üzerinde bir hak bahsedildiğinden, teslime bağlı rehne 
ilişkin hükümler yerine, alacakların rehnine dair hükümlere yollama yapılmıştır. 

Madde 1013 - 6762 sayılı Kanunun 877 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Her 
ne kadar burada "kanun"dan doğan "ipotek" değil, malikin rıza göstermemesi halinde o ipoteğin 
tescilini mahkemeden talep etme hakkı ise de, tamamlayıcı hüküm olarak atıfta bulunulan 4721 sa
yılı Türk Medenî Kanunun 895 ilâ 897 nci maddelerinin başlıklarında ve metinlerinde "kanuni ipo
tek" teriminin kullanılmış olması sebebiyle, Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm
lesine uygun olarak, Tasarının 935, 987, 1048, 1381 ve 1393 üncü hükümlerinde de "kanuni ipotek" 
terimine yer verilmiştir. 4721 sayılı Kanunda böyle bir ipotek hakkının işçilere de tanınmış olmasına 
rağmen, Alman hukukuna uygun olarak bu hakkın sadece tersane sahibine bahsedilmesi prensibi ko
runmuştur. Türk Medenî Kanununa yapılan yollamalar bu sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Mad
deye eklenen üçüncü fıkrada, gemi ipoteği kurulmasına yönelik talep hakkının güvence altına alınma
sı için sicile şerh verilmesi veya teminat ipoteği tesisinin caiz olduğu tasrih edilmiştir. 

Madde 1014 - Tasarının birinci fıkrasına 6762 sayılı Kanunun 875 inci maddesi dili güncelleş
tirilerek ve bir ekleme yapılarak alınmıştır. 

Birinci fıkrada, gemi ipoteğinin bir teminat ipoteği olup, tedavül ipoteği şeklinde kurulamaya
cağı belirtilmiştir. Bundan başka, sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehninin ancak gemi 
ipoteği ile kurulabileceği ve kıymetli evraka bağlı alacakların dahi gemi ipoteğine konu teşkil ede
ceği vurgulanmıştır. 

İkinci fıkrada, gemi ipoteğinin hak sahibine sadece alacağa bağlı haklar bahşedeceği tasrih 
olunmuştur. 

Üçüncü fıkrada birden çok kimselerin ancak paylı mülkiyet esaslarına göre malik oldukları bir 
geminin paylarının gemi ipoteği ile sınırlandırılacağı ifade edilmiştir. 

Nihayet dördüncü fıkrada ise, bir geminin bütün payları bir tek malikin elinde bulunduğu tak
dirde, gemi malikinin gemisini paylara ayırarak her biri üzerinde ipotek kurmasının caiz olmadığı 
belirtilmiştir. 

Madde 1015 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 876 ncı maddesinin birinci fık
rasının birinci cümlesinden; ikinci fıkrasının birinci cümlesi 876 ncı maddenin ikinci fıkrasından; 
beşinci fıkrası 876 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden uluslararası gemi siciline atıf 
eklenerek ve altıncı fıkrası, 938 nci maddenin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır; 
maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları 6762 sayılı 
Kanunda mevcut olmayan yeni hükümlerdir. Tasarıda, ipoteğin kurulmasına dair anlaşmanın gemi 
sicil memuru huzurunda yapılmasına imkân tanınmış, böylece taşınmaz ipoteğinin tapu memuru 
huzurunda yapılmasını öngören Türk Medenî Kanunu hükümleriyle paralellik sağlanması amaçlan
mıştır. 

Madde 1016 - 6762 sayılı Kanunun 893 üncü, 938 inci, 939 uncu, 940 inci maddelerinden de
ğiştirilerek alınmıştır. Yabancı para üzerinden ipotek tesisi Türk Medenî Kanununun 851 inci mad
desine paralel olarak düzenlenmiştir. Emre yazılı tahvil düzenlemek mümkün olmadığından "nama 
veya hâmile yazılı tahviller" deyimi sadece "tahvil" terimi ile değiştirilmiştir. Yedinci fıkradaki ek
lemeler ise, Gemi Sicili Nizamnamesinin 39 uncu maddesinden alınmıştır. 

Madde 1017 - 6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1018 - 6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
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Madde 1019 - 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek alınmış
tır. Faiz oranını yüzde beş olarak belirleyen 899 uncu madde, enflasyon yüzünden para değerindeki 
düşmelere yeterli güvence sağlamadığından asgarî kanunî faiz oranına yollama yapılmıştır. İkinci 
fıkra 6762 sayılı Kanunun 899 uncu maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1020 - 6762 sayılı Kanunun 900 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. 900 üncü 
maddenin birinci fıkrasının navlun ile ilgili ikinci cümlesi, navlunun taşıyanın geminin işletilmesin
den dolayı değil, yük taşıma taahhüdünün ifası karşılığında talep edeceği bir ücret olması dolayısıy
la metinden çıkarılmıştır; ikinci fıkrasının son cümlesi ise mülkiyetin iktisabı ile ilgili olduğundan 
Tasarıya alınmamıştır. Dördüncü fıkra ise, istimval bedeli gemi yerine kaim olduğu cihetle madde
ye eklenmiştir. 

Madde 1021 - 6762 sayılı Kanunun 897 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1022 - 6762 sayılı Kanunun 901 ve 908 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncel

leştirilerek alınmıştır. Tasarının birinci fıkrası, sadece geminin değil gemi ipoteğinin kapsamına gi
ren diğer hususların da sigortasını kapsayacak şekilde 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin bi
rinci fıkrasından, ikinci fıkrası ise, sigortanın kapsamı ile ilgili olması dolayısıyla 908 inci madde
nin ikinci fıkrasından alınmıştır. Üçüncü fıkra 6762 sayılı Kanunun 901 inci maddesinin ikinci fık
rasından alınmış olup, o fıkrada Türk Medenî Kanununa yapılan yollamalar, maddelerin içeriğinin 
belirtilmesi suretiyle açıklanmıştır. 

Madde 1023 - 6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve değiştiri
lerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 902 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden, sigortacının yaptığı ödemenin gemi alacaklısı hakkının te
minatını teşkil eden unsurların rizikonun gerçekleşmesini takiben arz etmekte oldukları değer ora
nında onu ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtaracağını açıklamak üzere yapılan ilave ile 
alınmıştır. 

Madde 1024 - 6762 sayılı Kanunun 903 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ve anlatımı 
sadeleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1025 - 6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1026 - 6762 sayılı Kanunun 905 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

İpotekli alacaklıya yapılacak ihbarın şeklinin Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına tabi 
olacak bulunması sebebiyle, 905 inci maddenin birinci cümlesinde geçen "taahhütlü bir mektupla" 
ibaresi Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1027 - 6762 sayılı Kanunun 906 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 906 
nci maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde geçen "usulü veçhile donatılmaksızın veya ge
mi adamları tamamlanmaksızın" ibaresi ile kastedilen hususun Tasarının 932 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan tarif dolayısıyla geminin "yola elverişli halde bulunması" olduğu göz önünde 
bulundurularak Tasarının bu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "yola elverişsiz" ibaresi kul
lanılmıştır. 

Madde 1028 - 6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve maddede 
düzenlenen hususun halefiyet değil hakların intikali olduğu göz önünde bulundurulmak, bu sebep
ten "halefıyet" sözcüğü "intikal" sözcüğüyle değiştirilerek alınmıştır. 

Madde 1029 - 6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştiri
lerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan Ta
sarının 1022 nci maddesinin ikinci fıkrasına alınmıştır. 
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Madde 1030 - 6762 sayılı Kanunun 909 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek ve Tasarının 
1353 üncü maddesine göre gerekli değişiklikler yapılarak alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 909 un
cu maddesi uygulamada çeşitli sıkıntılara yol açmaktaydı; o maddeye göre mahkemenin gemiye el 
koyup koyamayacağı şüpheliydi.. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 257 nci maddesi uyarınca re
hinle temin edilmiş alacak için ihtiyati haciz istenemeyeceğinden, bu hallerde yalnızca 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 inci maddesi uyarınca ihtiyati tedbir talep edilebilmek
teydi. Bu takdirde on günlük süre içerisinde esas hakkında dava açmakta, alacak henüz muaccel ol
madığı için büyük güçlükle karşılaşılmaktaydı. Yeni düzenlemeyle, Tasarının 1352 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (v) bendi doğrultusunda ihtiyati haciz yolu açılmıştır. Ancak, bu aşamada amaç, ge
mideki kötüleşmenin giderilmesi olduğu için, kısa süre içinde dava açılması zorunluluğu yerine, ma
like otuz günlük bir süre tanınması uygun görülmüştür. Bu sürenin sonunda gereken tedbirler alın
mamışsa, alacaklıya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibi başlatma imkânı tanınmıştır. 

Madde 1031 - 6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle 
alınmıştır. 

Madde 1032 - 6762 sayılı Kanunun 911 inci maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle 
alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında aynı zamanda borçlu olmayan malikin, borçlunun def iden 
feragat etmesi ile bu def iyi ileri sürme hakkından mahrum kalmayacağı açıklanmıştır. 

Madde 1033 - 6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1034 - 6762 sayılı Kanunun 913 üncü maddesinden "kayyım" kelimesi "temsilci"; 

"sulh mahkemesi" ise, "geminin tescil edilmiş olduğu sicilin bulunduğu yer mahkemesi" tabirleri 
ile değiştirilmek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1035 - 6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1036 - 6762 sayılı Kanunun 915 inci maddesinden Tasarının 1028 inci maddesinde ol

duğu gibi burada düzenlenen hususun da halefiyet değil alacağın intikali olduğu göz önünde bulun
durularak "halefiyet" sözcüğü "intikal" sözcüğüyle değiştirilmek ve maddenin dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 

Madde 1037 - 6762 sayılı Kanunun 916 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1038 - 6762 sayılı Kanunun 921 inci maddesinden ve ipotekle temin edilmiş kıymetli 

evraka bağlı alacakların devri ile ilgili 938 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Nama yazılı olarak düzenlenebilecek poliçelere bağlı hakların devri için sicile tescilin 
uygun olacağı düşünüldüğünden, "poliçe" kelimesi metinden çıkartılmıştır. 

Maddenin altıncı fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin birinci fıkrasından, gemi 
maliki olmayan borçlunun ipotekle temin edilmiş bir borcu ödemesi halinde malike veya onun hu
kukî seleflerine rücu hakkını haiz olduğu oranda gemi ipoteğinin kendisine intikal edeceğini öngör
mesi itibarıyla, ifade tarzı değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek Tasarının bu maddesine alınmıştır. 

Madde 1039 - 6762 sayılı Kanunun 922 nci maddesinden alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, 
mehaz Alman Kanununun 52 nci maddesine uygun hâle getirilmek üzere değiştirilmiştir. 

Madde 1040 - 6762 sayılı Kanunun 923 üncü maddesinden cüz'i bazı değişikliklerle alın
mıştır. 

Madde 1041 - 6762 sayılı Kanunun 924 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. 
Madde 1042 - Maddenin birinci fıkrası, tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin yeni bir 

gemi ipoteği kurulurken bu ipotek lehine değiştirilebilmesine imkân sağlamak üzere Tasarıya ek
lenmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 895 inci maddesinin birinci fıkrasından, ipoteğin 
derecesinin sonradan değiştirilmesi için yapılması gerekli anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurun
da dahi yapılabilmesine imkân sağlanmak ve mehaz Alman Kanunun 26 ncı maddesine uygun ola
rak gemi malikinin anlaşmaya katılımı yerine rızasının aranması suretiyle, değiştirilerek alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 895 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili gün
celleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 896 ncı maddesinden keza dili güncelleştiri
lerek alınmıştır. 

Madde 1043 - 6762 sayılı Kanunun 925 inci maddesinden, ipotekli alacağın yerine başka bir 
alacağın ikame edilmesine ilişkin anlaşmanın gemi sicil müdürü huzurunda dahi yapılabilmesine 
imkân tanınmak ve mehaza uygun olarak gemi ipoteğinin tescilinde sicile geçirilecek hususları dü
zenleyen Tasarının 1016 ncı maddesine yollama yapılmak suretiyle alınmıştır. 

Madde 1044 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 926 ncı maddesinden dili gün
celleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 933 üncü maddesinin ikinci fıkrasından dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 935 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve 
dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 932 nci maddesinden dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. 

Madde 1045 - 6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1046 - 6762 sayılı Kanunun 936 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1047 - 6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alın

mıştır. 
Madde 1048 - 6762 sayılı Kanunun 929 uncu maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 

metninde geçen "mutalebe" teriminin yorumunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere, mehaz 
15/11/1940 tarihli Gemiler ve Yapılar Üzerinde Aynî Haklara dair Alman Kanununun 65 inci mad
desi hükmüne uygun olarak, alacaklının malike karşı haiz olduğu talep -alacak - hakkının kastedil
diği açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 1049 - Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebilecek
lerini açıklamak üzere, Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür. 

Madde 1050 - Maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 927 uncu maddesin
den dili güncelleştirilerek alınmıştır. Sadece, ipoteğin kurulmasında kabul edilen esasa uygun ola
rak, feragat beyanının dahi gemi sicili müdürü huzurunda yapılabileceği tasrih edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun 934 üncü maddesinden dili güncelleştiri
lerek alınmıştır. 

Madde 1051 - Madde belli bir süre için kurulan ipoteğin, mücerret bu sürenin geçmesi ile ken
diliğinden sona ereceğini açıklamak üzere Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür. 

Madde 1052 - 6762 sayılı Kanunun 930 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1053 - 6762 sayılı Kanunun 931 inci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncel

leştirilerek alınmıştır. 
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Madde 1054 - 6762 sayılı Kanunun 941 inci maddesinden ifadesi düzeltilmek ve dili güncel
leştirilerek alınmıştır. 

Madde 1055 - 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi ipoteğinin kurulmasına ilişkin 
hükümlere paralel olarak yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek tesisine ilişkin anlaşmanın da ge
mi sicil müdürü huzurunda da yapılabileceği açıklanmak suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 
942 nci maddesinin ikinci fıkrası, genel hüküm niteliğinde bulunduğundan, Tasarının 1058 inci 
maddesine alınmıştır. 

Madde 1056 - 6762 sayılı Kanunun 943 üncü maddesinden, ifadesi değiştirilmek, bu sebeple 
gereksiz hâle gelen birinci fıkrasının üçüncü cümlesi çıkarılmak ve maddelere yapılan yollamalar 
asgarîye indirilmek suretiyle alınmıştır. 

Madde 1057 - 6762 sayılı Kanunun 944 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1058 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi mülkiyeti ile ilgili yol

lamalar çıkartılmak suretiyle alınmıştır. 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İntifa Hakkı 
1059 ilâ 1060 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 

6762 sayılı Kanunda intifa hakkı, Dördüncü Kışımın Dördüncü Bölümünde iki madde halinde 
düzenlenmiştir. İntifa hakkının tesisinin hükme bağlandığı ilk madde 6762 sayılı Kanunun 876 nci 
maddesinden alınmış, böylece bir yandan kanunda tek maddeden ibaret bir bölüm oluşturmaktan 
kaçınılmış, diğer yandan aynî hakların umumî hükümlerinde düzenlenen intifa hakkının tesisi, ilgi
li olduğu intifa hakkına ait bölüme nakledilmiştir. 876 nci maddenin yalnız kanunî intifa hakkının 
teessüsü ile ilgili birinci fıkrası hükmü hem akdî, hem kanunî intifa hakkını kapsayacak şekilde, 
müseccel gemiler üzerinde intifa hakkı tesis edilebileceği şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında 
ise intifa hakkının sahibine, gemi üzerinde bahşettiği başlıca hak belirtilmiştir. Esasen Tasarının 
1060 nci maddesinde Türk Medenî Kanunun hükümlerine yapılan yollama dolayısıyla kanunî inti
fa hakkının hangi hallerde teessüs edeceğini ayrıntılı olarak açıklamağa gerek olmadığı kabul edil
miştir. 6762 sayılı Kanunun 945 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde çeşitli maddelere 
yapılan yollamalar, doğrudan bu maddelerde düzenlenen konulara yollamada bulunmak suretiyle 
tekrarlanmıştır. 

Madde 1059 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin birinci fıkra
sından, intifa hakkı kurulmasına konulan sınırlamalar kaldırılmak suretiyle değiştirilerek alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 794 üncü maddesinin ikinci fıkra
sına paralel olarak intifa hakkının sahibine bahşettiği yetkiyi vurgulamak üzere maddeye eklenmiştir. 

Üçüncü fıkra, 6762 sayılı Kanunun 878 inci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 

Madde 1060 - 6762 sayılı Kanunun 945 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası
nın üçüncü cümlesinde 6762 sayılı Kanunun çeşitli maddelerine yapılan yollamalar yerine, ilgili dü
zenlemelerin açıkça belirtilmesi tercih edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Donatan ve Donatma İştiraki 

Madde 1061 - 6762 sayılı Kanunun 946 nci maddesinden, "deniz ticaretinde kullanan" ibare
si, mehaz Alman Kanununun 484 üncü maddesiyle Tasarının 931 inci maddesinin birinci fıkrasına 
uygun olarak "menfaat sağlamak maksadıyla suda kullanan" ibaresiyle değiştirilerek ve dili güncel
leştirilerek alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 3 3 5 -

Madde 1062 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 947 nci maddesinden, mehaz 
Alm. TK'nın 485 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik de göz önünde bulundurulmak 
ve Yargıtay'ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
na uygun olarak tamamlanmak ve ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır. Tasarının 1191 ve 1257 
nci maddelerinde "fiili taşıyan" hakkında hükümlerin sevk edilmiş olması sebebiyle, 1062 nci mad
denin birinci fıkrasının ikinci cümlesine gerek kalmadığı düşünülebilirse de, fiili taşıyan olarak do
natandan başka bir kimsenin sayılması ihtimali dikkate alınarak, hükmün muhafaza edilmesi doğru 
görülmüştür. 

Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması, bu hususa ilişkin Türkiye'nin katıldığı milletle
rarası sözleşmelerde düzenlendiği için, milletlerarası birliği teminen bu sözleşmelere atıfla yetinil-
miştir. Türkiye'nin halen tarafı olduğu Sözleşmelere ilişkin özel hükümler Tasarının 1328 inci mad
desinden itibaren düzenlenmiştir. 

Madde 1063 - 6762 sayılı Kanunun 950 nci maddesinden, sınırlı aynî sorumluluk sisteminin 
kaldırılmış olması dikkate alınarak yapılan değişiklikle alınmıştır. 

Madde 1064 - 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinden, Tasarının 931 inci maddesine uy
gun olarak "deniz ticaretinde" ibaresi "menfaat sağlamak maksadıyla" ve "denizde" sözcüğü "su
da" sözcüğü ile değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci 
fıkrası "iştirakin tesciline" ilişkin 1065 inci maddeye nakledilmiş, üçüncü fıkrası ise ticaret şirket
leri dışındaki tüzel kişiler de göz önünde tutularak yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 1065 - 6762 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrasından donatma iştiraki
nin tescil olunması gereken siciller sayılmak ve tescil edilecek hususlar açıkça gösterilmek suretiy
le değiştirilerek alınmıştır. Donatma iştirakinin iki farklı sicile kaydolunması, bu sicillerin fonksi-
yonlarındaki farklılık dolayısıyla zorunlu addedilmiştir. 

Madde 1066 - 6762 sayılı Kanunun 952 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. "Donatma 
iştirakinin temsili", üçüncü kişilerle olan dış ilişkilerin de sözleşme hükümlerine tâbi olduğunu be
lirtmek için madde metnine dahil edilmiştir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun diline uygunluğu 
sağlamak üzere "müşterek donatanlar" ibaresinin yerine "paydaş donatanlar" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 1067 - 6762 sayılı Kanunun 953 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1068 - 6762 sayılı Kanunun 954 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1069 - 6762 sayılı Kanunun 958 inci maddesinden, fıkraları yeniden tertiplenmek su

retiyle alınmıştır. Yönetim yetkisi, temsil yetkisinden önce düzenlenmek gerektiği için, yönetim 
yetkisini düzenleyen madde, temsil yetkisine ilişkin maddelerden önceye alınmıştır. 

Madde 1070 - 6762 sayılı Kanunun 955 inci maddesinden, ikinci üçüncü fıkrasının yerini de
ğiştirmek suretiyle alınmıştır. Gemi müdürünün sadece yapmaya yetkili kılındığı işlerde donatma 
iştirakini mahkemelerde temsile yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Madde 1071 - 6762 sayılı Kanunun 956 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden 
alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesiyle ikinci fıkra, donatma iştirakinin tüzel kişiliği mevcut 
olmamakla beraber, ticaret unvanının bulunması ve bu unvan altında yapılacak bir muamelenin do
natma iştirakine dahil olan bütün paydaş donatanları ilzam edeceğinin aşikâr bulunması dolayısıy
la Tasarıya alınmasına ihtiyaç görülmemiştir. 

Madde 1072 - 6762 sayılı Kanunun 957 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1073 - 6762 sayılı Kanunun 959 uncu maddesinden ifadesi düzeltilmek suretiyle alın

mıştır. 
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Madde 1074 - 6762 sayılı Kanunun 960 inci maddesinin birinci cümlesinden alınmıştır. Bu 
maddenin, bilgi verme ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü düzenleyen diğer hükümleri, daha zi
yade hesap verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Tasarının 1075 inci maddesine aktarılmıştır. 

Madde 1075 - 6762 sayılı Kanunun 960 inci maddesinin ikinci cümlesinden ve 961 inci mad
deden alınmıştır. Bilgi verme yükümlülüğünün, defter ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü de 
kapsadığı kabul edilmiştir. 

Madde 1076 - 6762 sayılı Kanunun 964 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 1077 - 6762 sayılı Kanunun 962 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ikinci fık

ranın birinci cümlesinde temerrüt faizinin işlemeye başlayacağı tarih vurgulanarak alınmıştır. 
Madde 1078 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin birinci fık

rasından, ikinci fıkrası ise aynı maddenin üçüncü fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 
sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrası, donatma iştirakinin infisahı ile ilgili olduğundan, 
bu maddeye değil, Tasarının 1085 inci maddesine nakledilmiştir. 

Madde 1079 - 6762 sayılı Kanunun 1012 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Aslında 6762 sayılı Kanunun kaptan hakkındaki üçüncü faslında bulunan bu hükmün, kaptanın işi
ne rızası olmaksızın son verilmesi halinde donatan sıfatıyla sahip olduğu payın diğer paydaş dona
tanlar tarafından satın alınmasını isteyebileceğini öngörmesi itibanyla bu kısma nakledilmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 1080 - 6762 sayılı Kanunun 969 uncu maddesinin birinci fıkrasından, deniz alacakla
rından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı tutularak ve dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun hükmünün ikinci fıkrası, Tasarının 1081 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan hüküm dolayısıyla gerek görülmediğinden, bu maddeye alınmamıştır. 

Madde 1081 - 6762 sayılı Kanunun 966 nci maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkralarından dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. Son fıkrası hükmü ise, iştirak payının rehni, gemi rehnine ilişkin Dör
düncü Bölümün Üçüncü Ayırımında müstakilen düzenlenmiş bulunduğundan, Tasarının bu madde
sine alınmamıştır. 

1082 ilâ 1086 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunun 967 ilâ 968 inci maddelerinde birarada düzenlenen sona erme sebepleri, 

ayrı maddeler halinde kaleme alınmak suretiyle, konuya açıklık getirilmiştir. 
Madde 1082 - 6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştiri

lerek alınmıştır. 
Madde 1083 - 6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin dördüncü fıkrasından, içeriği yeniden 

düzenlenerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1084 - 6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin beşinci fıkrasından alınmıştır. 
Madde 1085 - 6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirile

rek alınmıştır. 
Madde 1086 - 6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından dili 

güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1087 - 6762 sayılı Kanunun 970 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaptan 

Madde 1088 - 6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin birinci cümlesinden dili güncelleştiri
lerek alınmıştır. Maddenin ikinci cümlesi kaptanın sorumluluğu ile ilgili bulunduğundan Tasarının 
1089 uncu maddesine nakledilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 3 3 7 -

Madde 1089 - Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin ikinci 
cümlesi ile 973 üncü maddesinin birinci fıkrasından, hükümleri birleştirilerek ve dili güncelleştiri
lerek alınmıştır. 

İkinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 973 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alın
mıştır. Ancak, "alacağı 98 8'inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklısı ile 
deniz ödüncü veren" ibaresi, deniz ödüncü Tasarıya alınmadığı ve gemi alacaklısı hakkı da tama
men farklı bir şekilde düzenlenmiş olduğu için, Tasarıya alınmamıştır. Diğer kanunlara yapılan yol
lamalar ise kaptanın sorumluluğunu öngörülemeyecek bir şekilde genişletebileceği için, metinden 
çıkartılmıştır. 

Kaptanın sorumluluğunun sınırlandırılması, bu hususa ilişkin Türkiye'nin katıldığı milletlera
rası sözleşmelerde düzenlendiği için, milletlerarası birliği teminen, maddeye eklenen dördüncü fık
rada bu sözleşmelere yollamada bulunulmuştur. 

Madde 1090 - 6762 sayılı Kanunun 974 üncü maddesinden alınmıştır. Maddede, denize ve yo
la elverişliliğin tarif edildiği hükme yollamada bulunulmasına gerek görülmemiştir. 

Madde 1091 - 6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinden, dili itibarıyla mehazını teşkil eden 
Alm. TK.'nın 514 üncü paragrafına daha uygun hale getirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkra
sında kaptanın, yazılı olsun olmasın, yürüttüğü meslek hakkında geçerli olan bütün kurallara uygun 
davranmak zorunda olduğuna işaret etmek için, 6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinin ikinci fık
rasında yer alan "denizcilik örf ve usulleri" ibaresinin yerine "denizcilikte geçerli olan kurallar" iba
resi tercih edilmiştir. 

Madde 1092 - 6762 sayılı Kanunun 976 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Maddenin birinci fıkrasında "polis ve gümrük nizamları" ibaresinin yerine geçmek üzere "güven
lik, vergi ve gümrük kuralları" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 1093 - 6762 sayılı Kanunun 977 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1094 - 6762 sayılı Kanunun 978 inci maddesinden mehaz Alm. TK.'nın 517 nci parag-

rafıyla uyumlu hâle getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1095 - 6762 sayılı Kanunun 979 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alman bu 

maddenin başlığı, gemide gemi zabitlerinden oluşan ayrı bir meclis olduğu izlenimini uyandırdığı 
için, "kaptanın gemi zabitlerine danışması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 1096 - 6762 sayılı Kanunun 980 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
1965 yılında mehaz Alm. TK.'nın 520 nci paragrafında, gemi jurnalinin tutulmasını zorunlu olmak
tan çıkaran değişikliğin Tasarıya yansıtılmasının isabetli olmayacağı kabul edilmiştir. 

Madde 1097 - 6762 sayılı Kanunun 981 inci maddesinden birinci ilâ dördüncü fıkraları birleş
tirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1098 - Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin birinci ilâ 
ikinci fıkralarından, mehaz Alm. TK.'nın 525 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik göz 
önünde bulundurularak alınmıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin üçüncü fık
rasından, üçüncü fıkra da aynı maddenin dördüncü fıkrasından alınmış ve Tasarının 932 nci mad
desinin dördüncü fıkrası için bildirilen gerekçeyle denizde can ve mal koruma mevzuatına genel bir 
atıf ile yetinilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrasında, Türkiye sınırları dışında deniz raporu düzen
lenmesi gerekirse, buna mehaz Kanundan esinlenilerek, Türk konsolosluklarının da yetkili olduğu 
belirtilmiştir; ancak, deniz raporunun alınacağı ülkede, bu iş için (Tasarıda olduğu gibi) özel bir yar
gı usulü öngörülmüşse, bu hükümlerin de saklı tutulması gerektiğinden, fıkraya bu doğrultuda bir 
ilave yapılmıştır. 
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Madde 1099 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 983 üncü maddesinden, konsolosluklar da ilave 
edilerek alınmıştır. 

Madde 1100 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 984 üncü maddesinden konsoloslukların da deniz 
raporunu düzenleme yetkisini haiz oldukları göz önünde tutularak mahkeme sözcüğünün yanına 
konsolosluk sözcüğü eklenerek alınmıştır. 

Madde 1101 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 985 inci maddesinden, konsoloslukların da deniz 
raporunu düzenleyebileceği göz önünde tutularak, rapor konsoloslukça düzenlenmişse, onun sak
lanmasını ve talep edildiğinde onaylı bir örneğinin ilgililere verilmesini öngören bir ibare eklenmek 
suretiyle alınmıştır. 

Madde 1102 - 6762 sayılı Kanunun 1015 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesin
den, kaptanın deniz raporu düzenlettirilmesiyle ilgili görevi Tasarının 1098 inci maddesinde hükme 
bağlandığından onunla ilgili ibare metinden çıkartılmak suretiyle alınmıştır. 

Madde 1103 - 6762 sayılı Kanunun 986 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1104 - Maddenin ilk iki fıkrası 6762 sayılı Kanunun 987 nci maddesinden, geminin 

"iyi halde korunmasına" ilişkin ibare onun "denize, yola ve yüke elverişli bir halde tutulması" şek
linde değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
bendinin yeniden düzenlenmesi yoluyla kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanundaki hüküm, yalnızca 
gemi alacaklısı haklarının paraya çevrilmesi hallerinde uygulama alanı bulur ve donatanın yerine 
kaptana dava veya takip açılmasına olanak sağlamaktadır. Bu hükmün yalnızca rehinli takiplerde 
uygulanmasını haklı gösterecek bir gerekçe saptamak mümkün değildir. Aksine, yabancı bayraklı 
gemilerin maliklerine veya kiracılarına açılacak dava ve takipler bakımından bu hükmün genelleş
tirilmesi ve her türlü dava ve takip hakkında uygulanması gerekli görülmüştür. Bu sebeple, hükmün 
kaptanın temsil yetkisi ile ilgili 1104 üncü maddeye alınması gerekmiştir. 

Madde 1105 - 6762 sayılı Kanunun 988 inci maddesinin mehazını teşkil eden Alm. TK.'nın 
528 inci paragrafında 21/06/1972 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak 
yeniden kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 989 ilâ 990 inci maddeleri, mehazdaki değişikliğe 
uygun olarak, Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1106 - 6762 sayılı Kanunun 991 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1107 - Feshi ihbar süresi içerisinde kaptanın yetkilerini kullanmasının donatan tarafın

dan yasaklanıp yasaklanamayacağı hususundaki tereddütleri gidermek üzere mehaz Alm. TK.'nın 
21/06/1972 tarihli Kanun ile değişik 545 inci paragrafının birinci cümlesinden alınmıştır. 

Madde 1108 - 6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 532 nci parag
rafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak alınmıştır. Maddenin 
başlığı, sadece kaptanın verdiği avanslarla ilgili olmadığı için "kaptanın vekâletsiz iş görmesi" ola
rak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesindeki "üçüncü şahıs hükmündedir" ibare
sinin yerine, mehaza uygun olarak, "üçüncü kişilerden farklı bir hakka sahip değildir" ibaresi ika
me olunmuştur. 

Madde 1109 - 6762 sayılı Kanunun 993 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 533 üncü pa
ragrafına uygun olarak, kaptanın "gemiyi sevk ve idare eden kişi" sıfatıyla haiz olduğu kanuni yet
kileri dahilinde yaptığı hukuki işlemlerin donata u bağlayacağı ve donatanın sınırlı aynî sorumlulu
ğu kaldırılmış bulunduğundan bu nevi işlemlerden dolayı sadece "borç altına gireceği" tasrih edile
rek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
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Madde 1110 - Maddenin birinci ilâ dördüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 994 üncü madde
sinden, deniz ödüncüyle ilgili dördüncü fıkrası çıkartılarak ve ifadesi düzeltilerek alınmıştır. Beşin
ci fıkra ise, 6762 sayılı Kanunun 1003 üncü maddesinden kısaltılarak alınmıştır. 

Madde 1111 - 6762 sayılı Kanunun 1004 üncü maddesinden, hükümlerin tertip tarzı düzeltile
rek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1112 - 6762 sayılı Kanunun 995 inci maddesinden, Alm. TK.'nın 535 inci paragrafında 
21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1113 - 6762 sayılı Kanunun 996 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Bi
rinci fıkrada "ilk rota" yerine "izlenen rota" ibaresi tercih edilmiştir. İkinci fıkrada "hükümden düş
me" ibaresinin yerine, daha genel nitelikteki "sona erme" ibaresi ikame edilmiştir. 

Madde 1114 - 6762 sayılı Kanunun 998 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 538 inci pa
ragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 

Madde 1115 - 6762 sayılı Kanunun 999 uncu maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır. 
Madde 1116 - 6762 sayılı Kanunun 1000 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 540 inci pa

ragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 

Madde 1117 - 6762 sayılı Kanunun 1001 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 541 inci pa
ragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 

Madde 1118 - 6762 sayılı Kanunun 1002 nci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncel
leştirilerek alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Deniz Ticareti Sözleşmeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gemi Kira Sözleşmeleri 

Madde 1119 - 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Maddenin birinci fıkra
sında çıplak gemi kirası ikinci fıkrasında ise, geminin adamları ile birlikte kiralanması tarif edilmiş
tir. Bu madde 1966 tarihli Fransız Kanununun 10 uncu maddesinden 1991 tarihli Hollanda Deniz 
Ticareti Kanununun 510 uncu maddesinin birinci fıkrası göz önünde bulundurulmak suretiyle alın
mış ve anlatım tarzı Borçlar Kanununun 248 inci maddesiyle uyumlu hâle getirilmiştir. Bu madde
ye göre, gemi kiracısı, geminin fer'i zilyedi konumunda olup, Tasarının 1061 inci maddesinin ikin
ci fıkrası gereği donatan sayılan kişilerdendir. 

Madde 1120 - Madde, taraflara birbirlerinden sözleşmenin şartlarını içeren bir belge isteme yet
kisi vermektedir. Böyle bir belgenin düzenlenmesi geçerlilik değil, ispat şartı olarak öngörülmüştür. 

Madde 1121 - Tasarıda Borçlar Kanununun 255 inci maddesinde yer alan sözleşmenin sicile 
şerhine cevaz verilmek suretiyle, gemi kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkının kuvvetlendiril
mesi imkânı sağlanmıştır. Buna karşılık, Hollanda Deniz Ticareti Kanununun 530 uncu maddesinde
ki yollama dolayısıyla 375 inci maddesinde benimsenmiş olan kiracının şerhe bağlı olmaksızın yeni 
malike karşı korunması Türk Hukuku bakımından isabetli görülmediğinden Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1122 - 1966 tarihli Fransız Kanununun 11 inci maddesinden alınmıştır. Geminin kulla
nılmasından doğan bütün borçların kiracıya ait olduğu, dolayısıyla gemi sahibinin bu sıfatla kiracı
nın borçlarını ifa etmek zorunda kalması halinde kiracıya rücu edebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 
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Madde 1123 - 31/12/1966 tarihli Gemi Kirası ve Denizde Taşıma Sözleşmesi hakkındaki Fran
sız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 25 inci maddesinden alınmıştır. Kiralayanın gemiyi teslim 
borcunun ifası suretini düzenlemektedir. 

Madde 1124 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 26 ve 28 inci madde
lerinden alınmıştır. Böylece uygulamada "off hire klozu" olarak sözleşmelere eklenmesine sıkça 
rastlanan bir kayıt Tasarıda düzenlenmiştir. 

Madde 1125 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27 nci maddesinden 
alınmış olup, kiracının gemiyi kullanma hakkının kapsamını düzenlemektedir. 

Madde 1126 - Bu maddede, son gelişmelere uygun olarak kiralanan geminin kiracı tarafından 
denizcilik ve malî mesuliyet rizikolarına karşı, kiralayan veya kimin olacaksa onun hesabına sigor
ta ettirilmesi gereği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 1127 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 28 inci maddesinden 
alınmış olup, birinci cümlesinde genel olarak gemi adamlarının istihdamından doğan bütün borç ve 
yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu, ikinci cümlesinde ise geminin gemi adamları ile birlikte kira
cının emrine verilmiş olması hâlinde kiralayanın da kiracı ile birlikte ve müteselsilen sorumluluk 
altına gireceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 1128 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 29 uncu maddesinden 
alınmıştır. 

Madde 1129 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 30 uncu maddesinden 
alınan bu hükümde, geminin iadesinde geciken kiracının kiralayana ödemek zorunda kalacağı as
garî tazminat miktarı belirlenmiştir. 

Madde 1130 - 6762 sayılı Kanunun 890 inci maddesinden alınmıştır. Ancak 890 inci madde 
hükmünden farklı olarak sicile kayıtlı olan ve olmayan gemiler arasında herhangi bir ayırım yapıl
maksızın her iki nevi gemilere de Borçlar Kanununun adî kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerinin 
nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanacağı belirtilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Zaman Çarteri Sözleşmesi 

1131 ilâ 1137 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Deniz ticareti uygulamasında gemi kira sözleşmeleri ile navlun sözleşmelerinin yanında sıkça 

zaman çarteri sözleşmesi de kullanılmaktadır. 6762 sayılı Kanunda bu sözleşmelere ilişkin kapsam
lı bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada taraflar böyle bir sözleşme ile borç altına girmek 
istediklerinde çoğunlukla tip sözleşmelere başvurmaktadırlar. Bu sözleşmelerde hüküm bulunma
yan hallerde hangi genel hükümlerin uygulanabileceği tereddütlere sebep olmuştur. Bu sebeble mil
letlerarası uygulamanın ışığında, 1966 tarihli Fransız Kanunu ve Kararnamesi dikkate alınarak za
man çarteri sözleşmesinin düzenlenmesine gerek görülmüştür. 

Madde 1131 - 1966 tarihli Fransız Kanununun 5 inci maddesinden alınan bu hükümde zaman 
çarteri sözleşmesi, onu benzer sözleşmelerden ayırt eden unsurlar vurgulanmak suretiyle tanımlan
mıştır. Bu sözleşmede gemi kira sözleşmesinden farklı olarak çarterere belli bir süre için geminin zil
yetliği değil; ticarî idaresi bırakılmakta, geminin teknik idaresi ise tahsis edence üstlenilmektedir. Bu
na göre daha ziyade geminin menfaatine yapılacak işlerin tahsis eden tarafından, daha ziyade gemi
nin tahsis edildiği veya kullanıldığı ticarî gayeyi gerçekleştirmek için görülecek işlerin ise çarterer 
tarafından ifası hükme bağlanmıştır. Tahsis edenin, çarterere karşı yük taşıma taahhüdü bulunmadı
ğından bu sözleşme bir navlun sözleşmesi sayılamaz. Zaten ancak geminin ticarî idaresini elinde bu
lunduran çarterer yük taşıma taahhüdünde bulunabilir. Çarterer, geminin zilyedi olmadığından Tasa
rının 1061 inci maddesinin ikinci fıkrası anlamında donatan sayılan kişi olarak kabul edilemez. 
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Madde 1132 - Madde, taraflara birbirlerinden sözleşmenin şartlarını içeren bir belge isteme 
yetkisi vermektedir. Böyle bir belgenin düzenlenmesi geçerlilik değil, ispat şartı olarak öngörül
müştür. 

Madde 1133 - 1966 tarihli Fransız Kanununun 7 nci maddesiyle Fransız Kanun Hükmündeki 
Kararnamesinin 19 uncu maddelerinden alınan bu hükümde tahsis edenin üstlendiği teknik yönetim 
borcunun kapsamı düzenlenmektedir. 

Madde 1134 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 20, 21 ve 22 nci mad
delerinden alınmış olan bu maddede tahsis edenin geminin ticarî yönetimini çarterere bırakma bor
cu düzenlenmektedir. 

Madde 1135 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 21 inci maddesinden 
alınmış olan bu maddede çartererin geminin ticarî işletilmesinden doğan masraflara katlanma bor
cu düzenlenmiştir. 

Madde 1136 - 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 23 ve 24 üncü madde
lerinden alınmış olan bu maddede, çartererin tahsis ücreti ödeme borcuyla bu ücretin hangi süre için 
ve ne şekilde ödeneceği hususları düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında, uygulamada kulla
nılan sözleşmelere uygun olarak, tahsis edenin güvenceleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, 
tahsis eden üç tür güvenceden yararlanacaktır: (a) öncelikle, doğrudan tahsis olunana ait taşınır ve 
kıymetli evrak üzerinde 4721 sayılı Kanun uyarınca hapis hakkı tanınmıştır; (b) ardından, tahsis 
olunanın üçüncü kişilerle yaptığı navlun sözleşmelerinden doğan navlun alacakları için tahsis ede
ne yine 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre alacak rehni bahşedilmiştir; (c) nihayet, tahsis oluna
nın üçüncü kişilerle yaptığı navlun sözleşmelerinden doğan ve tahsis edene rehinli sayılan navlun 
alacakları için Tasarının 1201 inci maddesinde öngörülen hapis hakkının, o hapis hakkı var olduğu 
halde ve ölçüde, tahsis eden tarafından da kullanılabileceği kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin (b) 
ve (c) ihtimallerinde öngörülen güvencelerin devreye girebilmesi için, navlunun muaccel ve tahsis 
olunana henüz ödenmemiş olması, alacak rehni bakımından da ayrıca ihbar edilmiş olması şarttır. 
Dolayısıyla, navlun borçlusu iyiniyetli olarak, tahsis olunana yapacağı ödeme ile borcundan kurtu
lacaktır. 

Madde 1137 - 1966 tarihli Fransız Kanununun 9 uncu maddesinden alınmış olan bu maddede, 
tahsis olunanın sorumluluğu düzenlenmiş, ardından da mehazda bulunmayan iade yükümlülüğü ile 
ihlalinin sonuçları Tasarının 1128 ve 1129 uncu maddeleri doğrultusunda kaleme alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Hükümler 

1138 ilâ 1271 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının Dördüncü Faslının 1016 ilâ 1178 inci maddeleri ara

sında "Deniz Ticaret Mukaveleleri" düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanun, dört kısımda dört sözleşme 
türünü ele almaktadır: eşya taşıma (navlun) mukaveleleri (1016 ilâ 1118 inci maddeler), yolcu taşı
ma mukavelesi (1119 ilâ 1132 nci maddeler), denizaşırı satış mukaveleleri (1133 ilâ 1158 inci mad
deler) ve deniz ödüncü mukavelesi (1159 ilâ 1178 inci maddeler). Deniz ödüncünün gemi rehninin 
modern şekilleri ile ikame edilmiş olması sebebiyle, deniz ödüncüne ilişkin hükümlerin Kanundan 
çıkarılması uygun görülmüştür. İkinci önemli değişiklik, denizaşırı satış sözleşmelerine ilişkin hü
kümlerin de Dördüncü Kitaptan çıkarılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Diğer önemli bir değişik-
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lik, Dördüncü Faslın Birinci ve İkinci Kısmında gemi kira sözleşmeleri ile zaman çarteri sözleşme
sinin düzenlenmiş olmasıdır. 6762 sayılı Kanunda Gemi Kira Sözleşmelerine tahsis edilen bir kısım 
ile Zaman Çarteri Sözleşmelerine tahsis edilen bir kısım mevcut değildir. 6762 sayılı Kanunun 890 
inci maddesinde sadece sicile kayıtlı gemilerin kiralanmasıyla ilgili olarak Borçlar Kanununun ta
şınmaz kirasına ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmakla yetinilmiştir. Buna karşılık uygulamada, 
çıplak gemi kirasına ve zaman çarteri sözleşmelerine sıkça rastlanılmaktadır. Çeşitli tip sözleşme
ler, ticarî örf ve adet kaideleri ve borçlar hukuku hükümleri ile içeriğinin belirlenmesi yoluna gidi
len bu sözleşmelerin sağlam bir zemine oturtulması için Deniz Ticareti Kitabında düzenlenmesi uy
gun bulunmuştur. Her iki sözleşmenin İngilizce terimlerle ifadesinde "charter" kelimesinin kullanıl
mış olması yüzünden bu sözleşmelerin hukuksal niteliği uygulamada tereddütlere sebep olmuştur. 
İngiliz hukukunda "charter" terimi, üç ayrı sözleşmenin nitelendirilmesinde kullanılmaktadır: gemi 
kirası, geminin ticarî yönetiminin belli bir süre için tahsis olunana (çarterere) bırakılması ve yolcu
luk çarteri sözleşmesi. Dolayısıyla, adında çarter kelimesi bulunan sözleşmelerin niteliğinin tayini, 
ancak sözleşme şartlarının incelenmesi sonucunda mümkün olmaktadır. 

Bu yüzden, mevzuatımızda özellikle zaman parterine uygulanabilecek hükümlerin bulunmadı
ğı da göz önüne alınarak, çoğu tamamlayıcı ve yorumlayıcı hüküm karakteri taşıyan Dördüncü Fas
lın Birinci ve İkinci Kısım hükümlerinin taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça uygulanacak asgarî bir 
düzenleme olarak Tasarıya eklenmesi uygun görülmüştür. 

Her iki sözleşme ile ilgili hükümlerin hazırlanmasında, bu alandaki en yeni ve başarılı kodifı-
kasyonlardan biri olan 18/06/1966 tarihli Gemi Kirası ve Denizde Taşıma Sözleşmesi hakkındaki 
Fransız Kanunu ile onu tamamlayan 31/12/1966 tarihli Kanun Hükmündeki Kararname örnek alın
mıştır. Bunun yanında 1/04/1991 tarihli Hollanda Deniz Ticareti Kanunundan da yararlanılmış ve 
Tasarıya alınan hükümlerin Türk Borçlar Kanununun genel ve özel hükümleri ile uyumlu hale ge
tirilmesine çaba gösterilmiştir. 

Eşya taşıma ile ilgili hükümlerin gözden geçirilmesinde, esas itibarıyla, iki sistem arasında bir 
tercih yapılması söz konusu olmuştur. Birinci sistem, "çarter sözleşmesi" (6762 sayılı Kanunun 
1016 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi) ile "kırkambar sözleşmesi" (6762 sayılı Kanu
nun 1016 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi) arasında fark bulunduğu ve çarter sözleş
mesinin mutlaka bir eşya taşıma taahhüdünü ihtiva etmesinin zorunlu olmadığından hareketle, yal
nızca kırkambar sözleşmesinin eşya taşıma sözleşmesi sayılması gerektiğini savunan İtalyan-Fran-
sız hukuku sistemidir. Buna karşılık diğer sistem, 6762 sayılı Kanun hükümlerinin dayanmakta ol
duğu Alman sistemidir. Kanunun sisteminin çağdaş gelişmelere ve milletlerarası sözleşmelere uy
gun hale getirilerek muhafaza edilmesi, bu amaçla 6762 sayılı Kanunun hükümleri üzerinde çalışı
larak, bu hükümlerin gereksinimler ve çağdaş gelişmeler doğrultusunda tamamlanması ve düzeltil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu maksatla, eşya taşıma sözleşmelerine ilişkin uluslararası sistemin tespit edilmesi yoluna gi
dilmiştir. Türkiye, "Konişmentolara Mütaallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası 
Andlaşma"nın (Brüksel, 25/08/1924) (1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi) tarafıdır. Bu sözleşme, 1968 
ve 1979 yıllarında tadil edilmiştir. Ayrıca 1978 yılında Hamburg'da yeni bir sözleşme kabul edil
miştir (1978 tarihli Hamburg Kuralları). Halen milletlerarası kuruluşların (CMI ve UNCITRAL gi
bi) katkısı ile yeni bir sözleşme hazırlanmaktadır. Türkiye 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesine 1955 
yılında taraf olduğu gibi, ayrıca bu Sözleşmenin hükümleri 6762 sayılı Kanuna da işlenmiştir. Bu 
itibarla, 1968 ve 1979 yılında Brüksel Sözleşmesinde Visby ve Özel Çekme Hakkı Protokolleri ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 3 4 3 -

yapılan yeniliklerin Tasarıya alınması uygun görülmüştür. 1978 tarihli Hamburg Kuralları da Türk 
hukuku açısından gereksinimleri karşılayabilecek yeni bazı hükümler ihtiva etmektedir. Bunlardan 
1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi sistemine aykırı olmayan bazılarının da milli hukuka kazandırılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Maddelerin müzakeresi sırasında saydamlaşan diğer bir ilke de şu olmuştur: Kanun koyucu 
1929 tarihli Deniz Ticareti Kanunu ve 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu ile yapılan her iki kanun
laştırmada da Alman hukukunu esas almıştır. Geniş ölçüde örtüşen bu kanunî düzenlemeler çerçe
vesinde yetmiş yılı aşkın bir süre bilimsel eserler verilmiş ve kazaî içtihatlar tesis edilmiştir. Bu bi
rikimin kural olarak muhafazasında fayda görülmüştür. Dolayısıyla, bir maddenin metninde açık bir 
yanlışlık bulunmadıkça veya o madde hükmüyle ilgili olarak uygulamada değişiklik yapılmasını ge
rektirecek bir gelişme gözlemlenmedikçe, mevcut hükümlere müdahale edilmesinden kaçınılması 
kuralı benimsenmiştir. Ancak, her maddede çeviriye ilişkin bazı uyumsuzlukların giderilmesine ve 
kanun dilinin sadeleştirilmesine özen gösterilmiştir. 

Nihayet, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin iktibası ile ilgili temel bir sorunun giderilmesi ge
rekmiştir. Türkiye, 1956 yılında Brüksel Sözleşmesine taraf olmuştur; ayrıca bir yıl sonra, Brüksel 
Sözleşmesi Alm. TK.'ya iktibas edilmiş haliyle 6762 sayılı Kanuna işlenmiştir. Alman kanunkoyu-
cu, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesini 1937 tarihli bir kanun ile millî hukukuna ithal etmiştir. Ne var 
ki, Alman kanunkoyucu, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi hükümlerini iktibas ederken onların met
nine sadık kalmamış ve kendisine birçok yerde değişiklik ve ekleme yapma özgürlüğünü tanımış
tır. Kanunun kabul edildiği tarih itibarıyla Alman kanunkoyucu böyle bir yolu tercih etmiş ise de; 
bizzat milletlerarası sözleşmeyi doğrudan doğruya milli hukukuna kazandıran Türkiye için, böyle 
bir zorunluluk yoktur. Bu düşüncelerle, 6762 sayılı Kanunun 1016 ilâ 1118 inci maddeleri gözden 
geçirilirken, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinden alınmış olan hükümlerin ne ölçüde mehaz ile 
uyumlu olduğu da dikkatle incelenmiş ve gerekli görülen yerlerde Alman düzenlemesi terk edile
rek mehaz 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi hükümleri ile tam bir uyum sağlama yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca, "denizde eşya taşıma" sözleşmelerinin tümünün "navlun sözleşmesi" niteliğinde bu
lunduğunu açıklamak üzere Üçüncü Kısmın başlığında, parantez içindeki "navlun" sözcüğünün ye
ri değiştirilmiştir. 

Beşinci Bölümde düzenlenen "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi" hakkında ise, yeni hü
kümlerin kabul edilmesi ve bu hükümlerin çağdaş milletlerarası sözleşmeler doğrultusunda hazır
lanması gerektiği kabul edilmiştir. 

Madde 1138 - 6762 sayılı Kanunun 1016 ncı maddesinden Alm. TK'nın 556 ncı paragrafı ile 
karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır. "Geminin bir cüz'ü" ibaresi yerine, ge
minin bir ambarı veya başka taşıma bölümünü anlatmak üzere Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
paralel olarak "kısım" sözcüğünün kullanılması tercih olunmuştur. 

Madde 1139 - 6762 sayılı Kanunun 1017 nci maddesinden Alm. TK.'nın 557 nci paragrafı ile 
karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır. 

Madde 1140 - 6762 sayılı Kanunun 1018 inci maddesinden Alm. TK'nın 558 inci paragrafı 
ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır. 

Madde 1141 - 6762 sayılı Kanunun 1019 uncu maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 557 nci pa
ragrafı ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 4 üncü maddesi
nin birinci fıkrası ile karşılaştırılarak alınmıştır. "Yüke elverişlilik" kavramının Tasarının 932 nci 
maddesinde tanımlandığı dikkate alınarak; 1019 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki tanım madde 
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metninden çıkarılmıştır. Her ne kadar 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde 6762 sayılı Kanunun 
1019 ve 1061 inci maddelerine tekabül eden hükümler birarada bulunmakta iseler de, 1019 uncu 
maddenin genel hüküm olarak önemi ve yapılacak bir yer değişikliğinin bütün maddeleri etkileye
ceği dikkate alınarak bu maddenin yeri korunmuştur. Bunun dışında 1924 tarihli Brüksel Sözleşme
siyle uyumlu olduğu tespit edilen maddenin dili güncelleştirilmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Yükleme ve Boşaltma 

Madde 1142 - 6762 sayılı Kanunun 1020 nci maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 
1152 ilâ 1162 nci maddelerine ilişkin gerekçeler de esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. İngiliz 
mahkemelerinin içtihatlarında yerleşmiş ve Alman-Türk borçlar hukuku ile deniz ticareti hukuku 
bakımından da isabetli olan çözüme göre, yükleme limanı ve yeri hususunda bir ayırım yapılması 
gerekmektedir. Eğer sözleşmede, geminin yükleme yapacağı rıhtım veya başkaca bir yanaşma yeri 
belirlenmişse, ifaya hazırlık açısından, geminin bu rıhtıma veya yanaşma yerine ulaşması zorunlu
dur. Tasarının 1152 nci maddesinde düzenlenen hazırlık ihbarı, ancak bu yere varıldıktan sonra ya
pılabilecektir. Buna karşılık, sözleşmede yalnızca bir liman tayin edilmişse, liman içinde rıhtımı ve
ya başkaca yükleme yerini tayin etme hakkı taşıtana aittir. Dolayısıyla ifaya hazırlıkta taşıyanın bor
cu, geminin, sözleşmede tayin edilen limana ulaşmasını sağlamaktır. Uygulamada çokça sorun ya
şanan bir konu, "limana ulaşma" kavramının nasıl yorumlanacağıdır. Bu soruna, çağdaş eğilimler 
ve borçlar hukukunun temel kuralları çerçevesinde bulunan çözüm, Taslakta önerilen hükmün ikin
ci fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre, yüklemenin yapılacağı liman için belirlenmiş olan bekleme 
yeri neresiyse, geminin de o bekleme yerine varmış ve gösterilebilecek bir yükleme yerine hareket 
edebilir duruma gelmiş olması gerekli ve yeterlidir. "Bekleme yeri"nin en geniş manada yorumlan
ması gerekir; bu yerin, limanın "coğrafi, idari veya hukuki sınırları" içinde bulunması şart değildir. 
Sözgelimi, eğer İzmit Körfezi'ndeki bir liman için gemilere tayin edilen bekleme sahası İstanbul 
Ahırkapı bölgesi ise, bu bölgede demirleyen gemi "limana varmış" sayılır. Gemi, sözleşmenin ve
ya kanunun öngördüğü yükleme yerine veya bekleme sahasına vardıktan sonra hazırlık ihbarında 
bulunulacaktır ve bu ihbara bağlanan sonuçlar husule gelmeye başlayacaktır. Bu hususlar, Tasarının 
1152 nci maddesiyle sonrasındaki maddelerde eıs alınmıştır. 

Madde 1143 - 6762 sayılı Kanunun 1021 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 561 inci pa-
ragrafıyla karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1144 - 6762 sayılı Kanunun 1022 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 562 nci pa-
ragrafıyla karşılaştırılarak alınmıştır. Bu maddenin 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunname
sinden gelmekte olduğu ve o tarihler itibarıyla "ferden tayin"in ayrıntılı tarif edilmesine ihtiyaç bu
lunduğu saptanmıştır. Buna karşılık, yürürlükteki Türk Medenî Kanununun hükümleri çerçevesin
de buna gerek kalmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, madde tek fıkra haline getirilmiş ve ikinci fık
ra sadeleştirilerek ikinci cümle olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 1145 - Alm. TK.'nın 563 üncü paragrafı ve 564 üncü paragrafının birinci fıkrasından 
alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1023 üncü maddesiyle 1024 üncü maddesinin birinci fıkrası bir
leştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yükletenin beyanları hakkında garanti sorumluluğunu kabul 
eden 6762 sayılı Kanununun 1023 üncü maddesinin, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasından, buna karşılık kusur sorumluluğunu öngören 1024 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinin 564 üncü maddesinden ikti
bas edildiği tespit edilmiştir. İki farklı mehazdan gelen hükümlerin uyumlaştırılması gerektiğinde 
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mutabık kalınmıştır. Zilyedliğin iktisabı ânına kadar eşya hakkında hiçbir bilgisi ve denetim imkânı 
bulunmayan taşıyanın (ve dolayısıyla her ihtimalde donatanın) korunmasını teminen, yüke ilişkin 
bütün beyanlar hakkında, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesine uygun olarak garanti sorumluluğunun 
kabulü uygun görülmüştür. Bunun dışında, birinci fıkranın üçüncü cümlesindeki atıf düzeltilmiş; 
ayrıca ikinci fıkraya, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile tam 
uyum sağlamaya yönelik bir ekleme yapılmıştır. 

Madde 1146 - Alm. TK.'nın 564 üncü paragrafının ikinci ilâ beşinci fıkralarından alınmış olan 
6762 sayılı Kanunun 1024 üncü maddesinin ikinci ilâ beşinci fıkralarına tekabül etmektedir (aynı 
maddenin birinci fıkrası Tasarının 1145 inci maddesi ile birleştirilmiştir). Tasarının 1145 inci mad
desinde bildirim yükümlülüğünün ihlali bakımından öngörülen garanti sorumluluğunun, yüklenme
si caiz olmayan eşya bakımından da kabulü uygun görülmüş ve birinci fıkranın birinci cümlesi bu 
doğrultuda düzenlenmiştir. Geri kalan hükümler, 6762 sayılı Kanunun 1024 üncü maddesinin üçün
cü ilâ beşinci fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1147 - 6762 sayılı Kanunun 1025 inci maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Söz
leşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.'nın 564a paragrafı ile karşılaştırılarak ve 
dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1148 - 6762 sayılı Kanunun 1026 ncı maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Söz
leşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve \lm. TK.'nın 564b paragrafı ile karşılaştırılarak ve 
dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının 932 nci maddesinin dördüncü fıkrası için bildirilen ge
rekçeyle denizde can ve mal koruma mevzuatına genel bir atıf ile yetinilmiştir. 

Madde 1149 - 6762 sayılı Kanunun 1027 nci maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Söz
leşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.'nın 564c paragrafı ile karşılaştırılarak ve 
dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1150 - 6762 sayılı Kanunun 1028 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 565 inci pa
ragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. İkinci fıkrada "aktarma" düzenlendi
ği için, maddenin başlığına bu yönde bir ilave yapılmıştır. 

Madde 1151 - Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1029 inci maddesinden, me
haz Alm. TK.'nın 566 ncı paragrafının birinci fıkrası ile karşılaştırılmak ve sonraki fıkralarla uyum-
laştırılmak suretiyle alınmıştır. Maddenin ikinci ilâ beşinci fıkraları 1978 tarihli Hamburg Kuralla
rının 9 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 1924-1968 Brüksel-Visby Sözleşmesinde ve 6762 sayı
lı Kanunda, eşyanın güvertede taşınmasına ilişkin yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler 
açıkça belirlenmemiştir. 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 9 uncu maddesi, bu ihtiyacı karşılayan 
çağdaş ve menfaat dengelerine uygun çözümler getirdiğinden, hükmün aynen iktibas edilmesi uy
gun görülmüştür. 

1152 ilâ 1162 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Yükleme ve boşaltma sürelerine ilişkin düzenlemeler, mehaz Almanya'da, 1861 tarihli Alman 

Umumî Ticaret Kanunnâmesi'yle ilk kez federal bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu Ka-
nunnâme'nin ilgili hükümleri, bir kaç önemsiz düzeltme ile 1897 tarihli yeni Alm. TK.'ya aynen 
geçmiştir. Bu hükümler, önce 13/05/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun (2. Kitap-Deniz 
Ticareti) 1101 ve devamındaki maddelerine tercüme edilerek iktibas edilmişti. Öte yandan 1930'lu 
yıllarda Almanya'da, deniz hukukunun tadili amacıyla reform çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalış
maların sonucunda, bekleme sürelerinin tadili amacıyla da bazı öneriler yapılmıştır. Bu öneriler, 
hem sistematik açıdan isabetli değildi, hem de sonraki yıllarda yapılan Alman deniz ticareti huku-
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ku reformu çalışmalarında üzerinde durulmaya değer dahi görülmemiştir. Ülkemizde, 1929 tarihli 
Kanunun yerine geçmek üzere 1940'lı yılların sonunda hazırlanan yeni bir ticaret kanununa ilişkin 
Hükümet Tasarısında, mehaz Alm. TK.'daki düzenlemeye aynen yer verilmişti. Ne var ki, Tasarıyı 
gözden geçiren Adliye Encümeni tarafından, 1930'lu yıllarda Almanya'da yapılmış olan öneriler, 
yalnızca bir Alman yazarın kitabındaki bilgiler dikkate alınarak, 6762 sayılı Kanuna aynen alınmış
tır. Üstelik, bu öneriler işlenirken, bazı aksaklıklar da ortaya çıkmıştır. Açıklanan gerekçelerle, Al
manya'da kabul görmeyen ve bilimsel sistematiğe de uygun bulunmayan 1930'lu yıllarda yapılan 
önerilerin tasfiye edilmesi gerekmiştir. Bekleme süreleri, uygulamada ayrıntılı sözleşme şartları ile 
düzenlenmektedir. Dolayısıyla kanundan beklenen sade, açık ve taraf iradelerine en az düzeyde mü
dahale eden bir yedek düzenlemenin vaz'edilmesidir. Oysa, 1861 tarihli Alman Kanunnâmesinden 
6762 sayılı Kanuna intikal eden sistem, son derece karmaşık ve Kanunnâmenin müzakereleri sıra
sında da belirtildiği gibi tuzaklarla doludur. Özellikle de yükleme limanına ilişkin bekleme süreleri 
ile pişmanlık navlunu düzenlemeleri tümüyle karmaşıktır. Bunun iki sebebi vardır: (a) 1860'lı yıl
larda Almanya'da borçlar hukukunu düzenleyen federal bir kanun yoktu; bu sebepten, borçlar ka
nununa bırakılabilecek olan çok sayıda hususun Kanunnâmede düzenlenmesi gerekmiştir; (b) 1858-
1860 yıllarında yapılan hazırlık çalışmaları sırasında, gemi ve yük temsilcileri kıyasıya mücadele 
etmiş ve birçok düzenleme, yasama hazırlıklarını kesintiye uğratmamak için verilen karşılıklı taviz
lerle kabul edilmiştir; bu sebepten bilimsel sistematiğe tam olarak uygun bir düzenleme yapmak ka
bil olmamıştır. Bu gerekçelerle, 6762 sayılı Kanunun tadili için yapılan çalışmalarda, Borçlar Ka
nununda yer alan hükümler ve benimsenen ilkeler gözönünde tutularak, tümüyle yeni bir düzenle
meye gidilmesi gerekli görülmüştür. Bu düzenlemeler yapılırken, 6762 sayılı Kanunda dağınık bir 
halde yer alan kuralların ilgili oldukları başlıkların altında toplanmasına özen gösterilmiştir. Örne
ğin; yükleme süresine ilişkin 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin ikinci fıkrası, aynı mad
denin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi ve 1031 inci maddesinin birinci cümlesi, kısmen değiştiri
lerek Tasarının 1153 üncü maddesinde bir araya getirilmiştir; aynı şekilde, sürastarya süresini dü
zenleyen 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk iki cümlesi, 1031 inci 
maddesinin ikinci fıkrası ve 1032 nci maddesi kısmen değiştirilerek Tasarının 1154 üncü maddesin
de toplanmıştır. 

Madde 1152 - Madde ile, Alm. TK.'nın 567 nci paragrafının birinci fıkrasından alınmış olan 
6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm, tümüyle yeniden 
düzenlenmiştir. Eğer yüklemenin başlayacağı gün taraflarca önceden kesin olarak kararlaştınlmış-
sa, hazırlık ihbarında bulunulmasına gerek olmayacaktır; kararlaştırılan günde hem gemi kararlaş
tırılan yerde bulunacak, hem de yükleten, yüklemeye hazır olacaktır, yani kesin vadeli bir işlemden 
söz edilmesi gerekecektir. Buna karşılık, taraflar kesin bir gün kararlaştırmamışlarsa veya uygula
mada "ETA = expected time of arrival" tabir olunan tahmini varış günü bildirilerek ihbarda bulu
nulmuşsa, geminin 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine vardığı anda hazırlık ihbarının 
yapılması icab edecektir. Tasarının 1152 nci maddesi hazırlık ihbarının bir ifa teklifi olduğu görü
şünden hareketle kaleme alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1020 nci mad
desinin ikinci fıkrasında öngörülen halleri düzenlemektedir. Yalnız, iki önemli yenilik getirilmiştir. 
Halen, limanlardaki çok yoğun trafik nedeniyle, 6762 sayılı Kanunun öngördüğü manada "mutad 
yükleme yeri" kalmamıştır; eğer gemi hemen yüklemeye (veya boşaltmaya) başlayamıyorsa, bek
leme sahasında kalmaya devam eder; yoksa liman içinde bir başka rıhtıma yanaşıp talimat verilme
sini beklemez. Günümüzde, limanlarda böyle bir uygulamaya imkân yoktur. Öte yandan, limanlar-
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da yükleme (ve boşaltma) yerlerini liman idareleri belirlemektedir; liman idarelerinin talimatı da bu 
açıdan taşıtanın ve yükletenin talimatı niteliğindedir. Uygulamada, liman idareleri tarafından veri
len talimatın yol açtığı gecikmelerin taşıyana mı, yoksa taşıtana mı izafe edileceği sıklıkla tartışıl
maktadır. Maddenin üçüncü fıkrası bu hususlara açıklık getirmektedir. Maddenin dördüncü fıkrası, 
taşıtandan farklı bir yükletenin tayin edilmiş olduğu hallerde hazırlık ihbarının bu kimseye yapıla
cağına âmirdir. Yükletene ihbarda bulunulmasına bir engel çıkması halinde, ihbar bu kez taşıtana 
yapılacaktır; ancak, bu engelin taşıyanın durumunu özellikle 1153 üncü uyarınca yükleme süresinin 
başlaması bakımından olumsuz etkilememesi için, yükletene ihbar teşebbüsünde bulunulduğu anda 
hazırlık ihbarının hükümlerini doğuracağı öngörülmüştür. Borçlar Hukukunun genel hükümlerine 
göre, ifa teklifi şekle tâbi değildir, ama hüküm doğurması için muhatabına varması zorunludur. Bu 
esaslar, taşıyanın hazırlık ihbarı için beşinci fıkrada tekrarlanmıştır. 

Hazırlık ihbarı verildikten sonra yükleme süresinin ne zaman başlayacağı ve yanaşma yahut 
başkaca yükleme engellerinin ortaya çıkması halinde çözümün ne olacağı Tasarının 1153 üncü mad
desinde ele alınmıştır. 

Madde 1153 - Yükleme süresinin başlangıcı ile ilgili olarak, mehaz Alm. TK.'nın 567 nci pa
ragrafının ikinci fıkrasından alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin ikinci fıkra
sında konulmuş olan kural esas itibarıyla korunmuş, ancak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gi
dermek amacıyla, ihbarı izleyen günün tatil günü olup olmamasının önem taşımadığı ve ihbarı iz
leyen ilk takvim günü sürenin başlayacağı açıklanmıştır. Özellikle İngiliz mahkeme kararlarında 
çok tartışılmış olan bir sorun, birinci fıkranın ilk cümlesinde çözümlenmiştir: Eğer yüklemeye da
ha erken başlanmış ise veya hazırlık ihbarında bulunulmadan doğrudan yüklemeye başlanmış ise, 
yükleme süresi daima yükleme ile birlikte işlemeye başlar. Nitekim, sözleşmede öngörülen şekilde 
veya zamanda yapılmış bir hazırlık ihbarının yokluğunda dahi, muhatabın yine de geminin yükle
meye hazır olmasından haber aldığı ve fiilen yüklemeye başladığı hallerle sıkça karşılaşılmaktadır. 
Böyle hallerde, yükleme süresinin de fiilen başlayacağını tasrih etmek gerekmiştir. Son 20-30 yıl 
içinde en çok tartışılan sorunların bir diğeri, hazırlık ihbarında bulunulduğu ân ile "ertesi takvim gü
nü" arasında ortaya çıkan bir engel nedeniyle, yüklemeye başlanılamaması halinde, gecikmenin so
nuçlarına kimin katlanacağı olmuştur. Yükleme süresi başladıktan sonra vuku bulacak gecikmeler 
hakkında 6762 sayılı Kanunun 1036 ncı maddesi ve Tasarının 1156 ncı maddesi carîdir. Bu hüküm
ler, yükleme süresinin işlemeye başladığı ilk anda da aynen geçerli olacaktır; bu açıdan, sürenin ilk 
dakikası ile örneğin üçüncü saati veya dördüncü günü arasında bir fark yoktur. Tasarının birinci fık
rasının ikinci cümlesi bu kuralı içermektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası, Alm. TK.'nın 568 inci paragrafının birinci fıkrasından alınmış olan 
6762 sayılı Kanunun 1031 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek alınmıştır. Buna göre, 
aslolan, belli bir gemiye, somut bir eşyanın belirli bir limanda yirmidört saatlik kesintisiz çalışma 
ile yüklenmesi halinde ihtiyaç duyulacak süredir; yani basit bir aritmetik işlem yapılacaktır. Ancak 
geminin, yükün ve limanın bütün özellikleri de dikkate alınacaktır; dolayısıyla süre, tümüyle somut 
hâlin özelliklerine göre hesaplanacaktır. Örneğin, somut bir limanda Pazar günleri veya gece çalış
ma yapılmıyorsa, o süreler hesaplanan süreden düşülecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, mehaz Alm. TK.'nın 567 nci paragrafının dördüncü fıkrasının birin
ci cümlesinden alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü 
cümlesinde yer alan hükmü tekrarlamaktadır. 
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Madde 1154 - 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci 
cümlesi, 1031 inci maddenin ikinci fıkrası ve 1032 nci maddesi hükümleri, mehaz Alm. TK.'nın 
567 nci paragrafının üçüncü fıkrası, 568 inci paragrafının ikinci ve üçüncü fıkraları ve 569 uncu pa
ragrafı ile karşılaştırılmak ve uygulamanın ihtiyaçları gözönünde tutularak sadeleştirilmek suretiy
le Tasarının 1154 üncü maddesine alınmıştır. Özellikle, Almanya'da 1930'lu yıllarda teklif edilen 
ama mehaz Kanuna alınmayan "yükleme müddetinin yarısı" kuralı terk edilerek, mehaz Kanunun 
568 inci paragrafının ikinci fıkrası doğrultusunda sabit bir süre tayini yoluna gidilmiştir. Ancak me
haz hükümde kabul edilmiş olan ondört günlük süre fazla uzun bulunmuş ve bu süre on gün olarak 
değiştirilmiştir. Mevcut sistemde, sürastarya süresinin başlaması için öngörülen karmaşık ihtar sis
temi, tümüyle terkedilmiştir. Esasen bu sistem, Alman Kanununun 1858 ilâ 1860 yıllarında cereyan 
eden Hamburg müzakerelerinde, pişmanlık navlunu ile birlikte düşünülerek vaz'edilmiştir. Dolayı
sıyla, Tasarının 1158 inci maddesine ilişkin gerekçede açıklandığı gibi, pişmanlık navlunu ile ilgili 
düzenleme terk edilince, ihbar mecburiyetini de kaldırmak gerekmiştir. Bundan böyle artık, çağdaş 
uygulama doğrultusunda, yükleme süresi bitince, kararlaştırılan sürastarya süresi doğrudan doğru
ya işlemeye başlayacaktır. Bu sebeple, Alm. TK.'nın 571 inci paragrafından alınmış olan 6762 sa
yılı Kanunun 1034 üncü maddesindeki düzenlemenin yerine üçüncü fıkra kabul edilmiş ve her tür
lü ihbar şartının terk edildiğini vurgulamak üzere "herhangi" sözcüğü kullanılmıştır. 

Madde 1155 - Birinci fıkra, mehaz Alm. TK.'nın 567 nci paragrafının dördüncü fıkrasının 
ikinci cümlesinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkra
sının dördüncü cümlesinden bir değişiklik yapılarak alınmıştır. Sürastarya süresi için taşıyana yapı
lacak ödemenin hukukî niteliği tartışmalara yol açmıştır. İngiliz hukukunda bu ödemenin "tazmi
nat" niteliğinde olduğu kabul edilirken, mehaz Alman ve yürürlükteki Türk hukukunda (6762 sayı
lı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde kullanıldığı manada) bu 
ödemenin bir "ücret" niteliğinde bulunduğu görüşü ağır basmaktadır. Oysa, yüklemenin (ve boşalt
manın) taşıtan (ve bu bakımdan yükleten veya gönderilen) tarafından geciktirilmesi, alacaklının te
merrüdü niteliğindedir. Bu nedenle, sürastarya için yapılan ödeme, alacaklı temerrüdünün taşıyan 
bakımından ortaya çıkarttığı sonuçları gidermek amacına matuftur. Alman, İsviçre ve Türk borçlar 
hukukunda, alacaklı temerrüdü "tazminat" borcu doğurmadığı gibi, "ücret" ödenmesine de yol aç
maz. Alacaklı temerrüdü sadece, borçlunun bu yüzden yapmak zorunda kaldığı zarurî ve faydalı 
masrafların karşılanmasını gerektirir. Bu mülahazalarla, yapılacak ödemeye "sürastarya parası" 
denmiş ve madde tümüyle yeniden düzenlenmiştir. 

İkinci fıkra uyarınca sürastarya parasının miktarı, Alm. TK.'nın 572 nci paragrafının birinci 
cümlesinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1035 inci maddesinin birinci cümlesine uy
gun olarak, taraflarca serbestçe belirlenebilir. Taşıyanın, sözleşmede öngörülen miktarı aşan bir za
rarının doğmuş olması halinde, bu zararının da tazminini talep edip edemeyeceği uygulamada tar
tışma konusu olmuştur. Bu tür taleplerin caiz olmadığı, ikinci fıkra ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

Sürastarya parasının miktarı sözleşmede belirlenmemişse, Alm. TK.'nın 572 nci paragrafından 
iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1035 inci maddesine göre hakim "hakkaniyet" esasına gö
re karar verecektir. Ancak, borçlar hukuku bakımından burada alacaklı temerrüdü söz konusu oldu
ğu için, bu hükmün yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Alacaklının temerrüdü halinde borçlunun ta
lepleri, temerrüt nedeniyle yapmak zorunda kaldığı (4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 994 ün
cü maddesi anlamında) zorunlu masraflar ve yararlı giderler ile sınırlıdır. Dolayısıyla, sürastarya pa
rası olarak da yükleme süresini aşan bekleme (yani taşıtanın veya yükletenin alacaklı temerrüdüne 
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duçar olması) nedeniyle taşıyanın yapmak zorunda kaldığı zorunlu masraflar ve yararlı giderler talep 
edilebilecektir. Bu masraflar hesaplanırken her olayın özellikleri dikkate alınacak, Alm. TK.'nm 572 
nci paragrafı ve 6762 sayılı Kanunun 1035 inci maddelerinde sayılan masraflar ile sınırlı olmayacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında öncelikle, mehaz Alm. TK.'nın 567 nci paragrafının dördüncü 
fıkrasının ikinci cümlesinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanununun 1030 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine uygun olarak, yükleme limanında doğan sürastarya parasının 
borçlusunun taşıtan olduğu tasrih edilmiştir; bu borcun hangi istisnai şartlarla gönderilene yüklene
bileceği, Tasarının 1203 üncü maddesinde tespit edilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan diğer bir so
run, yükleme limanında doğan sürastarya parası için taşıyanın teminatının ne olacağıdır. Bu husus
ta, dördüncü fıkranın ikinci yarısı, milletlerarası uygulamaya uygun yeni bir çözüm getirmiştir. Eğer 
ödeme yapılmaz veya teminat verilmezse, taşıyan geminin sefere çıkmasını erteleyebilir; tabii, bu 
gecikme nedeniyle de taşıyanın zorunlu ve yararlı masraflarını talep etme hakkı saklı olacaktır. 

6762 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmeyen diğer bir sorun, sürastarya parasının muacceliye-
tinde doğmaktadır. Bu konuda beşinci fıkra sevk edilmiştir; buna göre, sürastarya süresinin hesabı 
için hangi zaman birimi (gün, saat, dakika vb.) esas almıyorsa, bu birim, aynı zamanda, sürastarya 
parasının muacceliyetini de belirler. Dolayısıyla, Tasarının 1154 üncü maddesinin ikinci fıkrası uya
rınca sürastarya süresinin on gün olarak uygulandığı hallerde, süre gün esasıyla hesaplandığı için 
sürastarya parası da her günün sonunda o gün için muacceliyet kesbedecektir. 

Nihayet altıncı fıkrada, yine tereddüt uyandıran bir sorun çözülmektedir: Sürastarya parası, 
"navlun" niteliğinde olmadığı için, navluna ilişkin kanunî ve akdî düzenlemeler bu ödemeye uygu
lanmaz. Örnek verilecek olursa, navluna ilişkin takas, mahsup veya tahsil beyanları gibi irade be
yanları sürastarya parasına teşmil edilemeyecektir; aynı şekilde, müşterek avaryada "kurtarılan nav
lun" kavramına sürastarya parası dahil olmayacaktır. Böylece, taşıyanın sözleşme ile üzerine aldığı 
eşya taşıma borcunun karşı edimi olan navlun ile taşıtanın alacaklı temerrüdüne düştüğü hallerde 
taşıyanın masraflarını tazmin etmeye matuf olan sürastarya parası titizlikle tefrik edilmiştir. 

Madde 1156 - Almanya'da, 1930'lu yıllardaki reform çalışmaları sırasında, yükleme süresinin 
hesabında yalnızca "iş günleri"nin esas alınması teklif edilmiştir. Ancak bu öneri kabul görmemiş 
ve Alm. TK.'nm 573 üncü paragrafının birinci fıkrasında yer alan "aralıksız hesap" ilkesi muhafa
za edilmiştir. 6762 sayılı Kanuna ilişkin Hükûme* Tasarısı, Adliye Encümeni tarafından gözden ge
çirilirken, Almanya'da teklif edilmiş olan "iş günü" kuralı 1036 nci maddenin birinci fıkrasına alın
mıştır. Oysa bu düzenleme, denizcilik uygulamasına yabancıdır ve sorunlara yol açmıştır. Kural ola
rak süreler aralıksız hesaplanır; taraflar, sözleşmede kabul edecekleri hükümlerle, bu kuralı diledik
leri gibi değiştirebilecektir. Bu sebeple, mehaz Alm. TK.'nm 573 üncü paragrafının birinci fıkrasın
da yer alan kural tercih edilmiş ve hem yükleme, hem de sürastarya sürelerinin aralıksız hesaplana
cağı ilkesi birinci fıkrada kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci ilâ dördüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 1036 nci maddesinin mütekabil 
fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Bu fıkralar ile getirilen düzenlemeler de, 1930'lu yıl
larda Almanya'da teklif edilmiş ama kanunlaşmamıştı. 6762 sayılı Kanunun tasarısını inceleyen 
Adliye Encümeni, bu önerileri uygun bulup 1036 nci maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkralarına işle
miştir. Bu düzenleme, yüklemeye engel olan tesadüfi sebeplerin etkisi bakımından, sistematik çö
zümler getirdiğinden, muhafaza edilmesi uygun görülmüştür. Bu hükümler yalnızca "tesadüfi se
bepler"! düzenlediğinden, tarafların, özellikle de taşıyanın kusurunun bulunduğu hallerde yine ge
nel hükümler uygulanacaktır. 
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Beşinci fıkra, bir başka tartışmalı meseleyi çözmektedir: Yüklemeye bir engel yüzünden ara 
verildikten sonra tekrar başlandığında, sürenin de aynı anda işlemeye başlayıp başlamayacağı tered
düt uyandırmaktaydı; bu sorun, açık bir kural ile çözülmüş ve yüklemeye yeniden başlandığı anda 
sürenin de kaldığı yerden işlemeye başlayacağı tasrih edilmiştir. 

Madde 1157 - Uygulamada "dispateh money" olarak anılan para hakkında Alm. TK.'da ve 
6762 sayılı Kanunda hüküm bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden uyuşmazlıklar dikkate alınarak, 
bu alanda düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Bu tür ödemelere ilişkin anlaşmalar, birinci 
dünya savaşı sonrasında, resmi merciler tarafından tespit edilen navlun tarifelerini dolanmak için 
ortaya çıkmıştır. Taraflar, tümünün kullanılmayacağı baştan belli olan uzunlukta yükleme süreleri ka
rarlaştırıp, taşıyanın, kullanılmayan süre için bir para ödemesini öngörmekte idi. Böylece, aslında, 
gizli bir navlun iadesi yapılmakta, yani tarife ile tespit olunan navlun üzerinden indirim sağlanmak
taydı. Ortaya çıktığı dönemlerde hukuka aykırı olan bu uygulama, günümüzde bu nev'i navlun tari
felerinin neredeyse tamamen ortadan kalkmış olması sebebiyle, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçeve
sinde geçerlik kazanmıştır. Bu nedenle, maddenin ilk fıkrasında, ödemeye ilişkin genel kurallar tes
pit edilmiş, ancak kanunî düzene aykırılık halinde ikinci fıkra ile sınırlama yoluna gidilmiştir. 

Madde 1158 - 6762 sayılı Kanunun 1040 ilâ 1045 inci maddeleri, Alm. TK.'nm 580 ilâ 587 nci 
paragrafında yer alan "pişmanlık navlunu"na ilişkin düzenlemesinden iktibas edilmiştir. Tespit edi
lebildiği kadarıyla bu düzenlemenin, Alman-Türk mevzuatı dışında başka bir ülkede uygulama ala
nı kalmamıştır. Gerçekten de, XIX. yüzyılın ortalarında taraf menfaatlerini dengelediği düşünülen 
bu düzenleme, günümüzün deniz ticareti uygulamasına tümüyle yabancıdır. Taşıtanın sözleşmeyi 
feshi sonucunda maktu tazminat veya dönme akçesi ödenmesinin öngörülmesi, yargılamaların hız
landırılması amacına yöneliktir. Ne var ki, 6762 sayılı Kanunun 1040 inci maddesinin birinci fıkra
sında öngörülen "navlunun yarısı" kuralı uygulamada öylesine yüksek ödemelere yol açmaktadır ki, 
taşıtanlar yargılamaların gecikmesini sağlamaya, taşıyanlar da hiç taşıma yapmadan "navlunun ya
rısını tahsil etmek gibi bir avantajdan yararlanmaya çalışabilmektedir. Dolayısıyla, Kanundaki dü
zenleme hem amacı, hem de miktan bakımından çağ dışı kalmış bulunmaktadır. Bu sebeplerle, 
6762 sayılı Kanunun 1040 ilâ 1045 inci maddelerinde öngörülen sistem terkedilmiş, onun yerine 
Tasarının 1158 inci maddesinde borçlar hukukunun genel kurallarıyla uyumlu ve sade bir düzenle
me tercih olunmuştur. Buna göre, taşıtan yine fesih hakkını haizdir; esasen bu kuralın birinci fıkra
da tekrarlanması yalnızca sonraki fıkralara giriş teşkil etme amacına yöneliktir. Sözleşmenin feshe
dilmesi nedeniyle taşıyan, mahrum kaldığı kazancı tazminat olarak talep edebilecektir. Bu tazmina
tın miktarı, İngiliz hukukunda ve milletlerarası uygulamada istisnasız kabul edildiği gibi, taşıyan ta
rafından ispat edilecektir. Eğer taşıyan ispat güçlüğü içindeyse veya herhangi bir sebeple yoksun ka
lınan kazanç hesaplanamıyorsa, maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde benimsenen yorum 
kuralına göre, sözleşmede kararlaştırılan navlunun yüzde otuzu yoksun kalınan kazanç sayılacaktır. 
Şu kadar ki, eğer taşıyan yeni sözleşmeler yaparak kazanç sağlamışsa, bu kazanç her halde yoksun 
kalınan kazançtan indirilecektir; yani taşıyan ispat ettiği veya yüzde on olarak hesaplanan kâr mah
rumiyetinden, feshedilen sözleşmenin ifası için gereken sürede elde ettiği kazancı tenzil etmek zo
rundadır. Fesih hakkının kullanılması sebebiyle eşyanın boşaltılması gerekirse, taşıyan, boşaltma 
süresini beklemek zorundadır; ancak, kararlaştırılan yükleme veya sürastarya süreleri henüz dolmuş 
olmasa bile bu süre için taşıyan, fesih yüzünden uğradığı zararının tümünü talep edebilecektir. Nav
lun sözleşmesinde birden çok yolculuğun yapılacağı öngörülmüşse, dördüncü fıkra uyarınca taşıtan, 
henüz başlanmış olmayan yolculuklardan dilediği birini veya birkaçını feshedebilir; böyle bir hal
de maddenin ilk üç fıkrasındaki kurallar her bir feshedilen yolculuk için ayrı ayrı uygulanacaktır. 
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1159 ilâ 1160 mcı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Yüklemenin, Borçlar Kanununun 96 ncı maddesi anlamında "hiç veya gereği gibi ifa edilme

mesi" halleri, 6762 sayılı Kanunda (1020, 1033, 1037, 1038, 1039 ve 1043 üncü maddelerde) dağı
nık bir biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin uygulanması birçok zorluğun ve tered
dütlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu dağınıklığı gidermek için, hukuken ve fiilen günde
me gelebilecek ihtimaller biraraya toplanmış ve Tasarının 1159 ilâ 1160 inci maddelerinde düzen
lenmiştir. Maddelerin ilki, yüklemenin yapılmasına kalıcı engellerin çıkmış olduğu halleri, 1160 in
ci madde ise sürelerin sona ermesi halinde ortaya çıkan ihtimalleri üç fıkra halinde düzenlemekte
dir. Bu iki hüküm ile, uygulamada sayısız sorunun yaşandığı bir alanda, sistematik ve sade çözüm
ler getirilmiştir. 

Buna karşılık, 1158 inci maddenin gerekçesinde de açıklandığı gibi, 6762 sayılı Kanunun "piş
manlık navlunu" hakkındaki hükümleri, Tasarının 1158 ilâ 1160 inci maddeleri bunların yerini al
dığı için, Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1159 - Uygulamada, taşıyanlar için büyük önem taşıyan bir sorun, hazırlık ihbarında bu
lunulduktan sonra yükleme yerinin tayin edilmemesi veya yüklemenin başlamaması nedeniyle gemi
nin bazen haftalarca demiryerinde beklemek zorunda kalmasıdır. Bu hallerde, yüklemenin yapılıp ya
pılmayacağı hususunda bile tereddütler ortaya çıkabilir. Onun için böyle hallerde, her iki taraf bakı
mından açık bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Tasannın 1159 uncu maddesi ile bu ihtiyacın, 
Borçlar Kanununun 94 üncü maddesine paralel bir düzenlemeyle giderilmesi amaçlanmıştır. Buna 
göre taşıyan, taşıtana feshi ihbar edebilir. Maddenin ikinci ilâ dördüncü cümlelerine göre bu ihbar, 
sürastarya süresinin kararlaştırılmış olup olmamasına göre farklı tarihlerde sonuç doğuracaktır. Fes
hin hüküm ifade etmeye başlamasıyla birlikte taşıyan, sözleşme taşıtan tarafından feshedilseydi 
1158 inci maddeye göre hangi hakları kullanacak idiyse, aynı haklardan yararlanabilecektir. 

Madde 1160 - Madde, yükleme ve sürastarya sürelerinin bitiminde, yüklemenin henüz tamam
lanmadığı halleri düzenlemektedir. 6762 sayılı Kanunda çeşitli hükümlere dağılmış ve eksik ele 
alınmış olan ihtimallerin tümünün, Tasarının bu maddesinde çözüme kavuşturulması amaçlanmış
tır. Birinci fıkrada ele alınan varsayımda süreler dolmuştur ama taşıtan, taşıyana açık bir talimat ve
rerek geminin bekletilmesini talep etmiştir. Taşıyan böyle bir talimata uyup uymamakta serbesttir; 
eğer beklemeye devam ederse birinci fıkranın ikinci cümlesinde öngörülen taleplerde bulunabile
cektir; buna karşılık taşıyan gemiyi beklemek istemezse, ikinci fıkranın ikinci ilâ dördüncü cümle
lerinde sayılan haklardan yararlanabilecektir. 

İkinci fıkrada öngörülen varsayımda süreler dolmuştur ama taşıtan, taşıyana açık bir talimat ve
rerek geminin yola çıkmasını talep etmiştir. Taşıyan böyle bir talimata uymak zorundadır; ancak ge
minin eksik yük ile yola çıkması nedeniyle zarar görmemesi için bu fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde 
sayılan taleplerde bulunabilecektir. Bu fıkra düzenlenirken, aynı varsayımı "Taşıma İşleri" için dü
zenleyen Tasarının 866 ncı maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada düzenlenen varsayımda ise süreler dolmuştur ama taşıtan, taşıyana herhangi bir 
talimat vermemiştir. Bu haller için taşıyana, taşıtana bir ihtarda bulunduktan sonra seçimlik haklar ta
nınmıştır. Bu düzenleme sayesinde taşıyan, kendisi için en elverişli olan çözümü tercih edebilecektir. 

Bu maddede taşıtana tanınmış olan talimat verme hakları, 1152 nci maddenin dördüncü fıkra
sı uyarınca üçüncü bir kişinin yükleten olarak belirlendiği hallerde dahi taşıtana ait kalacaktır. Ta
şıtan, Tasarının 1155 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 1200 üncü maddesi ve başka hükümleri uya
rınca taşıyanın alacaklarının borçlusudur. Dolayısıyla, taşıtandan farklı bir kişi olması halinde yük-
letenin, bu maddeye göre talimatlar vererek taşıtanı borç altına sokması, hukuken ve fiilen isabet
siz olacaktır. 
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Madde 1161 - Tek bir navlun sözleşmesine istinaden eşyanın birden çok yükletenden teslim 
alınması halleriyle uygulamada, özellikle tanker taşımalarında karşılaşılmaktadır. Bu hallerde, yük
leme ve sürastarya süreleri ile fesih haklarına ilişkin kuralların nasıl uygulanacağı sorunu hakkın
da, 6762 sayılı Kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla 1161 in
ci madde sevk edilmiştir. Taşıyanın tek bir sözleşme uyarınca tek bir taşıma borcu bulunduğundan, 
birden çok yükletenin tayin edilmesiyle taşıyanın durumu ağırlaştırılmamalıdır. Maddenin ilk iki 
cümlesinde bu ilke ifade edilmiştir. Buna karşılık, ticarî açıdan da yükletenlerin menfaatinin korun
ması gerektiğinden, maddenin üçüncü cümlesindeki kurallarla denge sağlanmıştır. 

Madde 1162 - Taşıyanın, aynı yolculuk için birden çok navlun sözleşmesi yapmış olduğu (ya
ni Tasarının 1138 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca "geminin bir kısmının ya da 
belli bir yerinin tahsis" edildiği) hallerde, yükleme ve sürastarya süreleri ile fesih haklarına ilişkin 
kuralların nasıl uygulanacağı, Alm. TK.'nın 587 nci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı 
Kanunun 1045 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükmün sadeleştirilmesi ve Tasanda kabul edil
miş olan yeni hükümlerle uyumlaştırılması gerekmiştir. Temel ilke olarak burada her taşıtan, taşı
yanla bağımsız bir sözleşme ilişkisi içinde olacaktır; bu nedenle her sözleşme açısından sürelere ve 
feshe ilişkin kurallar ayrı ayrı işletilecektir. 

1163 ilâ 1165 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunun kırkambar sözleşmesine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmasını ge

rektirecek sorunlar tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu yüzden, Tasanya alınan hükümlerde, bu 
maddeler neredeyse aynen korunmuştur. Yalnız, 6762 sayılı Kanunun 1048 inci maddesi, çağdaş 
deniz işletmeciliği çerçevesinde bu hükme gerek kalmadığı için, kanundan çıkartılmıştır. 

Madde 1163 - Alm. TK.'nın 588 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 
1046 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci ve üçüncü fıkrada yapılan değişik
likler, Tasarının diğer hükümleriyle (1152 nci maddenin birinci fıkrası, 1159 uncu maddenin birin
ci cümlesi) uyum sağlanması amacıyla yapılmıştır. 

Madde 1164 - Alm. TK.'nın 589 uncu paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 
1047 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ve ikinci fıkrada yapılan atfın yerine doğrudan uygu
lanacak kurallar bildirilerek alınmıştır. 

Madde 1165 - Birinci fıkra, Alm. TK.'nın 591 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sa
yılı Kanunun 1049 uncu maddesinin birinci fıkrasından, dili güncelleştirilerek ve "yükleten" ekle
nerek alınmıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 1049 uncu maddesine Adliye Encümeni tarafın
dan eklenmişti; verilen gerekçe, yeni düzenleme açısından da yerinde görüldüğünden, hükmün ko
runması yoluna gidilmiştir. 

Madde 1166 - Tasarının 1142 nci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. 

Madde 1167 - Tasarının 1143 üncü madde.:i de dikkate alınarak, Alm. TK.'nın 593 üncü pa
ragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1051 inci maddesinden dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. 

Madde 1168 - Tasarının 1152 nci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. 

Hazırlık ihbarı verildikten sonra boşaltma süresinin ne zaman başlayacağı ve yanaşma yahut 
başkaca boşaltma engellerinin ortaya çıkması halinde çözümün ne olacağı Tasarının 1169 uncu 
maddesinde ele alınmıştır. 
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Madde 1169 - Tasarının 1153 üncü maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. Düzenleme yapılırken, 6762 sa
yılı Kanunun muhafaza edilen hükümleri şunlardır: Birinci fıkranın birinci cümlesinin ilk yarısı, 
mehaz Alm. TK.'nın 594 üncü paragrafının üçüncü fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Ka
nunun 1052 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden; üçüncü fıkra, mehaz Alm. 
TK.'nın 594 üncü paragrafının beşinci fıkrasının birinci cümlesinden iktibas edilmiş olan 6762 sa
yılı Kanunun 1052 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden dili güncelleştirilerek alın
mıştır. Ayrıca Alm. TK.'nın 595 inci paragrafının birinci fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sa
yılı Kanunun 1053 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kural, Tasarının ikinci fıkrasında ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde 1170 - Tasarının 1154 üncü maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. Düzenleme yapılırken, 6762 sa
yılı Kanunun muhafaza edilen hükümleri şunlardır: Birinci fıkra, mehaz Alm.TK.'nın 594 üncü pa
ragrafının dördüncü fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1052 nci maddesinin ikin
ci fıkrasının ikinci cümlesinden; ikinci fıkra, mehaz Alm. TK.'nın 595 inci paragrafının ikinci ve 
üçüncü fıkralarından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1053 üncü maddesinin ikinci fıkra
sından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1171 - Tasarının 1155 inci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. Alm. TK.'nın 594 üncü parag
rafının altıncı fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1052 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında benimsenen atıf yönteminin yerine, uygulanacak kuralların bu maddede yeniden tasrih 
edilmesi tercih edilmiştir. 

Uygulamada sürekli olarak uyuşmazlıklara yol açan bir sorun, boşaltma limanında doğan sü-
rastarya parasının borçlusunun kim olacağı hususudur. Maddenin dördüncü fıkrasında bu soruna 
açık bir çözüm getirilmiştir. Tasanda benimsenen genel ilke doğrultusunda, burada da sözleşmenin 
âkidi sıfatıyla taşıtan, kural olarak borçludur. Bu borçtan doğan sorumluluk, Tasarının 1203 ilâ 1204 
üncü maddelerinde gösterilen hallerde gönderilene intikal edebilecektir. 

Madde 1172 - Tasarının 1156 ncı maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. Birinci fıkraya, mehaz Alm. 
TK.'nın 597 nci paragrafının birinci fıkrası alınmıştır. İkinci ilâ dördüncü fıkralara, 6762 sayılı Ka
nunun 1055 inci maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkraları dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1173 - Tasarının 1157 nci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. 
O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. 

Madde 1174 - Maddenin başlığı, Tasarının 1159 ilâ 1160 inci maddelerinin başlığı ile uyumlu 
hâle getirilmiştir. Maddede yer alan düzenlemeler, esas itibarıyla, mehaz Alm. TK.'nın 601 inci pa
ragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1057 nci maddesinden, Tasannın sistemiyle 
uyum tesis edilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Boşaltma limanında, eşya taşıyanın zilyet
liğinde bulunmaktadır; taşıyanın alacakları için de Tasarının 1201 inci maddesi uyarınca hapis hak
kı doğmuştur. Bu sebeple, Tasarının 1159 ilâ 1160 inci maddelerinde yükleme limanındaki ifa en
gelleri için öngörülen ayrıntılı düzenlemeye boşaltma limanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulmamıştır. 
Boşaltma limanında eşya hiç veya gereği gibi tesellüm edilmezse, taşıyan eşyanın tevdii prosedü
rünü başlatabilecek ve Tasarının 1398 ilâ 1400 üncü maddeleri uyarınca defter tutma usulünü i ş i 
tebilecektir. 
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Tevdi prosedürü hakkında Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerine atıf yapılması ye
terli görülmüştür. 6762 sayılı Kanunun 1057 nci maddesi, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Ka
nunnâmesinin 602 ilâ 603 üncü maddelerinden gelmektedir; o tarih itibarıyla Almanya'da borçlar 
hukukunu düzenleyen federal bir kanun bulunmadığından, temerrüt halinde borçlunun mahkeme 
marifetiyle veya haricen eşyanın tevdii yoluna başvurabileceği hususunda açık bir hükme ihtiyaç 
bulunmaktaydı. Oysa, yürürlükteki Türk özel hukuku bakımından bu hükümler gereksizdir, çünkü 
Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddeleri bütün özel hukuk alanı için geçerli olan genel kural
ları ihtiva etmektedir. Böyle olunca, sadece bu hükümlere atıf yapılması yeterli görülmüştür. 

Madde 1175 - Madde düzenlenirken, Alm. TK.'nın 603 üncü paragrafından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1058 inci maddesi esas alınmış, ancak Tasarının 1162 nci maddesinde ter
cih edilen ifade dikkate alınarak, yollama yapılan hükümlerin her bir sözleşme hakkında geçerli ol
duğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 1176 - Madde düzenlenirken, Alm. TK.'nın 604 üncü paragrafından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1059 uncu maddesi esas alınmış, ancak Tasarının 1163 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının ve 1174 üncü maddesinin gerektirdiği değişiklikler yapılmıştır. 6762 sayılı Kanu
nun 1059 uncu maddesinin üçüncü fıkrası Tasar.ya alınmamıştır, çünkü Tasarının 1176 nci madde
sinin ikinci fıkrasında artık 1174 üncü maddeye küllî atıf yapılmıştır, dolayısıyla Tasarının 1174 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrası, kırkambar sözleşmelerinde zaten uygulanacaktır. 

Madde 1177 - Madde düzenlenirken, Alm. TK.'nın 605 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 
6762 sayılı Kanunun 1060 inci maddesi esas alınmış, ancak Tasarının 1138 inci maddesinde kulla
nılan terimlerle uyum sağlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 

1178 ilâ 1192 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Deniz ticaretinin en önemli konularından biri olan "taşıyanın sorumluluğu"nun, bu ticaretin 

milletlerarası bir nitelik taşıması dolayısıyla, milletlerarası uygulamalara ve anlaşmalara uygun bir 
şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Halen taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen milletlerarası sözleş
meleri dört alt başlık halinde toplamak mümkündür: 

a) 1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası 
Brüksel Sözleşmesi (1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi), 

b) 1968 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri (1968 tarihli Visby Protokolü ile değiştirilmiş 1924 
Brüksel Sözleşmesi), 

c) 1979 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri (1979 tarihli Özel Çekme Hakkı Protokolü ile değişti
rilmiş 1924 Brüksel Sözleşmesi) 

d) 1978 tarihli Hamburg Kuralları (Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi, Hamburg). 
Bu Milletlerarası Sözleşmelerin ortak özellikleri şunlardır: 
1) Bu Sözleşmelerin hepsi yükle ilgilileri korumak amacıyla nisbi emredici olarak kaleme alın

mışlardır. Öyle ki, bu Sözleşmelerde taşıyanın sorumluluğunu azaltan veya kaldıran akdî kayıtlar 
geçersiz sayılmıştır. Bu suretle taşıyanların üstün ekonomik durumlarından yararlanıp yükle ilgili
leri sömürmesi ihtimalinin önüne geçilmek istenmiştir. Buna karşılık, taşıyanların sorumlulukları
nın bir kanun hükmü ile veya akdî olarak arttırılmasına izin verilmektedir. 

2) Bu Sözleşmeler, milletlerarası deniz ticaretinde birliği sağlamak üzere yeknesak kurallar 
şeklinde tasarlanmışlardır. Sorumluluktan muafiyet kayıtları, izlenen hukuk politikasına bağlı ola-
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rak ülkeden ülkeye farklılıklar taşımıştır. Bu yüzden taşıyanın taşıma taahhüdünün içeriği sözleş
meye, taahhüde uygulanacak hukuka ve yetkili mahkemenin uygulamasına göre değişmiştir. Bunun 
sonucunda taşıyanın sorumluluğu konusunda, âkid devletleri bağlayan tek tip bir milletlerarası uy
gulamayı sağlayacak kaideler meydana getirmek zarureti ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap ver
mek üzere hazırlanan dört Milletlerarası Sözleşme aslında iki farklı sorumluluk rejimini aksettir
mektedir. Gerçekten 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi ile bazı bakımlardan onu tamamlayan veya de
ğiştiren 1968 ve 1979 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesi, İngiliz kanunlaştırma tekniğine uygun ola
rak, konişmento genel şartları gibi tüme varım yöntemi ile düzenlenmiş bir kurallar derlemesidir. 
Buna karşılık, 1978 tarihli Hamburg Kuralları, Kıta Avrupası kanunlaştırma tekniği ile tümdenge
lim yöntemine göre bir milletlerarası sözleşme oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Kanunlaştırma 
tekniklerindeki farklılık yüzünden bu iki rejim esasen de birbirinden farklıymış gibi algılanmakta
dır. Halbuki bu şekli bir fark olup, maddi hukuk bakımından incelendiğinde şu sonuçlara varılır: 

a) Her iki rejimde de taşıyanın sorumluluğu, taşınmak üzere eşyayı teslim almakla onun üze
rinde fiilî hâkimiyeti elde etmiş olmasına dayanır (ex receptio - kabzdan doğan sorumluluk). 

b) Her iki sistemde de taşıyanın sorumluluktan kurtulması, kendisinin veya adamlarının kusur
suz olduğunun, daha açık bir ifade ile, meydana gelen zararın tedbirli bir taşıyanın özeni ile dahi 
önlenememiş bir olaydan (kazadan) doğduğunu ispat etmesi şartına bağlanmıştır. 

c) 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde tedbirli bir taşıyanın gerekli özeni gösterse dahi önüne 
geçemeyeceği ilk bakışta anlaşılan bazı haller sayılarak bu hallerin sorumluluktan muafiyeti mucip 
olacağı kabul edilmiştir (4 üncü madde). Bu hallerde taşıyanın kusursuzluğunu ispat mükellefiyeti 
yoktur. Buna karşılık, 1978 tarihli Hamburg Kurallarında, Kıta Avrupası kanunlaştırma tekniğine 
uygun olarak sorumluluktan muafiyeti mucip olan hallerin teker teker sayılması yoluna gidilmemiş
tir. 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, genel bir ifade ile taşı
yanın kendi adamlarıyla gemi adamlarının kazadan ve sonuçlarından kurtulabilmek için makul ola
rak almaları talep olunabilecek bütün tedbirleri almış oldukları kanıtlanmadıkça yükün elinde bu
lunduğu süre zarfında onda meydana gelebilecek ziya veya hasardan sorumlu olacağı kabul edilmiş
tir. Sözleşmede "kaza" tarif edilmediği için, kaza kavramına giren hallerin tespit ve takdirinde hâki
min haiz olacağı geniş takdir yetkisi nazara alındığında, uygulamada bu bakımdan 1924 tarihli 
Brüksel Sözleşmesi ile 1978 tarihli Hamburg Kurallarında kabul edilen rejim arasında büyük bir 
fark olmadığını söylemek fazla hatalı olmayacaktır. 

d) 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi, gemi adamlarının teknik kusurlarından doğan zararlardan 
taşıyanı sorumlu tutmamaktadır. Bunun gerekçesi olarak, geminin denize açılması ile taşıyanın ge
mi adamları ve yük üzerinde fiili hakimiyeti kaybetmesi gösterilmektedir. Ancak bugün teknolojik 
gelişme karşısında bu gerekçe özellikle sevk kusuruna ilişkin olarak büyük ölçüde önemini yitirmiş
tir. Taşıyan her an gemi ile haberleşme olanağına sahiptir. Burada asıl güçlük, teknik idare kusuru 
ile ticarî kusurun ayırdedilmesinde ortaya çıkmaktadır. Alınması ihmal edilen bir tedbirin ne zaman 
geminin, ne zaman yükün menfaatini daha fazla ilgilendirdiği, farklı hukuk politikalarına sahip ül
kelerde ve farklı mahkemelerde ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu durum ise, yükle ilgilinin veya 
taşıyanın sigorta teminatının kapsamının genişlemesine, böylece aynı risk için iki kere prim öden
mesine yol açmakta ve sonuçta taşıyan ödediği primi navluna yansıttığından bunun külfetine yükle 
ilgililer katlanmaktadır. Bu yüzden 1978 tarihli Hamburg Kurallarında taşıyanın adamlarının teknik 
kusurundan dolayı sorumluluktan kurtulmasına izin verilmemiştir. Bu noktada iki rejim arasında bir 
farklılık vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 3 5 6 -

e) 1978 tarihli Hamburg Kurallarının öngördüğü rejim, teknik kusur istisnası dışında bütün esas
lı hususlarda 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin rejimi ile örtüşmektedir. Örneğin, her iki rejimde de 
taşıyanın sorumluluğu sınırlanmış ve dava açma süreleri, hak düşürücü süre ile kısıtlanmıştır. 

f) 1978 tarihli Hamburg Kuralları; 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesini, 1968 ve 1979 tarihli Pro
tokoller ile yapılan bütün değişiklikleri ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin uygulanması sırasın
da ortaya çıkan sorunları dikkate alarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde 
düzenlenmemiş yeni bazı konular 1978 tarihli Hamburg Kuralları hazırlanırken ele alınmış ve Ang-
lo-Sakson denizcilik uygulamasına uygun, ancak Kıta Avrupası kanunlaştırma tekniği ile bağdaşan 
bir şekilde hükme bağlanmıştır. Bu yeni hükümler, hiçbir şekilde taşıyan ile yükle ilgililer arasında 
1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi ile kurulmuş olan dengeyi değiştirmemektedir. Bunun istisnası, tek
nik kusurdan sorumsuzluk halinin kaldırılmış ve yangından sorumsuzluk halinin ise taşıyan lehine 
sorumsuzluk karinesi öngören bir tarzda yeniden kaleme alınmış olmasıdır. 

Bazı eksiklikleri olmakla birlikte bu özellikleri ile 1978 tarihli Hamburg Kuralları, 1924 tarih
li Brüksel Sözleşmesinin sorumluluk rejimine nazaran daha tam ve daha ileri bir düzenlemedir. Bu
na rağmen, 1978 tarihli Hamburg Kurallarına katılan ülke sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Bunun en 
başta gelen sebebi, taşıyanın teknik kusurdan muafiyetini öngören bir hükme 1978 tarihli Hamburg 
Kurallarında yer verilmemiş olmasıdır. İngiltere, Yunanistan gibi gemi maliklerinin ağır bastığı ba
zı devletler, başından itibaren, 1978 tarihli Hamburg Kurallarına karşı çıkmışlardır. Buna karşılık, 
filosu pek güçlü olmayıp daha ziyade yük taşıtan ABD, Kanada, Avustralya, gibi ülkeler, 1978 ta
rihli Hamburg Kurallarını desteklemişlerdir. Almanya gibi bazı ülkeler de taraf tutmadan gelişme
leri izlemeyi tercih etmiştir. Bazı devletler, iç hukuklarında 1978 tarihli Hamburg Kurallarına para
lel hükümler içeren kanunlar da kabul etmiş, ancak bu kanunların uygulanmasını 1978 tarihli Ham
burg Kurallarının üzerinde milletlerarası bir mutabakat hasıl oluncaya kadar ertelemişlerdir. 

Avrupa Birliğinde de buna benzer bir gelişme yaşanmıştır. Bilindiği üzere Avrupa Birliği üye 
devletlerinin onaylayacağı milletlerarası sözleşmelerin tespitinde tek söz sahibidir. Böyle olmakla 
beraber, Almanya, Fransa, İtalya gibi Birliği oluşturan bazı devletlerin 1978 tarihli Hamburg Kural
larının lehinde görüş bildirmeleri ancak İngiltere ve Belçika gibi bazı devletlerin ise, kesin olarak 
1978 tarihli Hamburg Kurallarına katılmanın karşısında olmaları sebebiyle Birlik bazı ön çalışma
lar yaptığı halde 1978 tarihli Hamburg Kurallarına katılma sorununu şimdilik ertelemiştir. Aslında 
devletlerin 1978 tarihli Hamburg Kurallarına katılıp katılmama hususundaki kararlarını etkileyen 
husus, onların gelişmiş veya gelişmekte olan milletler arasında yer almaları değil, kendilerini yük 
taşıtan veya gemi sahibi millet saymaları ile ilgilidir. 

1978 tarihli Hamburg Kurallarında taşıyanın teknik kusurdan muafiyetinin kaldırılmış olması, 
deniz taşımasını kara ve hava taşımalarına yaklaştırma ve gitgide daha sık karşılaşılan karma taşı
malarda uygulanacak ortak ve milletlerarası bir rejimin kabulü yönündeki yaklaşımların önünü aç
mıştır. Halen sigorta tekniklerinin gelişmesi ve denize açılan gemi üzerindeki tasarruf ve kontrol 
imkânlarının artması sonucunda, sorumluluk bakımından deniz taşımalarının kara taşımalarından 
farklı bir şekilde düzenlenmesini haklı gösteren bir gerekçenin de kalmamış olduğu fikri savunul
maktadır. 

Hiç şüphesiz sorumluluk rejimlerinden birinin tercihi geniş ölçüde benimsenen hukuk politika
sı ile ilgilidir. Gerçekte yük taşıtan ülke konumundaki bir devlet dahi, ticaret filosunu, 1924 tarihli 
Brüksel Sözleşmesinin rejimini kabul eden diğer denizci (yük taşıyan) ülkelerinkinden daha zarar
lı duruma düşürmemek için 1978 tarihli Hamburg Kurallarını kabulden kaçınmıştır. 
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Türkiye 1955 tarihli bir Kanun ile 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesine taraf olmuştur. Sözleşme
nin İmza Protokolünde, âkid ülkelere, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesini dilerlerse aynen kabul ya 
da onları kendi kanunlaştırma tekniklerini dikkate alarak iç hukuklarına ithal yetkisi bahşedilmiştir. 
Devletlere böyle bir tercih imkânının tanınmasının sebebi, Kıta Avrupası ülkelerinin İngiliz kanun
laştırma tekniği ile kaleme alınan Kaideleri o şekliyle iç hukuklarına aktarmak istemeyişleridir. Bu
na rağmen, Türkiye tercihini Milletlerarası Sözleşmeyi aynen iktibas etmek yönünde kullanmıştır. 
Almanya ise, İmza Protokolünün verdiği ikinci seçenekten hareketle 1924 tarihli Brüksel Sözleş
mesini kendi iç hukuk sistemine uyarlayarak almıştır. Pek tabii, böyle bir uyarlama, ne kadar dik
katli bir şekilde yapılırsa yapılsın hata yapma riskini beraberinde getirmektedir. Almanya, uyarla
ma esnasında İngiliz uygulamasını dikkate alarak hazırlanan Kaideleri, yine bu uygulamayla ahenk 
halinde iç hukukuna aktarmak için çaba göstermiş, ancak, yine de 1924 tarihli Sözleşmenin geliş
melere açık, esnek yapısını zedelemekten kaçınamamıştır. Meselâ: 

1 - 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi, taşıyanı taşıma sözleşmesinin ihlâlinden doğan gecikme 
zararları dahil bütün zararlardan sorumlu tuttuğu halde, Alman hukukunda, İngilizce aynı zamanda 
"zarar" anlamına gelen iki kelime "loss" veya "damage", "ziya" veya "hasar" olarak tercüme edildi
ğinden, İngiliz uygulamasına aykırı olarak taşıyanın sadece eşyadaki maddî kayıplardan dolayı so
rumlu olacağı gibi bir sonuca varılmıştır. Böylece, gecikmeden doğan ekonomik zararlar hakkında, 
deniz ticaretinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesindeki düzen
lemenin değil, Borçlar Kanununun genel hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul olunmuştur. 

2 -1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde taşıyanın sorumluluğu 100 Pound Sterling'inin 1924 ta
rihindeki altın olarak karşılığıyla sınırlandığı halde, Almanya, bu değeri altın esasını gözetmeksizin 
kendi parasına çevirmiş ve enflasyon yüzünden taşıyanın sorumluluğunu sınırlayan meblağın değe
rinin erozyona uğramasına sebebiyet vermiştir. 

3 - 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi, günümüzde konişmento düzenlenmese dahi, konişmento-
nun düzenlenmesi ihtimali olan bütün hallerde taşıma sözleşmesine uygulanabilir bir tarzda yorum
landığı halde, Alm. TK.'nın emredici hükümleri bu yoruma imkân vermeyecek kadar katı bir şekil
de konişmentonun düzenlenmesi şartını aramaktadır. 

Türkiye 6762 sayılı Kanunla birlikte Alm. TK.'nın taşıyanın sorumluluğuyla ilgili hükümleri
ni de iç hukukuna aktarmış, böylece iki farklı sorumluluk rejimi ortaya çıkmıştır. Aslında her iki re
jim de aynı temellere dayandığından, bunlardan birinin diğeri yerine uygulanması çok sakıncalı gö
rülmeyebilir. Ancak, özellikle taşıyanın sorumluluğunu sınırlayan miktarlar arasındaki büyük fark 
ve 6762 sayılı Kanunun emredici hükümlerinin uygulama sahasının Türk ve Alman hukuklarında, 
bunların menşeini teşkil eden 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesine nazaran daha dar yorumlaması, 
böylece Anglo-Sakson uygulamasından ayrılınması, taşıyan ile yükle ilgililer arasında 1924 tarihli 
Brüksel Sözleşmesi ile kurulan sorumluluk dengesinin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Bu düzen
lemeler dolayısıyla, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi ile 6762 sayılı Kanunun emredici hükümleri 
arasında farklılık ortaya çıkmış ve bunlardan hangisinin uygulanacağı meselesiyle karşılaşılmıştır: 

Anayasanın 90 inci maddesi ile 2657 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, milletlerarası bir anlaşma niteliğindeki 1924 
tarihli Brüksel Sözleşmesinin uygulanma şartları oluştuğunda, bu Sözleşme, 6762 sayılı Kanunu 
hükümlerine nazaran öncelikle uygulanmak zorundadır. Bu zorunluluk aslında Türkiye Cumhuriye
tinin, Sözleşmeyi onaylarken girdiği milletlerarası taahhüdün de bir sonucudur. Kendi alanına giren 
hususlarda 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi, sevkedilişini mucip olan gayeleri dikkate alınarak uy-
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gulanmak gerekir. Buna göre önce 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin uygulama alanı tespit edil
melidir. Sözleşmenin 10 uncu maddesine göre navlun sözleşmesinin âkid devlet ülkelerinden birin
de akdedildiği (meselâ konişmentonun, yük senedinin veya elektronik konişmentonun bu yerlerde 
düzenlendiği) bütün hallerde uygulanacağından, navlun sözleşmesi Türkiye'de veya diğer bir âkid 
devlet ülkesinde düzenlendiği takdirde, 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ihtimali ne
redeyse kalmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde, söze da
yalı bir yorum esas alınacak olursa, iç ve dış taşıma ayrımı dahi yapılmamaktadır. 6762 sayılı Ka
nunun hükümleri, ancak, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin uygulama alanına girmeyen taşıma 
sözleşmeleri için pratik önem taşır. Örneğin, konişmento âkid olmayan bir devlet ülkesinde düzen
lenmiş olabilir. 

Avrupa Birliği'nin dahi henüz bir karar veremediği şu aşamada, 1978 tarihli Hamburg Kural
larını kabul etmekte aceleci davranmayıp, Birliğin bu konuda alacağı kararı beklemek daha uygun
dur. Esasen 1978 tarihli Hamburg Kuralları onaylanacak olursa, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesin
den farklı olarak, bunun aynen iç hukuka iltibas edilmesi zorunlu olduğundan, Tasarının ilgili hü
kümlerinin aynen 1978 tarihli Hamburg Kuralları doğrultusunda değiştirilmesi gerekecektir. 

Dolayısıyla, şimdiye kadar olduğu gibi, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin sisteminin korun
ması ve 1968 ile 1979 tarihli Protokoller doğrultusunda tamamlanması gerekmiştir. Âkid devletler
den birinin ülkesinde düzenlenen konişmentolara 6762 sayılı Kanunun hükümleri değil, 1924 tarih
li Brüksel Sözleşmesi uygulanacağından, Tasarıda sadece 1968 ile 1979 tarihli Protokoller doğrul
tusunda değişiklikler yapmak yeterli olmayacaktır. 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde değişiklik 
ve onlara ilâveler yapan bu metinlerin de, Anayasanın 90 inci maddesi çerçevesinde onaylanması 
gerekecektir. 

Bu açıklamalara uygun olarak, Tasarıda, 6762 sayılı Kanunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin 
hükümleri, 1979 tarihli ÖÇH Protokolü ile değişik Brüksel-Visby Sözleşmesi esas alınarak ve bu 
Sözleşme ile tam bir uyum sağlanarak yeniden düzenlenmiştir. Bu hükümlerde mevcut eksiklikler 
ve yoruma açık hususlar ise, on yıllık bir emeğir.-ürünü olan ve daha modern ilişkileri hesaba katan 
1978 tarihli Hamburg Kurallarından alınmak suretiyle Tasarı tamamlanmıştır. 

Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulama alanı çizilirken, Tasarının 852 ilâ 853 
üncü, 902 ilâ 905 inci ve 926 ncı maddelerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Madde 1178 - 6762 sayılı Kanunun taşıyanın sorumluluğu ile ilgili hükümlerinin mehazını teş
kil eden Alm. TK. hükümleri hazırlanırken 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi İmza Protokolünün ver
miş olduğu yetkiye istinaden bu Sözleşme hükümleri Alman iç hukukuna aynen değil, fakat uyar
lanarak aktarılmıştır. Bu uyarlama sırasında 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (q) bendinde yer alan, genel olarak "taşıya
nın sorumlu olduğu haller" ile "sorumlu olmayacağı haller" tek bir maddede yani 606 ncı paragraf
ta (6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesi) düzenlenmiştir. Alman kanunkoyucunun tercihi çeşitli 
açılardan 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin yeknesak düzenlemesiyle çelişmekte olup düzeltilme
si gerekmiştir. 

1) Taşıyanın sorumlu olacağı ve olmayacağı haller aynen 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde 
olduğu gibi ayrı ayrı hükümlerde düzenlenmiş böylece daha açık bir sorumluluk rejimi kabul olun
muştur. Bu maksatla, Tasarıda 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesindeki düzenlemenin aksine, 
ilk olarak sadece taşıyanın sorumluluğuna yol açan sebepler hükme bağlanmıştır. Böyle bir düzen
leme, kara taşıyıcısının sorumluluğu hakkında kabul olunan düzenleme ile de uyum halindedir. 
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2) 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde, taşıyan malların yükletilmesi, istifi taşınması, 
elden geçirilmesi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyanın dikkat ve ihtimamını göstermekle yüküm
lü tutulmuştur. Burada mükellefiyet sadece taşıyanın taşıma sözleşmesi ile üstlendiği taşıma işlerin
de tedbirli bir taşıyanın dikkat ve özenini göstermesine yönelik olduğundan ilk fıkraya "navlun söz
leşmesinin ifasında, özellikle" ibaresi eklenmiş, böylece maddede sayılan işlerin aksi kararlaştırıl-
madıkça taşıyanın ifa borcuna girdiği ve geminin "ticarî yönetimi"ne ait olduğu vurgulanmıştır. 
1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde yer aldığı halde, 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde sa
yılmayan "korunması, nezareti" kelimeleri de metne dahil edilmiştir. 

3) 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde Alman kanunkoyucunun yaptığı tercih doğrul
tusunda, taşıyanın sadece yükün zıya veya hasarından yani yükteki maddi kayıplardan sorumlu tu
tulacağı belirtilmiştir. Aslında, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesindeki "perte ou dommage" terimle
ri eşyanın zıya veya hasarından başka gecikmeden doğan zararları da kapsamaktadır. Fakat bu te
rimler Alman ve Türk Hukukuna sadece zıya ve hasar olarak aktarılmıştır. Bu sınırlama gecikme
nin taşımacılıkta olağan karşılandığı 1960'lı yıllara kadar kayda değer sonuçlar doğurmamışsa da, 
zamanında teslimin büyük önem taşıdığı günümüzde taşıyanın gecikmeden doğan sorumluluğu 
hakkında deniz ticaretinin özelliklerini yansıtan ticarî hükümler yerine, Borçlar Kanununun genel 
hükümlerinin uygulanmasının gerektiğinin savunulmasına yol açmıştır. Bu hususu açıklığa kavuş
turmak maksadıyla Tasarıda, taşıyanın yükün sadece zıya veya hasarından değil, gecikmesinden do
ğan zararlardan da sorumlu olduğuna dair bir ekleme yapılmıştır. Bu ekleme, bir yandan 1978 ta
rihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına, diğer yandan da Tasarının "kara ta
şıyıcısının sorumluluğu"na ilişkin düzenlemesine uygundur. 

4) Taşıyanın sorumluğu eşya üzerindeki fiili hâkimiyetine, bu hâkimiyet ise normal şartlarda 
eşyanın tesellüm edilmiş olmasına, yani taşıyanın fiilî hâkimiyetinde bulunmasına bağlıdır. Bu 
maksatla, 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde taşıyanın sorumluluğu için zıya veya hasarın 
eşyanın taşıyanca tesellüm edildiği andan teslim edildiği ana kadar geçen süre içerisinde meydana 
gelmesi şartı koşulmuştur. Teslim, taşıma hukukunda maddi bir fiilden ziyade hukukî bir işlem ola
rak nitelendirildiğinden yükleme limanında taşıyanın eşyayı tesellümü için yükleten ile taşıyanın, 
varma limanında eşyanın teslimi için ise, gönderilen ile taşıyanın anlaşmış olmaları gerekmektedir. 
Bu anlaşma unsuru bir çok ihtilafın doğmasına yol açmaktadır. Günümüz taşımacılığında eşya ço
ğunlukla yükleten tarafından liman idaresine teslim edildikten sonra taşıyan tarafından teslim alın
makta ve taşıyanca liman idaresine teslim edildikten sonra gönderilence tesellüm edilmektedir. Yü
rürlükteki düzenlemeye göre teslimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilmek için liman ida
relerinin kimin temsilcisi olduğu tartışılmış ve farklı sonuçlara varılmıştır. Buradaki sorun, eşya li
man idarelerinin elinde iken taşıyanın onun üzerinde fiili hakimiyetinin bulunup bulunmadığının 
tesbitidir. Bu konularda açık bir kuralın kabulüne gerek olduğu dikkate alınmış ve 1978 tarihli Ham
burg Kurallarının 4 üncü maddesi, Tasarının 1178 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına ek
lenmiştir. 

5) Tasarının 1178 inci maddesinde hangi hallerde gecikmeden bahsedileceği ve bunun ziya sa-
yılabilmesinin şartları, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin ikinci üçüncü fıkraları 
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme tarzı, taşıma hukukunun genel prensipleri ile de 
ahenk halindedir. Deniz taşımacılığında 60 günlük bir gecikmeyi ziya olarak nitelendirmeye yöne
lik bir anlayış bulunmaktadır. Bu süre hava ve kara taşımalarında daha kısadır. 
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1179 ilâ 1183 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunda sorumluluktan kurtulma halleri, 1061 ilâ 1063 üncü maddelere serpiştiril

miştir. Alm. TK.'dan esinlenerek yapılan bu düzenleme, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasının üç ayrı başlık halinde ele alınması ihtiyacından doğmuştur. 1924 ta
rihli Brüksel Sözleşmesi taşıyanın sorumlu olmayacağı halleri, bir konişmentoda sayılıyormuş gibi 
aralarında fonksiyonel bir ayırım yapmaksızın tek bir maddenin (a) ilâ (q) bentleri arasında topla
mıştır. Oysa, bu hallerden (q) bendinde genel olarak taşıyanın sorumlu tutulmadığı bir halin (kaza
nın, yani kusurdan ileri gelmeyen, taşıyana ve adamlarına isnad edilemeyen bir sebebin); (a) ve (b) 
bentlerinde taşıyanın kendi adamlarının fiillerinden sorumlu tutulamayacağı özel iki halin (teknik 
kusurun ve yangının); (c) ilâ (p) bentlerinde ise taşıyanı sorumluluktan değil, kusursuzluğunu ispat 
yükünden kurtaran, diğer bir ifade ile taşıyanın kusursuz sayıldığı haller ele alınmıştır. 1924 tarihli 
Brüksel Sözleşmesinde olduğu gibi, taşıyanın sorumlu olmayacağı haller 6762 sayılı Kanunun 1061 
inci maddesinden farklı olarak ayrı bir kısımda bir araya toplanmıştır. 

Madde 1179 - 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinin son cümlesi ile 1062 nci maddesi
nin ilk fıkrası genel olarak taşıyanın sorumlu olmayacağı halleri (taşıyana veya adamlarına isnad 
edilemeyen sebepleri) ifade edecek tarzda tek bir maddede birleştirilmiş ve 1924 tarihli Brüksel 
Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (q) bendine uygun olarak taşıyanın sorumluluk
tan kurtulması için hem zararın sebebini, hem de bu sebebin doğumunda kendisinin veya adamları
nın kusurunun bulunmadığını ispatlaması gerektiği vurgulanmıştır. Taşıyanın adamları terimi, taşı
macılıkla ilgili mahkeme kararlan dikkate alınarak tanımlanmıştır. Buna karşılık, 1924 tarihli Söz
leşmenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "ve gemi sorumlu değildir" ibaresi Tasarıya 
alınmamıştır, çünkü bir yandan 6762 sayılı Kanunun 1235 inci maddesinin yedinci bendi de Tasa
rıya alınmamış, diğer yandan da Tasarının 1062 mcı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ge
mi adamlarının kusuru bakımından donatan hakkında, Tasarının 1191 inci maddesi de genel olarak 
fiili taşıyan hakkında zaten bu kuralı sevk etmiştir. 

Madde 1180 - 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentlerine uygun olan 6762 sayılı Kanunun 1062 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından 
anlatımı sadeleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1181 - Daha önce 6762 sayılı Kanunun 1063 üncü maddesi ile 1924 tarihli Brüksel 
Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan taşıyanın sorumlu olmayacağı 
bu hal, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki anlatıma uygun ola
rak ayrı bir maddede düzenlenmiştir. Can kurtarmaya yönelik bir teşebbüste onun makul olup ol
madığı önem taşımaksızın bundan doğan zararlardan taşıyan sorumlu tutulamaz. Buna karşılık, ta
şıyanın, bir ücret karşılığında yaptığı mal kurtarma teşebbüsünden doğan zararı tazmin etme yü
kümlülüğü bu teşebbüsün makul bir hareket teşkil etmesi şartına bağlanmıştır. 

Madde 1182 - 6762 sayılı Kanunun 1063 üncü maddesi ile 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ilâ (p) bentlerinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmış; 
Tasarının 1181 inci maddesinde ayrıca düzenlenmiş olması sebebiyle kurtarma hâline bu maddede 
yer verilmemiştir. Tasarının 1179 uncu maddesinde sorumluluktan kurtulabilmesi için taşıyanın za
rarın sebebini ve bu sebebin gerçekleşmesinde gerek kendisinin, gerek adamlarının kusurunun bu
lunmadığını ispat etmesi şart koşulduğu halde b ı maddede yazılı hallerde aksi ispatlanmadıkça ta
şıyanın ve adamlarının kusurunun olmadığı ve zarar ile sebep arasında uygun illiyet bağının bulun
duğu varsayılmaktadır. 
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Madde 1183 - 6762 sayılı Kanunda ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde bulunmayan bu 
hükme, milletlerarası sahada yeknesak bir uygulama oluşturabilmek maksadıyla 1978 tarihli Ham
burg Kurallarının 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer verilmiştir. Her ne kadar Kıta Avrupası 
hukukunda, sebeblerin birleşmesi halinde tazminata hükmedilip hükmedilemeyeceği, hükmedilebi-
lecekse bunun miktarı "uygun illiyet bağı teorisi"nden hareketle tayin edilmekte ise de, 1978 tarih
li Hamburg Kurallarında yer alan bu hükmün Tasarıya alınması uygun görülmüştür. 

Madde 1184 - 6762 sayılı Kanunun 1065 inci ve 1068 inci maddelerinden eşyanın muayenesi
ni talep edebilecekler arasına taşıyan da eklenerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Mehaz Alm. 
TK.'nın 610 uncu paragrafı tercüme edilirken "resmen tayin olunmuş eksperler" olarak Kanuna ge
çen ibare, "yetkili uzmanlar" olarak değiştirilmiştir, çünkü bu tür uzmanlar için "resmi tayin" usulü 
bulunmayıp, yürürlükteki mevzuata göre "sigorta uzmanları"na yetki verilmesi sözkonusudur. İleri
de, başka uzman gruplarına da yetki verilebileceği düşünülerek, genel bir ibare tercih edilmiştir. 

Madde 1185 - 6762 sayılı Kanunun 1066 ncı maddesinden, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi
nin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 19 uncu maddesi ile yapı
lan değişiklikler ve milletlerarası uygulama göz önünde bulundurularak alınmıştır. 6762 sayılı Ka
nunda düzenlenmemiş olan, taşıyanın eşyanın geç tesliminden sorumluluğu hakkında, 1978 tarihli 
Hamburg Kurallarının 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca altmış günlük bir ihbar süresi 
tanınmıştır. Ziya veya hasardan farklı olarak zamanında ihbar edilmeyen gecikmeden doğan zarar
lardan taşıyanın sorumlu olmayacağı tasrih edilmiştir. Bu maddenin son fıkrasında ise kendilerine 
ihbarda bulunulabilecek kimseler sayılmıştır. 

Madde 1186 - Taşıyanın sorumluluğunun sınırına dair 6762 sayılı Kanunun 1112 ilâ 1116 ncı 
maddeleri, Tasarının bu maddesinde toplanmıştır. Milletlerarası deniz, hava ve kara taşıma hukuk-
larmdaki gelişmeler dikkate alınarak 6762 sayılı Kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan hü
kümleri, 1979 tarihli Protokol ile değişik Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin beşinci 
fıkrasından alınmıştır. Madde kaleme alınırken, aynı hususları düzenleyen Tasarının 882 inci ve 899 
uncu maddelerinde kullanılan ifadelerle birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

1979 Protokolünün II inci maddesi ile değişik Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesi
nin beşinci fıkrasının (d) bendi, Özel Çekme Hakkının ulusal para birimine hangi pariteden çeviri-
leceği hususunda âkid Devletleri serbest bırakmıştır. Türk hukukunda ve uygulamasında, kural ola
rak, Borçlar Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca "fiili ödeme günü" esas alındığından, Tasarının 
1186 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi bu doğrultuda kaleme alınmış, ayrıca Sözleş
mede öngörülmüş olan "tarafların kararlaştırdığı tarih" seçenek olarak eklenmiştir. Gecikmeden do
ğan zarar için 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinde bir hüküm bulunmadığı için, bu konuda 
1978 tarihli Hamburg Kurallarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ilâ (c) bentleri, Tasarı hük
münün altıncı ilâ yedinci fıkralarına alınmıştır. 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 6 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrası, gecikme zararı için de daha yüksek sorumluluk sınırlarının kararlaştırılmasına 
olanak tanıdığından, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası
nın (g) bendinde yer alan düzenlemeyi, Tasarı hükmünün son fıkrasına almak gerekmiştir. 

Madde 1187 - Milletlerarası taşıma sözleşmelerinin hemen hemen hepsinde bulunan bu hü
küm, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi ile 
4bis maddesinin dördüncü fıkrasından alınmıştır. Anlatım, aynı kusur dereceleri için hüküm getiren 
Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 886 inci, 887 inci maddeleri, 930 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası ve 1267 nci maddeleri ile uyum içerisinde bulunmaktadır. Böylece, uygulamada bu 
kusur derecesinin yorumu bakımından yeknesaklık sağlanmıştır. 
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Madde 1188 - 6762 sayılı Kanunun 1067 nci maddesinden, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleş
mesinin 3 üncü maddesinin altıncı ilâ altı-bis fıkraları ile getirilen yenilikler işlenerek alınmıştır. 
İkinci fıkrada, sürenin başlangıcı bakımından "eşyanın bir kısmının teslimi"nin de belirtilmiş olma
sı, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanmaktadır; 1968 ta
rihli Brüksel-Visby Sözleşmesindeki hükmün bu açıdan tamamlanması mümkün ve gerekli görül
müştür. 6762 sayılı Kanunun 1067 nci maddesinin uygulanmasında "mahkemeye müracaat" terimi 
tereddütlere sebep olmuşsa da, Yargıtay'ın istikrarlı içtihatlarıyla, 1924 Sözleşmesindeki hükme uy
gun olarak bu terimin, mahkemede dava açılması, karşı dava, icra takibi, tahkime müracaat, ceza 
davasına müdahale gibi Türk hukukunda zamanaşammın kesilmesi için kabul edilmiş bütün yargı 
yollarını birlikte ifade etmekte olduğu açıklığa kavuşturulmuştu. Kaynak hükmün bu anlamını, Yar
gıtay'ın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda vurgulamak üzere Tasarıda "yargı yoluna başvuru" te
rimi kullanılmıştır. 

Madde 1189 - 6762 sayılı Kanunda yer almayan bu hüküm, taşıyanın, hak düşürücü sürenin 
dolduğu itirazını kötüye kullanmasını engellemek üzere 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince verilmiş Yargıtay kararlan göz önünde bulundurulmak suretiyle kaleme alınmış
tır. Hiç şüphesiz, aynı kural Tasarıda düzenlenmiş bulunan bütün zamanaşımı süreleri için de geçer
lidir; ancak bu açıdan borçlar ve ticaret hukuku alanlarında zaten bir tereddüt bulunmayıp, sorun 
hak düşürücü süreler bakımından 4721 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin uygulanıp uygulanmaya
cağı noktasında toplanmaktadır. Bu sebeple, bir hak düşürücü süreyi düzenleyen 1188 inci madde 
için 1189 uncu maddede açık hüküm sevk edilmesi gerekmiştir. 

Madde 1190 - Madde, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4bis maddesinin birinci ilâ 
üçüncü fıkralarından alınmıştır; 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 7 nci maddesi de benzer bir dü
zenleme ihtiva etmektedir. Amaç, akdî ve akit dışı sorumlulukların birleşmesi halinde, taşıyanın 
haksız fiil sorumluluğu hükümleri uyarınca sorumluluğuna gidilerek, deniz ticaretinin ihtiyaçları 
çerçevesinde taşıyanın ve adamlarının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran hükümlerin 
dolanılmasını engellemektir. 

Madde 1191 - 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesi ve 6762 sayılı Kanun, taşıyanın ve fiili 
taşıyanın sorumlulukları ve bu sorumluluklar arasındaki ilişki hakkında doğrudan bir düzenleme 
içermemektedir. Bu eksikliği gidermek ve yükle ilgiliye asıl taşıyan yanında fiili taşıyana karşı da 
dava açabilme olanağı yaratmak, bu suretle usul ekonomisine de katkı sağlayabilmek için 1978 ta
rihli Hamburg Kurallarının 10 uncu maddesi, Tasarının 1191 inci maddesine alınmıştır. 

Madde 1192 - Birinci ve üçüncü fıkralar, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 11 inci maddesin
den alınmıştır. İkinci fıkra, yükle ilgilinin maruz kaldığı zarar dolayısıyla kendisinden tazminat ta
lep edebileceği kişiyi belirleyebilmesine katkıda bulunabilmek ve 1978 tarihli Hamburg Kuralları
nı tamamlayabilmek için getirilmiş yeni bir hükümdür. 

1193 ilâ 1207 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Bu hükümlerin yeniden düzenlenmesinde, içerikle ilgili pek fazla değişiklik yapılması gerekli 

görülmemiştir. Ancak, Alm. TK.'nın 614 ilâ 627 nci paragraflarından iktibas edilmiş olan 6762 sa
yılı Kanunun 1069 ilâ 1081 inci maddelerinde sistemsiz bir şekilde yer alan hükümler, Borçlar Ka
nunundaki düzenlemeye uygun bir sıralamaya sokulmuştur. Eşya taşıma borcunun karşı edimini 
"navlun"un teşkil ettiği, esasen Tasarının 1138 inci maddesinde tasrih edilmiş bulunuyordu. Dola
yısıyla, taşıyanın haklarına ilişkin bölümde, sırasıyla navlun alacağının modaliteleri (Tasarının 1193 
ilâ 1200 üncü maddeleri), taşıyanın (navlun dahil) bütün alacaklarının teminatı (Tasarının 1201 ilâ 
1202 üncü maddeleri) ve üçüncü kişi gönderilenin durumu (Tasarının 1203 ilâ 1207 nci maddeleri) 
ele alınmıştır. 
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Tasarıyla getirilen önemli bir yenilik, 6762 sayılı Kanunun 1069 uncu maddesinin ikinci fıkra
sıyla 1070 inci maddesinde düzenlenen teslimden kaçınma hakkı ve 1077 nci maddesinde düzenle
nen rehin hakkının yerine, taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Me
denî Kanununun sistemine uygun olarak hapis hakkının kabulüdür (Tasarının 1201 inci maddesi). 
Bu düzenleme, Tasarının dördüncü kitabında taşıyıcının ve taşıma işleri yüklenicisinin alacakları 
bakımından benimsenen çözüm ile de uyum halindedir. 

Bu ayırımda yer alan hükümler emredici değildir. 6762 sayılı Kanunda yer alan hükümler için 
de aynı kaide geçerli olmakla birlikte, bunlardan birçoğunun "aksine sözleşme yoksa" benzeri iba
relerle başladığı görülmektedir (6762 sayılı Kanunun 1072 nci maddesinin birinci fıkrası, 1075 in
ci maddenin ikinci fıkrası, 1076 ncı maddenin birinci fıkrası). Bu ibareler, gereksiz bulunduğundan 
Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 1193 - 6762 sayılı Kanunun 1074 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.'nm 620 nci pa
ragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1194 - 6762 sayılı Kanunun 1076 ncı maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 622 nci pa
ragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci fıkraya, yüklemenin başlaya
cağı tarihin kesin olarak belirlendiği haller için bir ekleme yapılmış; ikinci fıkrada da kaynak hü
kümlerle amaçlanan düzenleme daha açık bir anlatıma kavuşturulmuştur. 

Madde 1195 - 6762 sayılı Kanunun 1073 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 619 uncu 
paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1196 - 6762 sayılı Kanunun 1075 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 621 inci pa
ragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Bu ayırımdaki hükümler yedek hu
kuk kuralı niteliğindedir; ancak, ikinci fıkradaki olumsuz ifade nedeniyle uygulamada tereddütlerin 
doğmaması için, "aksine sözleşme yoksa" ibaresine yer verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 1197 - 6762 sayılı Kanunda, muacceliyet ile ilgili hüküm, teslimden kaçınma hakkını 
tarifeden 1069 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenebilmektedir. Borçlar Kanununun 
364 üncü maddesinin birinci fıkrasında eser sözleşmeleri hakkında kabul edilmiş olan genel kurala 
uygun olarak, navlun da, sefer tamamlandıktan sonra, yükün teslimi talep olunduğunda muaccel 
olur. Ancak, boşaltma süresinin tamamlandığı anda, taşıyan, navlun karşılığında üstlendiği edimle
rini ifa etmiş olacaktır; nitekim sürastarya süresi kararlaştınlmışsa, o süredeki bekleme için ayrıca 
ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla, taşıyanın navlun alacağının tamamı, boşaltma süresi bittiği anda 
muaccel hâle gelecektir. Böylece, Tasarının 1199 uncu maddesiyle de uyum sağlanmış olmaktadır. 

Madde 1198 - 6762 sayılı Kanunun 1071 inci maddesinin birinci fıkrasından, mehaz Alm. 
TK.'nın 621 inci paragrafının birinci fıkrası ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Mehaz hükümlerin kalan üç fıkrası, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnâmesinin 617 nci 
maddesinden alınmıştı. Ne var ki bu hükümler, günümüz deniz ticareti uygulamasına aykırıdır; za
rar gören yük için tazminat ödenmesi öngörüldüğüne göre, yükün navlun uğruna taşıyana bırakıl
masını haklı gösterecek bir gerekçe saptamak mümkün değildir. Bu sebeple, anılan hükümler Tasa
rıya alınmamıştır. 

Madde 1199 - 6762 sayılı Kanunun 1072 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nm 617 ilâ 618 
inci paragrafları ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Sürastaryanın başlamasıyla 
birlikte navlunun tümü muaccel olacağı için, bu anda karşı edim rizikosu da taşıtana geçecektir; do
layısıyla, sürastarya boyunca taşıyanın kusuru elmadan yükün ziyaa veya hasara uğraması halinde, 
taşıtan yine de navlunun tamamını, yük zarar görmemiş gibi, ödemek zorunda olacaktır. Birinci fık-
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ranın birinci cümlesine yapılan ilâve ile bu husus açıklığa kavuşturulmuştur. 6762 sayılı Kanunun 
1072 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "navlunun toptan kararlaştırılması" hâli kırkam
bar sözleşmelerinde (örneğin "5 konteyner" için) de söz konusu olabileceğinden, bu fıkra genelleş-
tirilerek ilk fıkra ile birleştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunun tasarısını gözden geçiren Adliye Encüme
ni tarafından 1072 nci madde için bildirilen gerekçeye uygun olarak, son fıkrada "navlun için öde
necek garame payı" ibaresi tercih edilmiştir. 

Madde 1200 - Bu madde yeni bir hüküm içermektedir. 6762 sayılı Kanunun 1016 nci madde
sinde, eşya taşıma borcuna tekabül eden karşı edim "navlun" olarak ifade edilmiştir. Ancak hiçbir 
yerde açıkça, navlunun borçlusunun taşıtan olduğu bildirilmiş değildir. Tasarı, "navlun sözleşme
sinden doğan bütün hukuki ilişkileri öncelikle taşıyan ile taşıtan arasında kurmak" esasıyla hazır
landığı için, navlun borçlusunun da taşıtan olduğunu açıkça bildirmek gerekmiştir. Böylece, üçün
cü kişi gönderilenin borçlanmasına ilişkin hükümlere de geçiş sağlanmaktadır. 

Madde 1201 - 6762 sayılı Kanunun 1069 uncu maddesinin ikinci fıkrasıyla 1070 inci madde
si, taşıyanın "yükü teslimden kaçınma hakkı"nı (alm. Zurückbehaltungsrecht) düzenlemektedir. Al
man hukukunda bu hak, yalnızca şahsi bir defi teşkil eder, yani Borçlar Kanununun 82 nci madde
si anlamında bir "ödemezlik defi" niteliğindedir. Bu sebeple Alman hukukunda, 6762 sayılı Kanu
nun 1077 nci maddesine tekabül eden Alm. TK.'nın 623 üncü paragrafında taşıyana bir de aynî et
kili teminat tanınmıştır; Alman hukukundaki yasama geleneğine uygun olarak bu hak, bir "rehin 
hakkı" (alm. Pfandrecht) olarak adlandırılmıştır. Oysa İsviçre hukukunda daha sade bir çözüm be
nimsenerek, şahsî ve aynî tesirli teminatlar, "hapis hakkı" (alm. Retentionsrecht) adı altında toplan
mıştır. 6762 sayılı Kanunun "deniz ticareti" hükümleri Almanya'dan iktibas edildiği için, Alm. 
TK.'ya hâkim olan ayırım Türk hukukuna da girmiştir. Buna karşılık 4721 sayılı Türk Medenî Ka
nununun 950 nci maddesinde, bu güvencelerin ikisi de, kolay uygulanabilecek bir şekilde birlikte 
düzenlenmiştir. Bu sebeple, Tasarının 891 inci, 913 üncü, 923 üncü, 1254 üncü, 1275 inci ve 1315 
inci maddeleriyle birlikte işbu 1201 inci maddede de, taşıyanın alacaklarının temini için hapis hak
kı tercih edilmiştir. Kaldı ki, 4721 sayılı Kanunun hapis hakkında ilişkin hükümleri ile bu hakkın 
paraya çevrilmesine ilişkin İsviçre'den iktibas edilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hü
kümleri de uyum içinde bulunmaktadır. Öte yandan, rehin hakkının teslimden sonra da 30 gün de
vam edeceğini öngören 6762 sayılı Kanunun 1077 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü, milletlera
rası uygulamaya ve 4721 sayılı Kanunun sistemine aykırı olduğundan Tasarıya alınmamıştır. 

Uygulamada, 6762 sayılı Kanunun 1077 nci maddesinde öngörülen rehin hakkının, taşıyan ile 
taşıtan arasında daha önce akdedilip ifa edilmiş olan sözleşmelerden doğan alacaklar için de kulla
nıldığı, bu suretle bazı kamu kuruluşlarının büyük zarara uğratıldığı müşahade edilmiştir. Tasarının 
ikinci fıkrası hükmü, bu hukuka aykırı uygulamayı önlemek amacıyla sevk edilmiştir. 

Uygulamada karşılaşılan bir diğer sorun, hapis hakkı kullanılırken, alacağın miktarının dikka
te alınmamasıdır; çok küçük alacaklar için bazen gemideki yükün tamamı üzerinde hapis hakkının 
kullanıldığı görülmektedir. Bu aykırılığı gidermek üzere Tasarının üçüncü fıkrası eklenmiştir. 

Ancak, 6762 sayılı Kanunun 1070 inci maddesinde yer alan kurala uygun olarak, müşterek 
avarya ve kurtarma alacakları için yükün tamamının hapsedilmesi hakkı, üçüncü fıkranın ikinci 
cümlesinde muhafaza edilmiştir. Nitekim bu alacakların miktarı, genellikle, doğmalarından çok 
sonra yargıya veya tahkime müracaat yoluyla belirlenmektedir; her iki alacak da, yükün değeri ile 
sınırlıdır, dolayısıyla, yükün değerine kadar borç doğması ihtimali vardır. Bu yüzden uygulamada 
"dava/tahkim sonucu mahkum olunacak bedelin, yükün değerini aşmamak kaydıyla ödenmesi" ta-
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ahhüdü karşılığında yük teslim edilmektedir. Yeni düzende de, buna uygun olarak yükün tamamı
nın, muhtemel garame paylarını ve kurtarma ücretini teminen hapsedilebileceği esası benimsenmiş
tir. Buna karşılık, deniz ödüncü ile ilgili hükümler Tasarıya alınmadığı için, 6762 sayılı Kanunun 
1070 inci maddesinde deniz ödüncü alacaklarına yapılan atıf çıkartılmıştır. 

Madde 1202 - 6762 sayılı Kanunun 1078 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nm 624 üncü pa
ragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
953 üncü maddesinin birinci fıkrasında "yeterli güvence verilmesi" yolu açılmış olduğundan, Tasa
rıda böyle bir hükme yer verilmesi gereksiz sayılabilir. Ancak, denizcilik uygulamasında yerleşmiş 
bu açık düzenlemeyi korumak faydalı bulunmuştur. 

Madde 1203 - Taşıyanın alacaklarından ötürü, üçüncü kişi gönderilenin hangi hallerde sorum
lu tutulabileceği, milletlerarası deniz hukukunun da en tartışmalı sorunlarından biridir. Günümüz 
uygulamasında, bu hususta şu ilkelerin teessüs ettiği görülmektedir: (a) navlun sözleşmesinin, üçün
cü kişi lehine bir sözleşme olması sebebiyle, gönderilenin aleyhine borç yaratılamaz; (b) navlun 
sözleşmesinde veya konişmentoda, gönderilen tarafından bir ödeme yapılacağı bildirilmiş değilse, 
gönderilen herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü tutulamaz; (c) sözleşmede veya konişmentoda, 
gönderilenin yükü teslim alma hakkı, yük üzerinde hapis hakkının doğumuna yol açmış olan bazı 
alacakların ödenmesi şartına tâbi kılınabilir; (d) ancak, bu nevi alacakların hangileri olduğunun, te
sellümün dayandığı sözleşme veya konişmentoda belli edilmiş olması gerekir. Bu ilkelerin tümü Ta
sarıda benimsenmiş ve böylece ortaya çıkan sistemin, İsviçre-Türk özel hukuku bakımından, Borç
lar Kanununun 457 nci maddesi anlamında bir havale ilişkisine benzediği tespit olunmuştur: Ken
disine ödeme yetkisi verilen kimse, borcu üstlenip üstlenmemekte serbesttir; ödemede bulunursa, 
asıl borçlu borcundan kurtulur; havale edilen tamamen veya kısmen ödeme yapmazsa, asıl borçlu
nun borcu devam eder. Madde, bu ilkeleri yansıtacak şekilde kaleme alınmıştır ve Tasarının 1205 
inci ile 1207 nci maddeleriyle tamamlamıştır. 

Madde 1204 - Üçüncü kişi gönderilene karşı hapis hakkının kullanılabilmesi için, hapis hak
kını veren alacakların ondan talep edilebilecek olması gerekir. Bu nedenle hapis hakkı, taşıtanın her 
borcu için değil, yalnızca gönderilenin 1203 üncü madde uyarınca katlanmak zorunda olduğu borç
lar için kullanılabilir. Dolayısıyla taşıyan, gönderilen tarafından yükün teslimi talep edilince, yal
nızca taşıtana karşı doğmuş olan alacakları bakımından hapis hakkını kaybeder. Tasarının ikinci fık
rasında, 6762 sayılı Kanunun 1077 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü tekrar edilmiş, ancak Ta
sarının 1398 ilâ 1400 üncü maddeleri ile bağlantı tesis edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, uygulamada tartışmalara yol açmış olan bir sorun daha çözüme kavuşturul
muştur. Eşya, tek bir navlun sözleşmesi uyarınca taşınmış ama birden çok denizde taşıma senedi 
uyarınca muhtelif gönderilenlere teslim edilecekse, her bir gönderilen, sözleşme uyarınca doğmuş 
bütün alacaklar için hapis hakkına katlanmak zorunda tutulamaz; bu alacaklar bakımından gönde
rilenler arasında teselsül bulunmamaktadır. Dolayısıyla her gönderilenin, yalnızca, eşyayı tesellüm 
edebilmek için ibraz ettiği denizde taşıma senedine isabet eden alacaklar bakımından hapis hakkı
na katlanmak zorunda olacağı tasrih edilmiştir. 

1205 ilâ 1207 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Tasarının bu maddeleri, 6762 sayılı Kanunun 1079 ilâ 1081 inci maddelerinden alınmıştır. Ta

sarıda benimsenen sistem çerçevesinde de bu hükümler geçerliğini koruduğundan, muhafaza edil
meleri uygun görülmüştür. 

Madde 1205 - 6762 sayılı Kanunun 1079 uncu maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 625 inci pa
ragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1203 üncü maddesiyle uyumlaştırılarak ve dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 
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Madde 1206 - 6762 sayılı Kanunun 1080 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 626 ncı pa
ragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1201 inci ve 1204 üncü maddeleriyle uyumlaştırılarak ve dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1207 - 6762 sayılı Kanunun 1081 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.'nın 627 inci pa
ragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1203 üncü maddesiyle uyumlaştırılarak ve dili güncelleştirile
rek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 1081 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer 
alan kuralın tekrar edilmesine gerek görülmemiştir, çünkü navlun sözleşmesinden doğan alacakla
rın borçlusu zaten taşıtandır ve bu alacaklar için 1201 inci madde uyarınca hapis hakkı tanınmıştır. 
Tasarıda öngörülen bu temel kurallar, ancak 1203 üncü madde uyarınca taşıtan olmayan bir gönde
rilen eşyanın teslimini talep ederse değişikliğe uğramaktadır. O halde, üçüncü kişi gönderilenin tes
lim talebinde bulunmadığı hallerde, kanunun temel kuralları yine devrede kalacaktır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 

Madde 1208 - 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin hükümleri Alm. TK.'ya iktibas edilirken, ta-
şıtan/yükletenin sorumluluğuna ilişkin 4 üncü maddenin üçüncü paragrafı alınmamıştı; bu nedenle, 
6762 sayılı Kanunda da bu konuda bir genel hüküm bulunmamaktaydı. Bu eksikliğin giderilmesi 
gerekmiştir. 1208 inci madde bu amaçla hazırlanırken, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 12 nci 
maddesindeki düzenleme de dikkate alınmış ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesindeki hükmün, "fi
ilî taşıyan"ın ve ikinci cümledeki kuralın eklenmesi suretiyle tamamlanması yoluna gidilmiştir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden 

Sözleşmenin Sona Ermesi 
Madde 1209 - Bu maddede 6762 sayılı Kanunun 1082 nci maddesinin birinci fıkrasının birin

ci bendinde geminin umulmayan bir hal yüzünden zayi olmasına bağlanmış bulunan sonuç korun
muş; ancak geminin zayi olduğu münferit hallere ilişkin örneklerin tekrarına gerek görülmemiştir. 

Anılan bentte geminin denize elverişsiz hale gelmiş olmasına ilişkin kayıtlar, bu gibi haller 
1213 üncü maddede tarafların menfaat durumlarına uygun hale getirilerek müstakilen hükme bağ
landığından tasarıya alınmamıştır. 

Gemi umulmayan bir hal yüzünden zayi olr- sa, 1212 inci maddede öngörülen hal müstesna ta
raflar arasındaki sözleşme kendiliğinden ortadan kalkar. Bununla beraber, henüz yolculuk başlama
mış olsa bile sürastarya ücretinin ödenmesi gibi geminin zayi olduğu ana kadar doğan bazı borçla
rın ifası gerekir. Zira, taraflar arasında sürekli nitelikte bir borç ilişkisi kuran navlun sözleşmesinin 
sona ermesi, sadece geleceğe etkili sonuçlar doğurur. 

Madde 1210 - 6762 sayılı Kanunun 1084 üncü ve 1085 inci maddeleri esas alınarak hazırla
nan bu maddede aslında dilin güncelleştirilmesi dışında esaslı bir yenilik getirilmemiştir. Ancak, 
mesafe navlunu hesaplanırken dikkate alınacak kriterlerin belirtildiği ikinci fıkrada bir bakıma on
ları tamamlamak amacıyla ödenecek mesafe navlunu miktarının hakkaniyete de uygun düşmesi ge
rektiği belirtilmiş; ayrıca yükün nerede ve hangi zamandaki değerinin esas alınacağı hususundaki 
tereddütler de üçüncü fıkraya "eşyanın güvenlik altına alındığı yer ve tarihteki değeri" ibaresi ekle
nerek giderilmeye çalışılmıştır. 

Madde 1211 - 6762 sayılı Kanunun 1086 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Ancak, Tasarıda düzenlenmesine gerek görülmeyen deniz ödüncü sözleşmesi ile ilgili kayıtlar me
tinden çıkarılmış ve son fıkrada taşıyanın aynı zamanda donatan olmadığı hallerde kaptanın görev
lerini yapmamasından dolayı taşıyan ile birlikte donatanın da sorumlu olacağı, mehaz hükme uygun 
olarak ifade edilmiştir. 
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Madde 1212 - Uygulamada hemen hemen bütün tip sözleşmelerde yer alan bu kayıtların taraf
lar arasındaki sözleşmeye konulmasının ne gibi bir sonuç doğuracağının Tasarıda belirtilmesinin 
faydalı olacağı düşünülmüştür. İkame kaydı gereğince taşıyan yükü bir başka gemi ile taşımaya ve
ya bir başka gemiye aktarmaya yetkili ise, 6762 sayılı Kanunun 1028 inci maddesine tekabül eden 
1150 inci madde uyarınca bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz; ancak geminin zayi ol
ması onun tarafı olduğu sözleşmeyi de sona erdirmez. Zira, bu takdirde taşıyanın gemiyi temin bor
cu konusu itibarıyla cins borcu niteliğindedir ve geminin zayi olması ifa imkânsızlığı durumunu or
taya çıkarmaz. Diğer bir deyişle, taşıyan taşımayı uygun olan bir başka gemiyle yapmak veya ta
mamlamak zorundadır. Hal böyle iken, zaten elindeki gemiyi yitirmiş bir taşıyanı sözleşmedeki bu 
nev'i bir şarta dayalı olarak taşımayı yapmaya veya tamamlamaya doğrudan doğruya bir kanun 
hükmü ile zorlamanın onun durumunu çok ağırlaştıracağı sonucuna varılmış ve tip sözleşmelerde-
ki düzenlemeye paralel bir hükmün sevkedilmesi uygun bulunmuştur. 

Madde 1213 - 6762 sayılı Kanunun 1082 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinden 
farklı olarak Tasanda tamire değmez hale gelmiş olan bir geminin ayrıca vakit geçirmeksizin açık 
artırmayla satışı aranmamıştır. Zira, taşıyan malik olmadığı takdirde, bu şartın onun tarafından ye
rine getirilmesi kabil değildir. Buna göre, taraflar arasındaki sözleşmenin geminin umulmayan bir 
hal yüzünden denize elverişsiz hale gelmesi sebebiyle hükümden düşmesi için, geminin tamir ka
bul etmez veya tamire değmez hale geldiğinin mahkeme kararı ile tesbiti gerekli ve yeterlidir. 

Madde 1214 - 6762 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde çok dağınık olarak sevkedilmiş bu
lunan hükümler vaz'ettikleri esaslardan fazla ayrılmadan bir sistem içinde tek bir maddede toplan
mıştır. 6762 sayılı Kanunun 1082 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi ile 1090 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkralarından alınmış olan bu maddede ferden tayin edilmek suretiyle taşın
ması kararlaştırılan eşyanın tamamının yolculuk başlamadan önce zayi olması halinde sözleşmenin 
geleceğe etkili olarak hükümden düşeceği; buna karşılık eşyanın bir kısmının zayi olması halinde 
ise, sözleşmenin sona ermeyeceği; sadece taşıtanın bazı seçimlik haklarının doğacağı ve onun bun
ları ne surette kullanabileceği düzenlenmiştir. 

Madde 1215 - 6762 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde çok dağınık olarak sevkedilmiş bulu
nan hükümler vaz'ettikleri esaslardan fazla ayrılmadan bir sistem içinde tek bir maddede toplanmıştır. 

6762 sayılı Kanunun 1082 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi ve ikinci fıkrası ile 
1090 mcı maddesinin birinci fıkrasından alınan bu maddede tarafların ferden belirlenmeksizin ta
şınmasını kararlaştırdıkları eşyanın zayi olmasının sözleşmeyi sona erdirmeyeceği; sadece bu hal
de taşıtanın gemiye zayi olan eşya yerine başka eşyayı yükleyebileceği ve ayrıca nev'i veya cinsi 
ile belirlenerek taşınması kararlaştırılan eşyanın tesliminin bu eşyayı ferden belirlenmiş hale getire
ceği; yani bu safhadan sonra ortaya çıkan tam zıyaın sözleşmeyi sona erdireceği vurgulanmıştır. An
cak, son halde henüz yükleme müddeti dolmamışsa taşıtan üçüncü fıkrada yazılı şartlar çerçevesin
de zayi olan eşya yerine başka eşya yükleyerek sözleşmenin sona ermesini engelleyebilir. Taşınma
sı kararlaştırılan eşyanın kısmî zıyaı sebebiyle sözleşmenin mevcudiyetini koruduğu hallerde ise, 
taşıyan evvelce olduğu gibi Tasarının 1214'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı se
çimlik haklarından birini kullanabilmek imkânını haizdir. 

Madde 1216 - 6762 sayılı Kanunun 1087 nci maddesi esas alınarak düzenlenen bu maddede 
geleceğe etkili sona ermenin vurgulanması dışında bir yenilik yoktur. Eşyanın tamamının zayi ol
ması halinde navlun sözleşmesinin sona ermesine rağmen navlun veya garame payı ödenmesi hak
kında Tasarının 1199 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına yollamada bulunulmuştur. 
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Madde 1217 - 6762 sayılı Kanunun 1090 inci maddesinin üçüncü fıkrası esas alınarak düzen
lenen bu maddede tam navlunun ödenmesi gerektiği hakkındaki hükmün istisnasını oluşturan 1072 
nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına tekabül eden Tasarının 1199 uncu maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkrası hükümlerine yollamada bulunularak evvelce yorum suretiyle halledilen bir eksik
lik giderilmiştir. 

Madde 1218 - 6762 sayılı Kanunun 1083 üncü maddesi ve 1088 inci maddesinin ilk üç fıkra
sı ile 1096 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde dağınık bir şekilde sevkedilmiş bulu
nan hükümler vaz'ettikleri esaslardan ayrılmadan bir sistem içinde tek bir maddede toplanmış; sa
dece 1088 inci maddenin ikinci fıkrasının Avrupa limanları ile diğer limanlar arasında ayrım yapan 
hükmü günümüzde artık buna gerek kalmadığı için Tasarı metnine alınmamıştır. 

Madde 1219 - 6762 sayılı Kanunun 1090 inci maddesinin ilk üç fıkrası ile 1096 ncı maddesi
nin birinci fıkrasının ikinci bendinde yer alan hükümlerden dayandıkları esaslardan ayrılmadan bir 
sistem içerisinde birleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1220 - 6762 sayılı Kanunun 1091 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1221 - 6762 sayılı Kanunun 1093 üncü maddesi ile 1096 ncı maddesinin birinci fıkra

sının dördüncü bendinde yer alan hükümlerden dayandıkları esaslardan ayrılmadan bir sistem içe
risinde birleştirilerek alınmıştır. Buna ek olarak uygulamada yorum ile ulaşılan bir sonuç ikinci fık
rada açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 1222 - 6762 sayılı Kanunun 1092 inci maddesi ve 1096 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın üçüncü bendinde yer alan hükümlerden esasa etkili herhangi bir yenilik yapmadan bir sistem 
içerisinde birleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1223 - 6762 sayılı Kanunda böyle bir hüküm yoktur. Ancak, Alman Hukukunda savu
nulan görüşlerden hareketle hukukumuzda da taşıtanın yük üzerinde tasarruf yetkisini haiz olmadı
ğı hallerde sözleşmeyi feshetmek suretiyle sona erdirebilme yetkisinin bulunmadığı kabul edilmek
teydi. Zira, sözleşmenin feshi taşınmak üzere teslim olunan eşyanın iadesini gerektirir ve taşıtanın 
yükü oluşturan eşya üzerinde tasarruf yetkisini haiz olmadığı hallerde dahi onun fesih yetkisini kul
lanması, bunlar üzerinde tasarruf yetkisini haiz olmaları sebebiyle iadenin kendilerine yapılacağı ki
şilerin menfaatleri ile bağdaşmaz. Öte yandan, sözleşmenin feshedilebilmesi imkânını yaratan se
bepler ortaya çıktığında gemide taşınan eşya ile ilgili herhangi bir menfaati kalmamış bulunan taşı
tanın bu yetkiyi kullanmaya gerek duymayacağı ve yük üzerinde tasarruf yetkisini haiz olanların 
kendisinden bunu talep ettiğinde de her zaman bu kişilerin menfaatlerini gözeterek hareket etme du
yarlılığını gösteremeyebileceği ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Bu yüzden, navlun sözleşmesinin 
tarafı olmadıkları halde sözleşmenin ifasından istifade eden bu kişilerin fesih yetkisini kullanma 
imkânına açık bir kanun hükmü ile kavuşturulmalarının faydalı olacağı düşünülmüş ve doktrinde 
sözleşme hukukunun temel esasları zorlanarak varılan sonuca hukukî bir dayanak kazandırılmıştır. 

Madde 1224 - 6762 sayılı Kanunda feshi ihbarın ne surette yapılacağı hakkında herhangi bir 
hüküm mevcut olmadığından şekil serbestisi esası gereğince bu ihbarın sözlü olarak dahi yapılabi
leceği kabul ediliyordu. Ancak, bu sözleşmeye istinaden ödenen navlunların ve taşınan eşyanın ik
tisadî kıymetinin genellikle çok yüksek olması gerçeği karşısında böyle bir fesih bildiriminin en 
azından yazılı olarak yapılmasının aranmasına ihtiyaç olduğu görülmüş; ayrıca ticarî hayatı düzen
leyen kuralların teknolojik gelişmenin gerisinde kalmasının uygun olmayacağı mülâhazası ile bu 
bildirimin elektronik ortamda yapılmasına da müsaade edilmiştir. 
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Madde 1225 - Fesih yetkisinin henüz yolculuk başlamadan kullanılmasının tarafların hak ve 
borçlarına olan etkisi ile ilgili bu madde 6762 sayılı Kanunun 1083 üncü maddesinin birinci fıkra
sından sona ermenin geleceğe etkili sonuçlar doğuracağı vurgulanarak ve dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. 

Madde 1226 - Fesih yetkisinin yolculuk başladıktan sonra kullanılmasının tarafların hak ve 
borçlarına olan etkisi ile ilgili bu maddede de önce 1225 inci maddede yapıldığı gibi geleceğe etki
li sona ermenin vurgulanması suretiyle 6762 sayılı Kanunun 1083 üncü maddesinin birinci fıkrasın
dan çıkan esas belirtilmiş; daha sonra fesih yetkisinin kullanıldığı ana kadar yapılan yolculuk do
layısıyla ödenmesi gereken mesafe navlununun hesabında dikkate alınacak esaslar ve yükün gemi
den ne surette alınacağı hususu 6762 sayılı Kanunun 1088 inci maddesinin dört ilâ yedinci fıkrala
rı ve 1096 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendi hükümleri göz önünde bulundurularak tes
pit olunmuştur. 

Madde 1227 - 6762 sayılı Kanunun 1095 inci maddesi esas alınarak hazırlanan bu maddenin 
ikinci fıkrasında eşyayı almak üzere yükleme limanına yapılan yolculuk için ödenmesi gereken be
dele Mehaz Alm. TK.'nın 640 inci paragrafından farklı olarak mesafe navlunu (Distanzfracht) ye
rine mesafe tazminatı tabir olunmasının sebebi, bu yolculukta navlun talebine esas teşkil eden taşı
ma işinin yapılmamasıdır. 

ALTINCI AYIRIM 
Denizde Taşıma Senetleri 

1228 ilâ 1242 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
6762 sayılı Kanunun 1097 ilâ 1111 inci maddelerinde düzenlenen konişmento, günümüz tica

retinde halen önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte konişmento uygulamasında Brüksel Sözleş
mesinin kabul edildiği 1924 yılından bu yana dikkate değer gelişmeler sağlanmış, bilhassa kontey-
ner taşımacılığındaki ilerlemeyle paralel olarak konişmento yanında "yük senedi" (waybill) gibi ta
şıma sözleşmesini tevsik eden diğer bazı belgeler de hayata geçirilmiştir. Bu sebeble, Tasarıda 6762 
sayılı Kanun ile 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin aksine, 1978 tarihli Hamburg Kurallarında ol
duğu gibi salt konişmento değil, denizde taşıma senetlerinin tamamı hakkında hüküm sevk edilmiş
tir. Şu kadar ki, denizde taşıma senetleri hakkındaki hükümler vaz edilirken konişmento esas alın
mış ve diğer denizde taşıma senetleri sadece konişmento hakkındaki hükümlere yollama yapılmak 
suretiyle tek bir maddede ele alınmıştır. 

Madde 1228 - İki ilâ beşinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 1097 ve 1101 inci maddelerinden, 
birinci ve altıncı fıkralar ise 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 1 inci maddesinin yedinci fıkrasın
dan ve 14 üncü maddesinden alınmıştır. Böylece, konişmento fonksiyonları da dikkate alınmak su
retiyle tanımlanarak uluslararası uygulamada (bilhassa bankacılık alanında) hangi taşıma senetleri
nin konişmento sayılabileceği hakkında ortaya çıkan tereddütlerin önüne geçmeye çalışılmıştır. 
Maddede konişmentonun, donatan değil, taşıyan konişmentosu olduğu vurgulanmıştır; konişmento-
nun emre ve hâmile yazılı olarak düzenlenebileceği gibi nama yazılı olarak da düzenlenebileceği 
açıkça ifade edilmiş, böylece İngiliz uygulamasından farklı olarak nama yazılı konişmentolarm da 
eşyayı temsil fonksiyonunu haiz olabileceği belirtilmiştir. Konişmentonun şekli ve düzenlendikleri 
ülke kanunlarının izin vermesi şartıyla elektronik konişmento düzenlenmesi hakkında Tasarının 
1526 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanacaktır. 

Madde 1229 - Konişmentonun içeriği ile ilgili olarak 6762 sayılı Kanunun 1098 inci madde
sindeki bütün unsurlar metne dahil edilmiş ve madde 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 15 inci 
maddesindeki sıraya uygun olarak diğer unsurlarla tamamlanmıştır. Madde metninde sayılan unsur
lardan birinin bulunmamasının, Tasarının 1228 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı fonksiyon
ları yerine getirmesi kaydıyla senedin, konişmento vasfını etkilemeyeceği vurgulanmıştır. 
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Madde 1230 - 6762 sayılı Kanunun 1102 nci maddesinden birinci fıkrası değiştirilmek sure
tiyle Konişmentonun emre yanında, hâmile ve nama yazılı olarak düzenlenebileceği de göz önünde 
bulundurulmuş, sadece emre yazılı konişmentolarda değil, diğer nevi konişmentolarda da yetkili 
hak sahibinin kim olduğu kıymetli evrak hukuku esaslarına uygun olarak açıklanmıştır. 

Madde 1231 - 6762 sayılı Kanunun 1103 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1232 - 6762 sayılı Kanunun 1108 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1233 - 6762 sayılı Kanunun 1109 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1234 - 6762 sayılı Kanunun 1104 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ve Türk 

Medenî Kanununa yapılan yollamalar denetlenerek alınmıştır. 
Madde 1235 - Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 1105 inci ve ikinci fıkrası ise ay

nı Kanunun 1106 ncı maddesi hükmünden dili güncelleştirilerek alınmıştır. İlk maddede birden çok 
konişmento hamilinin eşyanın tesliminden sonraki, ikinci maddede eşyanın tesliminden önceki du
rumu düzenlenmiş olduğundan aynı konuyu düzenleyen iki maddenin birleştirilmesinde yarar gö
rülmüştür. 

Madde 1236 - 6762 sayılı Kanunun 1107 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Madde 1237 - 6762 sayılı Kanunun 1110 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarından di

li güncelleştirmek suretiyle alınmıştır. Yolculuk çarter sözleşmesine atıf yapan konişmentolarda çar
ter partinin bir nüshası da konişmento ile birlikte ibraz edilmedikçe çarter partideki şartların taşıtan 
dışındaki konişmento hâmillerine karşı ileri sürülemeyeceği esası kabul edilmiştir. Konişmento ile 
birlikte ibraz edilen çarter partideki şartların taşıtan dışındaki konişmento hamillerine karşı ileri sü-
rülebilmesi için dahi taşıyan ile taşıtan arasındaki hukukî ilişkilerin niteliğinin buna elvermesi ge
rektiği belirtilmiştir. Ancak, çarter parti hükümlerinin konişmento hamiline karşı ileri sürülebildiği 
hallerde dahi 1245 inci maddenin ikinci cümlesi uyarınca 1243 üncü maddenin emredici rejimi ca
ri olacaktır. Dolayısıyla, çarter parti hükümlerinden 1243 üncü maddeye aykırı düşenlerin yerine 
doğrudan Tasarıdaki emredici hükümler uygulama alanı bulacaktır. Bu hususları açıklığa kavuştur
mak üzere fıkranın son cümlesi kabul edilmiştir. 

Madde 1238 - 6762 sayılı Kanunun 1099 uncu maddesinde konişmentoda taşıyanın adı göste
rilmemiş veya yanlış gösterilmiş ise konişmentonun donatan konişmentosu sayılacağı ve gönderi
lene karşı da donatanın mesul olacağı hükme bağlanmıştı. Tasarıda bu konişmentoyu temsilci sıfa
tıyla düzenleyen kişilerin de donatanla birlikte taşıyan sayılacağı açıklanmıştır. Bu halde, koniş
mento hamiline donatan veya temsilcisinden taşıyana ait kimlik bilgilerini talep etme hakkı veril
mek suretiyle ona taşıyanı doğrudan dava edebilme imkânı sağlanmıştır. Taşıyanın adını yanlış ve
ya geç bildirilmesinden doğacak zararlardan taşıyanın, donatanın ve temsilcinin müteselsilen so
rumlu olacakları kabul edilmiştir. 

Madde 1239 - 6762 sayılı Kanunun 1100 üncü maddesi ile 1110 uncu maddesinin ikinci fık
rasında düzenlenen hükümler yerine, Tasarıya, i 924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü madde
sinin üçüncü fıkrası ile ilgili mahkeme kararlarından mülhem olarak ispat kuralları koyan 1978 ta
rihli Hamburg Kurallarının 16 ncı maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkraları alınmıştır. Maddede, taşı
yanın eşyanın genel olarak cinsi, işaretleri, koli veya parça adedi veya miktarı hakkında konişmen
tonun kendi aleyhine karine teşkil etmesinin sonuçlarından kurtulabilmesi için çekincesini, gerek
çesi ile birlikte konişmentoya ekletmesi gerektiği vurgulanmıştır. Keza, eşyanın haricen belli olan ha
lini taşıyanın yükletenin talebine göre değil, kendi tecrübelerine dayanarak senede koyacağı kabul 
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edilmiştir. Buna ilaveten maddede 1968 tarihli Protokol ile değişik 1924 tarihli Brüksel Sözleşme
sinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 16 ncı maddesine 
uygun olarak, konişmentonun karine fonksiyonunun onu iyiniyetle devralan üçüncü kişiye karşı çü-
rütülemeyeceği açıklanmıştır. 

Madde 1240 - Maddenin birinci fıkrası, navlunun ve sürastarya parasının gönderilen tarafın
dan ödeneceğine dair bir kayıt içermeyen konişmentonun, gönderilenin navlun veya sürastarya pa
rası ödemekle yükümlü olmadığı hakkında karine teşkil edeceğini düzenleyen 1978 tarihli Hamburg 
Kurallarının 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasından; ikinci ve üçüncü fıkraları ise, 6762 sayılı Ka
nunun 1111 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1241 - Uygulamada, yükletenin taşıyana garanti mektubu vererek eşyanın mevcut du
rumu hakkında konişmentoya konulan yanlış kayıtlardan dolayı taşıyanın konişmento hamillerine 
karşı sorumluluğunu güvence altına aldığı görülmektedir. Böyle bir garanti taahhüdünün iyiniyetli 
üçüncü kişi hâmillere karşı geçerli olmadığını ifade etmek üzere 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 
17 nci maddesi Tasarıya eklenmiştir. Bu ekleme sonucunda, yükletence taşıyana verilen bu nitelikte
ki garantinin taşıyanın üçüncü kişileri aldatmak kasdı olmaması şartıyla geçerli olduğu belirtilmiştir. 

Madde 1242 - Bu madde, konişmento yanında denizde eşya taşınmasında kullanılan diğer se
netlerin de ispat fonksiyonunu açıklamak üzere 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 18 inci madde
sinden alınmıştır. 

YEDİNCİ AYIRIM 
Emredici Hükümler 

Madde 1243 - Birinci ve üçüncü fıkralar 6762 sayılı Kanunun 1116 ncı maddesi ile 1978 ta
rihli Hamburg Kurallarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek alınmıştır. 6762 
sayılı Kanuna göre en önemli fark, konişmento düzenlensin veya düzenlenmesin herhangi bir taşı
ma senedinde yer alıp, emredici hükümlere aykırı olarak sorumluluğu tamamen veya kısmen berta
raf eden kayıtların batıl sayılmasıdır. Bu sebeple 6762 sayılı Kanunun 1116 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasında yer alan kabotaj taşımalarında ko^jşmento düzenlenmese dahi emredici hükümlerin 
uygulanacağına dair hüküm metinden çıkartılmıştır. 

Madde 1244 - 6762 sayılı Kanunun 1117 nci maddesinden bazı değişiklikler yapılarak ve dili 
güncelleştirilerek alınmıştır. Yolculuk çarteri sözleşmeleri hakkındaki istisna, Tasarının 1131 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Tasarının 1243 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 
eşyanın güvertede taşınması hakkındaki 1151 inci maddede yer alan hükümler emredicidir; ancak, 
1151 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uyarınca denizde taşıma senedine "eşyanın 
güvertede taşınması" hakkında bir kayıt düşülmüşse, o eşyaya ilişkin sorumluluk rejimi 1243 üncü 
maddede öngörülen emredici düzene tâbi olmaz. Diğer bir deyişle, eşyanın güvertede taşınması 
1151 inci maddeye uygun ve denizde taşıma senedinde belirtilmişse, taşıyan, 1243 üncü maddenin 
getirdiği sınırlamaya tâbi olmaksızın, sorumluluğunu 1244 üncü maddenin üçüncü fıkrasının çizdi
ği çerçevede kaldırabilir veya daraltabilir. 

Madde 1245 - 6762 sayılı Kanunun 1118 inci maddesinde düzenlenen bu konu, 1978 tarihli 
Hamburg Kurallarının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ifade ile Tasarıya alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zamanaşımı 

Madde 1246 - Navlun sözleşmesinden doğan alacakların zamanaşımı, 6762 sayılı Kanunun 
1262 nci maddesinin beşinci fıkrasında bir yıl olarak düzenlenmiştir; ayrıca, 1259 uncu maddenin 
birinci cümlesi ve 1260 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca, 1235 inci maddenin yedinci bendi-
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ne göre kanunî rehin hakkıyla temin edilmiş alacaklar bakımından da zamanaşımı süresi yine bir 
yıldır. Nihayet yük zararına dayanan davalarda 6762 sayılı Kanunun 1067 nci maddesinde öngörül
müş olan bir yıllık hak düşürücü süre, 1260 inci maddenin ikinci fıkrasında saklı tutulmuştur. Tasa
rıda, bu karmaşık düzenlemenin sadeleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu tür alacaklar için gemi alacak
lısı hakkı terk edildiğinden, Tasarının 1327 nci maddesiyle bir uyum sağlanmasına gerek kalmamış
tır. Yolcu taşıma sözleşmeleri için 1270 inci maddede özel hüküm bulunduğundan, bu sözleşmeden 
doğan alacaklar da 1246 inci maddeye alınmamıştır. Bu sebeplerle, 1246 inci madde ayrı bir bölüm 
içinde düzenlenmiş ve böylece hükmün sistematik bakımdan da önceki üç bölümde düzenlenen söz
leşmelere sirayet edeceği açıklığa kavuşturulmuştur. Birinci fıkrada, yük zararı davalarına ilişkin 
1188 inci madde saklı tutularak, önceki bölümlerde düzenlenen sözleşmelerden doğan bütün alacak
lar için zamanaşımı süresi bir yıl olarak tayin edilmiştir; böylece, 6762 sayılı Kanun tahtında uygu
lamada zaten benimsenmiş olan süre muhafaza edilmiştir. Zamanaşımının başlangıcı hakkında Tasa
rının 1296 nci maddesinin birinci fıkrasında farklı bir hüküm bulunduğundan, muhtemel tereddütle
ri gidermek amacıyla burada Borçlar Kanunundaki genel kuralın tekrar edilmesi uygun görülmüştür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 

1247 ilâ 1271 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Deniz yolu ile yapılan taşımalar, esas itibarıyla yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 6762 sayılı Kanunun "Deniz Ticareti"ne ayrılmış Dördüncü Kitabının 
dört kısımdan oluşan "Deniz Ticareti Mukaveleleri" başlıklı Dördüncü Faslında da bu tasnife uyul
muş ve önce Birinci Kısımda "Eşya Taşıma (Navlun) Mukaveleleri" (1016 ilâ 1118 inci maddeler); 
daha sonra da İkinci Kısımda "Yolcu Taşıma Mukavelesi" (1119 ilâ 1132 nci maddeler) düzenlen
miştir. Türk Ticaret Kanununda eşya taşıma sözleşmelerine 113 madde ayrılmışken; yolcu taşıma 
sözleşmesine sadece 14 madde ayrılması ve bir çok hususta eşya taşıma sözleşmelerine ilişkin hü
kümlere atıfla yetinilmesi, bu hükümlerin mehazını teşkil eden 15/05/1897 tarihli Alm. TK.'nın ha
zırlandığı dönemde eşya taşımacılığının yolcu taşımacılığına nazaran daha önemli addedilmesinden 
kaynaklanmıştır. Mehaz Kanunun deniz ticaretine ayrılmış Dördüncü Kitabında yer alan bu hüküm
lerin kaynağını 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinin (Allgemeines Deutsches Han-
delsgesetzbuch) deniz ticaretine ilişkin Beşinci Kitabındaki hükümler teşkil eder. Bu hükümler hu
kukumuza ilk defa Cumhuriyet Döneminin ilk Ticaret Kanunu olan 29/05/1926 tarihli ve 865 sayı
lı Ticaret Kanununun "Deniz Ticareti"ne ayrılmış İkinci Kitabını ekleyen ve 1897 tarihli Alm. 
TK.'nın pek de başarılı sayılamayacak bir tercürsesinden ibaret olan 13/05/1929 tarihli ve 1440 sa
yılı Kanun (1205 ilâ 1219 uncu maddeler) ile girmiştir. Buna göre, Ticaret Kanunu'nda yer alan de
niz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin hükümler, buharlı gemi işletilmeye başlanmasının 
üzerinden sadece 50 yıl kadar bir süre geçtikten sonra hazırlanmış olan ve daha ziyade yelkenli ge
mi ile yolcu taşınması devrinin özelliklerini taşıyan 1861 tarihli Alman Kanunnamesinin tedvin 
olunduğu zamana aittir. Bu itibarla, Ticaret Kanunu'nun 18 inci yüzyılın ihtiyaçlarına göre hazırlan
mış bulunan deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin hükümlerinin çağdaş olmaktan çıkmış 
bulunduğunu kabul etmek gerekir. 

Deniz taşımacılığında, eşya taşımanın daima ön plana çıkması, yolcu taşıma konusunda milletle
rarası birliğe ulaşılmasını geciktirmiştir. Halbuki, tarih itibarıyla daha sonra ortaya çıkan hava taşıma
cılığında birlik, çok erken sayılabilecek bir zamanda, 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi ile sağlanmış
tır. Geçen yüzyılın ilk yıllarında başlayan deniz yolu ile yolcu taşımacılığında birliğin sağlanmasına 
ilişkin çalışmalar aradan uzunca bir süre geçtikten sonra ancak 13/12/1974 tarihinde Atina'da kabul 
edilen "Yolcuların ve Bagajının Deniz Yolu İle Taşınmasına ilişkin Sözleşme" (Athens Convention re-
lating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea)'nin kabulü ile gerçekleşmiştir. 
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Türkiye, tarafı olmadığı Atina Sözleşmesine, sonradan da katılmamıştır. Bu itibarla, Sözleşme
deki düzenlemenin millî hukukumuza doğrudan herhangi bir etkisi yoktur. Atina Sözleşmesine ta
raf olmayan Federal Almanya Cumhuriyeti, sonradan birleştiği Doğu Almanya Cumhuriyeti'nin ta
rafı olduğu Sözleşme hükümlerini, 25/07/1986 tarihli Ticaret Kanununun ve Diğer Kanunların De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun (Gesetz zur Ânderung des Handelsgesetzbuchs und anderer Gesetze) 
ile iç hukukuna intikal ettirmiştir. Bu Kanunun 31/07/1986 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 
6762 sayılı Kanunun deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin 1119 ilâ 1132 nci maddeleri
nin karşılığını teşkil eden Alm. TK.'nın 664 ilâ 677 inci paragrafının önemli bir kısmı ilga edilmiş; 
geriye sadece 665 inci (6762 sayılı Kanunun 1120 inci maddesi), 672 nci (6762 sayılı Kanunun 
1127 nci maddesi), 673 üncü (6762 sayılı Kanunun 1128 inci maddesi), 674 üncü (6762 sayılı Ka
nunun 1129 uncu maddesi) ve 675 inci (6762 sayılı Kanunun 1130 uncu maddesi) paragraflar kal
mıştır. Anılan Kanun ile Mehaz Kanunun 664 üncü paragrafı da değiştirilmiş ve bu paragrafa Ati
na Sözleşmesinin 1 inci, 3 ilâ 5 inci, 7 ilâ 8 inci, 10 ilâ 18 inci ve 21 inci maddelerinin Almancaya 
tercümesinden ibaret 16 paragraf (Anlage zu paragraf 664, Art. 1-16) ilâve edilmiştir. Yani, me
hazdaki düzenleme, artık büyük ölçüde Atina Sözleşmesindeki düzenlemeye uygundur. 

Yolcuların hem ölüm ve yaralanmalarından; hem onların bagajının ziyamdan veya hasarından 
doğan zararlara ilişkin sorumluluğu düzenleyen hükümleri muhtevi 28 maddeden müteşekkil Atina 
Sözleşmesinin en önemli özelliği, bir çok halde sorumluluğun her bir zarar türü için belli miktar ile 
sınırlandırılmış olmasıdır. Yani, bu Sözleşme hükümlerine göre ödenecek olan tazminatın miktarı, 
istisnaî bazı haller hariç yine Sözleşmede her bir zarar türü için maktu olarak tayin edilmiş belli bir 
bedelden ibarettir. Sözleşmede zarar türlerine göre sorumluluğun belli bir miktarla sınırlandırılmış 
olması, bir ölçüde sorumlu sayılan kişileri koruduğu gibi; ayrıca farklı devlet mahkemelerinde açı
lacak olan davalarda, aşağı yukarı birbirine yakın miktarlarda tazminat ödenmesine ilişkin kararla
rın alınmasında da müsbet rol oynar. 

Atina Sözleşmesinin 13/12/1974 tarihinde kabul edilen ilk metninde, bu Sözleşme hükümleri
ne göre ödenecek tazminat bedellerinin tayininde kullanılacak olan hesaplama birimi olarak, 900 
milyem ayarında ve 65.5 miligram ağırlığında altınının değerine tekabül eden "frank" tercih edil
miştir (7 ilâ 9 uncu maddeler). Ancak, 19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarının Sınırlandırılmasına 
ilişkin Londra Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan Londra Konferansı'nı müteakiben 17-
19/11/1976 tarihleri arasında yine Londra'da yapılan üç ayrı konferanstan biri, Atina Sözleşmesi
nin hesaplama birimi olan frank'ın değiştirilmesi amacıyla toplanmış ve bu Konferans sonrasında 
imzalanan 19/11/1976 tarihli Protokol (Protocol to the Athens Convention relating to the Carriage 
of Passengers and their Luggage by Sea) ile Atina Sözleşmesinin hesaplama birimi olan "frankın" 
yerine, 19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarından Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin 
Londra Sözleşmesinde de hesaplama birimi olarak kullanılan Özel Çekme Hakkı ikame edilmiştir. 

Atina Sözleşmesinin hesaplama birimini Özel Çekme Hakkı ile değiştiren 13/11/1976 tarihli 
Protokol'ün yürürlüğe gireceği tarihi tayin eden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
Protokole en az 10 devletin taraf olması şartı ise, 30/04/1989'da gerçekleşmiştir. Ancak, bu Proto
kol'de sorumluluk sınırı olarak öngörülen miktarlar, Milletlerarası Denizcilik Teşkilâtı (Internati
onal Maritime Organization) tarafından 26 - 30/03/1990 tarihleri arasında düzenlenen Konferans 
sonrasında imzalanan ve Sözleşmenin bazı maddelerin tadilini de içeren daha ayrıntılı bir düzenle
meyi havi yeni bir Protokol (Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Car
riage of Passengers and their Luggage by Sea) ile arttırılmıştır. Ancak 1990 tarihli Protokol daha 
yürürlüğe girmeden 21.10.2002 ilâ 01.11.2002 tarihleri arasında yine Milletlerarası Denizcilik Teş-
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kilâtı'nm girişimi ile toplanan bir diplomatik konferansta bu kuruluşun hazırladığı bir değişiklik 
protokolü tasarısı müzakere edilmiş ve sonuçta Konferansa katılan 71 devletin temsilcisi tarafından 
oybirliği ile 01.11.2002 tarihli bir Protokol (Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to 
the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea) kabul edilmiştir. 

1990 Protokolünün yerine geçmek üzere hazırlanmış bulunan 2002 Protokolünün giriş kısmın
da 1990 Protokolünün yürürlüğe girmemiş olduğuna da sarahaten işaret edilmiştir. 1990 Protoko
lünde öngörülen sorumluluk sınırlarını miktar itibarıyla da arttıran 2002 Protokolünün 15 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında, 1974 Atina Sözleşmesinin bundan sonra "2002 tarihli Yolcuların ve Ba
gajının Deniz Yolu İle Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi" (Athens Convention relating to the 
Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002) olarak anılacağı zikrolunduğu için, bu son 
Protokol ile bir ad değişikliği yoluna gidilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. Buna göre, 2002 Pro
tokolünün yürürlüğe girmesini müteakip kısaca 1974 tarihli Atina Sözleşmesi diye de anılan millet
lerarası metnin adı 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajının Deniz Yolu İle Taşınmasına İlişkin Atina 
Sözleşmesi (2002 Atina Sözleşmesi) olarak değişmiştir. 

1974 tarihli Atina Sözleşmesine 2002 Protokolü'nün işlenmesi ile ortaya çıkan 2002 tarihli 
Atina Sözleşmesi, sorumluluk sınırları dışında; sorumluluk şartları bakımından da bazı yenilikleri 
içermektedir. Protokolün 5'inci maddesi ile Atina Sözleşmesine eklenen 4bis maddesinde taşıyan
ların yolcuların ölümü ve yaralanmasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunluluğu
nun öngörülmüş olması da bir diğer önemli değişikliği teşkil etmektedir. 

Tasarının deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin hükümleri hazırlanırken Alman Ka
nun Koyucunun tercih ettiği sistem izlenerek milletlerarası kuralların iç hukuka işlenmesi yolu be
nimsenmiştir. Bu amaçla, Alm. TK.'daki revizyonda dikkate alınan 1974 Atina Sözleşmesinin ye
rine, kısa süre önce yürürlüğe giren ve ülkemizde de yolcu taşımacılığının gelişmesi açısından son 
derece isabetli ve çağdaş düzenlemeler içeren 2002 Atina Sözleşmesi esas alınmıştır. 

Tasarının 2002 Atina Sözleşmesi hükümleri örnek alınarak hazırlanan maddelerinde mehaz 
metinlere sadık kalınmıştır. Fakat çalışmalar sırasında 6762 sayılı Kanunun deniz yolu ile yolcu ta
şıma sözleşmesi ile ilgili hükümlerinden bazılarının korunması da gerekli görülmüş ve bunların bir 
kısmı Sözleşmeden alınan maddeler içerisinde, bir kısmı da doğrudan Tasarıya alınmıştır. Ayrıca, 
Anglo-Sakson kanunlaştırma tekniğine uygun olarak Sözleşmenin temel kavramlarının tanımlan
masına tahsis edilmiş 1 inci maddesinde yer alan tanımlar, Kara Avrupası Kanunlaştırma tekniğine 
uygun olarak ilgili oldukları konuları düzenleyen maddelere alınmak suretiyle dağıtılmıştır. 

Madde 1247 - Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi 6762 sayılı Kanunda tanımlanmamış ol
duğu halde Tasarı hükümlerinin hazırlanmasında esas alman 2002 Atina Sözleşmesine paralel ola
rak bu maddede tanımlanmıştır. 2002 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 
21 inci maddesine göre kaleme alınan bu maddedeki tanıma, ücret unsurunun da ilâve edilmesi baş
langıçta düşünülmüş; ancak mehazla uyumun sağlanması için bundan vazgeçilmiştir. Bununla be
raber, maddenin Sözleşmenin 21 inci maddesinden alman ikinci fıkrasında yolcu taşıma sözleşme
si ile ilgili hükümlerin devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan yolcu taşımalarından 
sadece ticarî olanlara uygulanacağının tasrih edilmesinden ücret unsurunun çıkmakta olduğu söyle
nebilir. Öte yandan, Tasarının taşıyanın ücret hakkından açıkça bahseden hükümleri (m. 1250, III; 
1252, III; 1253; 1258, (a)) ile ücret alacağını temin etmek üzere öngörülen hapis hakkı ile ilgili 
hükmünden (m. 1254) de benzer sonuca varılması kabildir. Sözleşmenin 1 inci maddesinin deniz 
yolu ile yolcu taşıma sözleşmesinin icra vasıtası olan geminin tanımlandığı üçüncü fıkrasında, ay
nı zamanda karada da yolculuk yapılmasına yarayan hava yastıklı araçlar bakımından getirilen is
tisnaya, maddenin üçüncü fıkrasında yer verilmiş ve bu surette Sözleşme ile uyum sağlanmıştır. 
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Madde 1248 - Bu maddede yolcuların duçar olacağı zararlardan sorumlu olan başlıca kişiler 
olarak taşıyan ve fiilî taşıyan, 2002 Atina Sözleşmesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentlerine uygun bir şekilde tanımlanmıştır. Tasarının 1259 uncu maddesinde taşıma işinin ta
mamını veya bir kısmını «üstlenen» ve «gerçekleştiren» kişiler arasındaki ayrım gereken şekilde 
vurgulandığı için Sözleşmenin anılan maddesinin (c) bendinde yer alan "taşıma işinin tamamını ve
ya bir kısmını gerçekten icra eden taşıyan" hakkındaki tanıma Tasarıda yer verilmemiştir. 

Madde 1249 - Bu maddenin birinci fıkrasında gemiyle taşınanlardan hangilerinin yolcu sayı
lacağı hususu, 2002 Atina Sözleşmesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ne uygun olarak açıklanmıştır. Yolcu taşıma sözleşmesi dışındaki bir sözleşmeye istinaden taşınan 
araç veya canlı hayvanlara nezaret etmek üzere gemide bulunan kişilere de yolcu statüsünün tanın
ması, onların yolculuk esnasında uğradıkları zararlardan kimlerin, hangi hükümlere göre sorumlu 
olacağı konusundaki boşluğu doldurmuştur. Maddenin ikinci fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun yol
cunun taşınma hakkını devretmesi ile ilgili 1119 uncu maddesinden alınmıştır. 

Madde 1250 - Bu maddenin ilk iki fıkrası, 2002 Atina Sözleşmesinin 1 inci maddesinin beşin
ci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile altıncı fıkrasından alınmıştır. Üçüncü fıkrası ise, zaten 6762 sayı
lı Kanunun 1127 nci maddesinde öngörülen ve Tasarıda yer almasının gerekli olduğu sonucuna va
rılan bir esasın tekrarından ibarettir. 

Madde 1251 - 6762 sayılı Kanunun 1120 nci maddesinden alınan bu hüküm sonradan 1974 
Atina Sözleşmesine göre gözden geçirilen Alm. TK.'nın 665 inci paragrafına da uygundur. 

Madde 1252 - 6762 sayılı Kanunun 1128 inci maddesinin üçüncü fıkrasında mehaz Alm. 
TK.'nın 673 üncü maddesinde olduğu gibi navlun sözleşmesi hükümlerine yollama yapılarak dü
zenlenmiş bulunan bu yükümlülük, Tasarıda yolcu taşıma sözleşmesinin mahiyetine uygun düşecek 
bir tazda müstakilen düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasındaki sorumlulukla ilgili ifadenin 
1145 inci maddenin birinci fıkrasındaki ifadeyle uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 

Madde 1253 - 6762 sayılı Kanunun 1121 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin mehazını teş
kil eden Alm. TK.'nın 666 nci paragrafı yürürlükten kaldırılmış olduğu halde, anılan hükmün mu
hafazasında yarar görülmüştür. Şu kadar ki, gemiye gelmeyen yolcunun yerine başka yolcu taşın
mış ise, taşıyanın böylece elde ettiği ücret, gelmeyen yolcunun ödemek zorunda bırakıldığı ücret
ten indirilecektir; Tasarıya eklenen bu düzenleme ile 1158 inci maddenin ikindi fıkrasında benim
senen ilkeyle de uyum sağlanmıştır. 

Madde 1254 - 6762 sayılı Kanunun Alm. TK.'nın 674 üncü paragrafından alınmış 1129 uncu 
maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 1201 inci maddesinin gerekçesinde işaret olunan se
beplerden dolayı yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, günümüzde taşıyanların yaptıkları sözleşmelerde 
yolcuları deniz yolu ile bir yerden başka bir yere taşımak dışında bazı edimlerin ifasını da üstlen
meleri karşısında onlara bahşedilen teminatın sadece taşıma ücreti alacağı ile sınırlandırılmasımn 
doğru olmayacağı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki, Tasarının 891, 913, 923, 1201, 1275 ve 1315 inci 
maddelerinde de aynı tercih yapılmıştır. 

Madde 1255 - 6762 sayılı Kanunun 1130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. An
cak, yolculuk sırasında ölen yolcunun bagajını koruma yükümlülüğü doğrudan doğruya yolcu taşı
ma sözleşmesinin diğer tarafını teşkil eden taşıyana tahmil edilmiştir. 

Madde 1256 - Bu maddenin ilk beş fıkrası 2002 Atina Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin ilk 
beş fıkrasından; altıncı fıkrası 2002 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin yedinci fıkrasından, yedinci, 
sekizinci ve dokuzuncu fıkraları 2002 Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin altıncı, yedinci ve seki
zinci fıkralarından alınmıştır. Maddenin son fıkrasında ise, taşıyanın sorumluluğunun üst sınırları 
hakkında 1262 ve 1263 üncü madde hükümlerinin cari olacağı belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 3 7 6 -

Madde 1257 - 2002 Atina Sözleşmesinin 4 üncü maddesinden alınmıştır. 
Madde 1258 - 2002 Atina Sözleşmesinin 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentlerinden alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Madde 1259 - 2002 Atina Sözleşmesinin zorunlu sigortayı hükme bağlayan 4bis maddesinin 

birinci fıkrası ile 12'nci fıkrasından hareketle sevkedilen bu maddede, taşıyanların yolcuların ölü
münden veya yaralanmasından doğabilecek sorumluluklarına karşı güvence teşkil etmek üzere bir 
zorunlu sigortayı yaptırmakla yükümlü kılınmışlardır. Maddede taşıyana zorunlu sigortaya alterna
tif olarak bir banka yahut benzeri bir malî kuruluşun garantisi gibi bir malî güvence verme imkânı
nın bahsedilmesi, zorunlu sigorta uygulaması ile uzlaşmayacağından uygun bulunmamıştır. 

Madde 1260 - 2002 Atina Sözleşmesinin 5 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1261 - 2002 Atina Sözleşmesinin 6 ncı maddesinden alınmıştır. 
Madde 1262 - 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm 2002 Atina Sözleşmesinin 7 nci 

maddesinin birinci fıkrası esas alınarak sevkedilmiştir. Birinci cümlenin sonunda 1256 ncı madde
nin birinci fıkrası ikinci cümlesinin saklı tutulmasının sebebi, gemi kazası hallerinde 250.000 ÖÇH 
sınırının esas alınacağını, ancak taşıyanın kusuru halinde talep edilebilecek fazla zarar bakımından 
da bu maddedeki 400.000 ÖÇH sınırının geçilemeyeceğini vurgulamaktır. 

Madde 1263 - 2002 Atina Sözleşmesinin 8 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1264 - 2002 Atina Sözleşmesinin 10 uncu maddesinden alınmıştır. 
Madde 1265 - 2002 Atina Sözleşmesinin 11 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1266 - 2002 Atina Sözleşmesinin 12 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1267 - 2002 Atina Sözleşmesinin 13 üncü maddesinden alınmıştır. Anlatım, aynı ku

sur dereceleri için hüküm getiren Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 886 ve 887 nci 
maddeleri, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 1187 nci maddeleri ile uyum içerisinde bulunmak
tadır. Böylece, uygulamada bu kusur derecesinin yorumu bakımından yeknesaklık sağlanmıştır. 

Madde 1268 - Taşıyana veya fiilî taşıyana karşı yolcunun ölümü veya yaralanması yahut ba
gajının zıyaı veya hasarı sebebiyle açılacak tazminat davalarında genel hükümlere de dayanılabil-
mesi yolunu kapatan bu madde 2002 Atina Sözleşmesinin 14 üncü maddesinden uyarlanmak sure
tiyle alınmıştır. 

Madde 1269 - 2002 Atina Sözleşmesinin 15 inci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1270 - 2002 Atina Sözleşmesinin 16 ncı maddesinden alınmıştır. 
Madde 1271 - 2002 Atina Sözleşmesinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci madde

sinden alınmıştır. 
BEŞİNCİ KISIM 

Deniz Kazaları 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Avarya 

1272 ilâ 1285 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Tasarıdaki müşterek avarya hükümleri şu ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir: 
(1) Tasarının 1273 üncü maddesinde, York Anvers Kuralları'na atıf yapılması yoluna gidilmiş 

ve Türkçe tercümenin resmi yoldan hazırlanması usûlü kabul edilmiştir. 
(2) Bu atıf nedeniyle, York Anvers Kuralları'nda düzenlenen hususlara ilişkin 6762 sayılı Ka

nunun hükümleri Tasarıya alınmamıştır. 
(3) Navlun sözleşmesi ve kurtarma hakkınc', ki bölümlerde kabul edilen hükümlere uygun ola

rak, müşterek avarya garame paylarının şahsi borçlularını belirleyen 1274 üncü madde eklenmiştir. 
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(4) York Anvers Kuralları, teminatları düzenlemediği için, 6762 sayılı Kanunun bu hususa iliş
kin maddeleri, Tasarının 1275 ilâ 1277 nci maddelerinde muhafaza edilmiş; ancak, Tasarıda "hapis 
hakkı sistemi" kabul edildiği için, düzenleme bu sistem ile uygun hâle getirilmiştir. 

(5) York Anvers Kuralları, dispeç usulünü düzenlemediği için, 6762 sayılı Kanunun bu konu
daki hükümleri de korunmuş, ancak mehaz ile karşılaştırılarak yeniden düzenlenmiştir. 

(6) Tasarıda kabul edilen kavram ve terimler ile uyum sağlanmıştır. 
Madde 1272 - 6762 sayılı Kanunun 1179 uncu maddesi metni esas alınarak, bu hüküm, 1994 

tarihli York Anvers Kuralları'nın A ilâ D ve F harfli kuralları ile karşılaştırılarak yeniden kaleme 
alınmıştır. Maddede yer verilen müşterek avarya tanımı sayesinde, York Anvers Kuralları'na atıf 
yapan Tasarının 1273 üncü maddesine geçiş sağlanmıştır. York Anvers Kuralları'nın A maddesinin 
birinci fıkrasına uygun olarak "gemi, yük, diğer eşya ve navlun" ibaresi kullanılmıştır; çünkü, taşı
yanın navlunu ile birlikte zaman çartererinin yakıtı, bir işleticinin konteynerleri gibi çok sayıda baş
ka eşya da müşterek avarya fedakârlığına maruz kalmış veya böyle bir fedakârlıktan yararlanmış 
olabilir. 

Madde 1273 - York Anvers Kuralları, hem kabotaj taşımalarında hem de milletlerarası taşıma
larda, müşterek avarya hakkında uygulanan temel kurallar niteliğindedir. Bu Kurallar, gelişmeler ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda Comite Maritime International tarafından aralıklarla yenilenmektedir. Uy
gulamada kullanılan bütün basılı sözleşmeler ve konişmentolar, mezkûr Kurallar'a atıf içermektedir. 
Dolayısıyla, uygulamadaki olayların büyük bir çoğunluğunda, York Anvers Kurallarının hangi tarih
li metninin uygulanacağı zaten taraflarca kararlaştırılmış olmaktadır. Buna karşılık, tarafların bu hu
susa dair bir anlaşma yapmadıkları haller için Tasarıya yedek hukuk kuralları almak gerekmiştir. 

6762 sayılı Kanunun ilk tasarısında, York Anvers Kuralları'nın 1924 tarihli metni esas alınmış
tı. Bu Kurallar 1950 yılında yenilenince, Tasarıyı gözden geçiren Adliye Encümeni, bu kuralları ta
sarıya işlemiştir. 6762 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, York Anvers Kuralları 1974, 1990, 
1994 ve 2004 yıllarında esaslı değişikliklere uğramıştır. Ancak bu değişiklikler, 6762 sayılı Kanu
na yansımadığından, kanunî düzenleme ile uygulama arasında uyumsuzluk doğmuştur. Bütün bu 
gelişmeler karşısında, bu Kuralları Tasarıya işlemek sakıncalı bulunmuştur. Dolayısıyla, York An
vers Kuralları'nın güncel metninin daima uygulanabilmesini mümkün kılan bir çözüm üzerinde ça
lışılmıştır. Bu amaçla, İsviçre Deniz Ticareti Kanunu'nda benimsenen çözüm incelenmiştir. Ancak 
bu çözümün, York Anvers Kuralları'nın belli tarihli bir metnine atıftan ibaret olduğu görüldüğün
den tatminkâr bulunmamıştır. Sonuçta, Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün ve Denizcilik Müsteşar-
lığı'nın görüşleri alınarak, Tasarıdaki hüküm kabul edilmiştir. Buna göre, 7397 sayılı Sigorta Mu
rakabe Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca yayımlanmış olan Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetme
liği (15/06/1995 tarihli ve 22314 sayılı Resmî Gazete) uyarınca bir ihtisas komitesi kurulacaktır. 
Müşterek avarya garame payları uygulamada hiç istisnasız sigortacılar tarafından karşılandığından, 
bu komiteye sigorta sektörüyle birlikte denizcilik sektörünü temsilen de Denizcilik Müsteşarlı
ğından üyeler davet edilecektir. Ayrıca Deniz Ticaret Odaları'ndan ve diğer meslek kuruluşların
dan temsilcilerle, bu alanda çalışan uzman akademisyen ve uygulamacıların katılımı sağlanacaktır. 
Böylece kurulan komite, York Anvers Kurallarının uygulanacak tercümesini hazırlayacaktır. Bu hü
küm sayesinde, Kurallar'm en son kabul edilen metni esas alınacak, diğer yandan mahkeme ve dis-
peççiler, İngilizce bir metni doğrudan uygulama külfetinden kurtarılmış olacaktır. Öte yandan, Ku
rallarda meydana gelecek bir değişiklik, kurulacak komite tarafından tercüme edilip Resmi Gazete
de yayımlanmadığı sürece mahkemeler için bağlayıcı olmayacaktır. 
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Madde 1274 - Maddenin birinci fıkrası yeni bir hüküm niteliğindedir. Tasarının 1200 üncü 
maddesinde "navlun borcu" ve 1306 ncı maddesinde "kurtarma ücreti borcu" için açık hükümler 
sevk edilmesinin sebebi burada da geçerlidir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve York Anvers 
Kuralları'nda bu hususa ilişkin hüküm bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Nitekim 
Alm. TK.'da 1972 yılında yapılan değişiklikte yeniden düzenlenen 725 inci paragrafının birinci fık
rası da benzer bir hüküm içermektedir. 

İkinci fıkra, Alm. TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 726 ncı paragrafının ikinci fıkrasından 
iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1204 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Tasa
rının 1307 nci maddesinin birinci fıkrasında da kurtarma ücreti ile ilgili olarak aynı hüküm kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu kuralın burada da kabulü uygun bulunmuştur. Ancak, 6762 sayılı Kanun
da "rehin" ile ilgili 1204 üncü maddede yer alan bu fıkra, kişisel borçluları belirleyen Tasarının bu 
maddesine alınmıştır. 

Madde 1275 - Bu madde hazırlanırken, Alm. TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 725 inci pa
ragrafının birinci fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1204 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası dikkate alınmış, ancak Tasarıda kabul edilmiş olan (891, 913, 923, 1201, 1254 ve 1315 
inci maddeler) "hapis hakkı sistemi"nin gerektirdiği değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 1276 - Alm. TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 730 uncu paragrafından iktibas edil
miş olan 6762 sayılı Kanunun 1205 inci maddesinden alınmıştır. 

Madde 1277 - Alm. TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 731 inci paragrafından iktibas edil
miş olan 6762 sayılı Kanunun 1206 ncı maddesinden alınmıştır. Taşıyanın hapis hakkı, Tasarının 
1201 inci maddesinde yeniden düzenlendiği için, madde bu yeni düzenlemeye uydurulmuştur. Bu 
çerçevede, birinci fıkranın ikinci cümlesinde geçen "eşya üzerindeki hapis hakkına halel gelmemek
le beraber" ibaresi çıkartılmıştır, çünkü zilyetliğin yitirilmesi halinde hapis hakkı da sona ermiş ola
caktır. Üçüncü fıkranın ikinci cümlesi, mehaz hükme ve Tasarının 1201 inci maddesine uygun ola
rak sadeleştirilmiştir. 

1278 ilâ 1284 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Dispeç usulüne ilişkin hükümler, 6762 sayılı Kanunun ilk tasarısına Alman Nizasız Kaza Ka

nunundan (Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit) alınmıştı. O tasarıyı denetleyen Adliye En
cümeni, bu hükümlerde bazı değişiklikler ve onlara eklemeler yapmıştır. Tasarının 1278 ilâ 1284 
üncü maddelerinde, bu sisteme esas itibarıyla dokunulmamıştır. Ancak, Alman Nizasız Kaza Kanu
nundan alınması ihmal edilen hükümler eklenmiş ve bazı tercüme yanlışları da giderilmiştir. 

Madde 1278 - Maddenin ilk iki fıkrası, Alm. TK.'nın 728 inci paragrafından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1209 uncu maddesinin ilk iki fıkrasından alınmıştır. Mehaz hükümlerde 
kabul edilmiş olan "kaptanın dispeç yaptırmakla yükümlü tutulması" ilkesi terkedilmiştir, çünkü 
çağdaş milletlerarası uygulama ile çelişmektedir. Günümüzde hiçbir donatan, dispeç yaptırma işini 
kaptana bırakmaz; hiçbir yük ilgilisi de kaptanı bu iş için dava veya takip etmez. Dispeçin yaptırıl
masının yalnızca donatana yüklenmesi, gerekli ve yeterli görülmüştür. Öte yandan, 6762 sayılı Ka
nunun 1209 uncu maddesinin birinci fıkrasına Adliye Encümeni tarafından eklenmiş olan ikinci 
cümlenin çıkartılmasına karar verilmiştir. Orada'öngörülen sistem uyarınca, önce "dispeç yaptırma 
kararı" istihsal edilecek, ardından dispeç yapılacak, son olarak da mahkemeden dispeçin tasdiki ta
lep edilecektir; bu usul, on yıldan uzun bir zaman alabilir. Bu sebeple, mehaz Alman hükmünün 
ikinci fıkrasında öngörüldüğü gibi, "donatan yaptırmazsa, ilgililer yaptırır" ilkesini düzenleyen 
ikinci fıkra hükmü yeterli bulunmuştur. 
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Maddenin üçüncü fıkrası, mehaz Alman Nizasız Kaza Kanununun 150 nci maddesi gözönün-
de tutularak 6762 sayılı Kanunun 1209 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. 

6762 sayılı Kanunun tasarısını gözden geçiren Adliye Encümeni, 1209 uncu maddesinin üç fık
rasına da, "sigortacının haklan"na ilişkin eklemeler yapmıştır. Bu eklemelerin, önemli bir ihtiyaca 
cevap verdiklerinden, Tasarıya da alınmaları gerekmiştir. 

Madde 1279 - Alm. TK.'nm 727 nci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 
1207 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1280 - Bu maddenin ilk iki fıkrası, Alm. TK.'nın 729 uncu paragrafından iktibas edil
miş olan 6762 sayılı Kanunun 1208 inci maddesinin ilk iki fıkrasından dili güncelleştirilerek alın
mıştır. 6762 sayılı Kanunun hükmünde, birinci Akranının birinci cümlesinde "hükümetçe tayin edil
miş olan dispeççiler"e yapılan yollama Tasarıya alınmamıştır, çünkü 6762 sayılı Kanunun yürürlük
te bulunduğu yaklaşık elli yıl içinde hükümet tarafından böyle bir tayin yoluna gidilmemiştir. Çağ
daş denizcilik uygulamaları dikkate alınarak, dispeççi seçimi öncelikle ilgililere bırakılmış, ilgililer 
tarafından oy birliği ile bir seçim yapılamaması halinde mahkemeye müracaat edilmesi kuralı ka
bul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, Alman Nizasız Kaza Kanununun 151 ilâ 152 nci mad
delerinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1208 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fık
ralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Üçüncü fıkrada, mehaz Alman hükmünde, ibraz yüküm
lülüğünün hangi kanundan doğduğu açık bırakılmışken, 6762 sayılı Kanunun hükmünde "Usul Ka-
nunu"na atıf yapılarak, hükmün uygulama alanı daraltılmıştır. Bu düzenleme isabetli bulunmadığın
dan, hüküm kaynak kurala uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 1281 - Maddenin birinci ilâ dördüncü fıkraları, Alman Nizasız Kaza Kanununun 153 
üncü maddesinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1210 uncu maddesinin birinci ilâ dör
düncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Dördüncü fıkranın son cümlesinde, ilgililere 
duruşma öncesinde yeterince süre tanınmasını sağlamak amacıyla, tebligatın onbeş gün önce yapıl
mış olması şartı getirilmiştir. 

Maddenin son fıkrası, 6762 sayılı Kanunun tasarısını gözden geçiren Adliye Encümeni tarafın
dan 1210 uncu maddeye eklenen beşinci fıkradpn dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1282 - Alman Nizasız Kaza Kanununun 155 inci maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkra
larından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1211 inci maddesinden dili güncelleştirilerek 
alınmıştır. Mehaz maddenin "yapılan itiraz ile, duruşmaya katılmayan bir ilgilinin hakları etkileni
yorsa, o ilgilinin, itirazı kabul etmediği varsayılır" hükmünü havi dördüncü bir fıkrasının da bulun
duğu tespit edilmiş, ancak bu fıkranın iktibasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir. 

Madde 1283 - 6762 sayılı Kanun tasarısını inceleyen Adliye Encümeni tarafından hazırlanmış 
olan 1212 nci maddeden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ülkemizdeki uygulamada, dispeç tasdik
lerinde basit muhakeme usulü yerleşik hale geldiğinden, maddede bir değişiklik yapılmasına gerek 
görülmemiştir. 

Madde 1284 - 6762 sayılı Kanunun 1213 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 
Mehaz hüküm, 6762 sayılı Kanunun tasarısını inceleyen Adliye Encümeni tarafından, Alman Niza
sız Kaza Kanununun 158 inci maddesi gözönünde bulundurularak hazırlanmıştı. 

Madde 1285 - Müşterek avarya garame payı alacakları için kabul edilen bir yıllık zamanaşımı 
süresi, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 1260 inci maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Bu
na karşılık, zamanaşımının başlangıcı hakkında 6762 sayılı Kanunun 1261 inci maddesinin birinci 
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fıkrasının ikinci bendinde öngörülen düzenlemenin değiştirilmesi gerekmiştir. Nitekim Tasarının 
1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ilâ 1321 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 
müşterek avarya garame payı alacakları gemi üzerinde kanuni rehin hakkı bahşeder. Bu rehin hak
kı, Tasarının 1326 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca altı aylık veya altmış günlük hak düşürü
cü sürelere tâbi tutulmuştur. Dolayısıyla, şahsi talep hakkına ilişkin zamanaşımı süresinin başlangı
cını mehaz 6/05/1993 tarihli Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası 
Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca kaleme alman 1326 ncı maddenin ikinci fıkrası 
ile uyumlu hale getirmek gerekmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çatma 

1286 ilâ 1297 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Gemilerin denizde çarpışması, 6762 sayılı Kanunda "çatma" olarak nitelendirilmiştir. Milletle

rarası alanda, çatmaya ilişkin kurallar, 23/09/1910 yılında Brüksel'de akdedilen "Denizde Çatmala
ra ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi hakkında Milletlerarası Sözleşme" ile düzenlenmiştir. Tür
kiye, 9/05/1937 tarihli ve 3226 sayılı Kanuna istinaden, 16/09/1955 tarihi itibarıyla bu Sözleşmeye 
taraf olmuştur. 

Mehaz Alman hukukunda, 1910 Sözleşmelinin hükümleri, 07/01/1913 tarihli bir kanun ile 
("Gesetz über den Zusammenstolî von Schiffen sowie über die Bergung und Hilfsleistung in See-
not") 1897 tarihli Alm. TK.'nın 734 ilâ 739 uncu paragraflarına işlenmiştir. Bu hükümler, önce 
13/05/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanunu (2. Kitap - Deniz Ticareti), ardından 6762 sayılı 
Kanun hazırlanırken iktibas olunmuştur. 

1910 Sözleşmesinin uygulanabilmesi için, 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, çatmaya 
karışan bütün gemilerin, sözleşmeye taraf olan bir ülkenin bayrağını taşıması gerekir. Dolayısıyla, 
bu şartın tahakkuk etmediği çatmalarda, eğer yabancılık unsuru varsa, 2675 sayılı Milletlerarası 
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca "ika 
yeri hukuku", yani Türk karasularında meydana gelen çatmalarda Türk hukuku uygulanacaktır. Üs
telik içinde yabancılık unsuru bulunmayan çatmalar, 1910 Sözleşmesinin 12 nci maddesinin ikin
ci fıkrasının ikinci bendinin açık hükmü uyarınca, mahkemenin millî hukukuna tâbidir. Dolayısıy
la, Türk karasularında meydana gelebilecek çatmalarda, mahkemeler ya 1910 Sözleşmesini veya 
6762 sayılı Kanunu uygulamak zorundaydı. Böyle olunca da, 1910 Sözleşmesi ile yeni Ticaret Ka
nunu arasında tam bir uyum sağlanması, hem hukuk politikası açısından yerinde olacak, hem de 
yargının işini kolaylaştıracaktır. Bu sebeple, 1910 Sözleşmesinin Almanya tarafından iç hukuka it
hal edilmesinde izlenen yöntem terk edilmiş ve Sözleşmenin hükümlerinin Tasarıya aynen işlenme
si yoluna gidilmiştir. Bu amaçla, vaktiyle 1910 Sözleşmesinden alınmayan bazı hükümler Tasarıya 
eklenmiş, hatalı olarak alınan hükümlerde de gereken düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmalar sırasında 
1910 Sözleşmesinin Fransızca asıl metninden hareket edilmiş, bunun yanında her hüküm için, söz
leşmenin İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da kabul edilen tercümeleri ile karşı
laştırma yapılmıştır. 

1910 Sözleşmesinin 11 inci maddesi uyarınca bu Sözleşme, harp gemileriyle diğer Devlet ge
milerine uygulanmaz; ancak, 6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ben
dini takiben Tasarının 935 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde de aksi düzenleme kabul 
edilmiştir. 
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Tasarı hazırlanırken, uygulamada şikâyetlere yol açan bazı usuli zorlukların giderilmesi mese
lesi tartışılmıştır. Sivil havacılık hukukunda, uçak kazalarının soruşturulmasına ilişkin milletlerara
sı sözleşmelerden alınmış olan kapsamlı bir düzenleme bulunmaktadır. Karayolu trafik kazaları için 
de ayrı bir usul öngörülmüştür. Buna karşılık gemi kazalarının soruşturulmasında bir belirsizlik söz 
konusudur. Savcılıklar, belli deniz kazalarında soruşturma açmaktadır; bu soruşturma kapsamında 
tayin edilen bilirkişiler, kazaya karışan ilgililerin kusur oranları tespit etmektedir. Liman Başkanlık
ları, kendi liman tüzük veya yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde kazaya karışan ge
mi adamlarının ifadelerini almakta ve kazanın sebeplerine dair rapor düzenlemektedir. Taraflar 
mahkemelere "delil tespiti" için müracaat etmekte, bilirkişilerin çok dar zamanda ve eksik bilgiyle 
hazırladıkları raporlarda kusur paylaştırmasına yer verdikleri görülmektedir. Bu raporlarda, delil 
tespiti talebinde bulunan tarafa yüzde yirmiden çok kusur atfedilmesi pek nadir görülen bir haldir. 
Böylece, çatmayı izleyen ilk günlerde, kusur paylaştırmasına ilişkin biribirine taban tabana zıt tes
pitleri içeren raporlar ortaya çıkmaktadır. Ardından tazminat davalarında yeniden bilirkişiler atan
makta, genellikle her rapor itiraza uğramakta, mahkemeler de itiraz ve çelişkilerin giderilmesi için 
tekrar tekrar raporlar almak yoluna gitmektedir. Çarpıcı bir örnek verilecek olursa, 1994 yılında 
meydana gelen bir çatmada, alacaklı kamu tüzel kişileri tarafından açılan tazminat davalarında, ku
sur oranlarını tespit eden cezai, idari ve adli yollardan elde edilmiş ondan fazla çelişkili rapor alın
mıştır. Bu uygulama, hukuk güvenliğine aykırı düştüğü gibi, karasularında seyir güvenliğinin sağ
lanması için alınacak önlemlerin tespitini de olanaksız hale getirmektedir. Tasarı hazırlanırken, bu 
çarpık uygulamayı gidermek için ne tür tedbirlerin alınabileceği ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Sonuç
ta, böyle bir çalışmanın, ceza hukuku, idare hukuku, usul hukuku ve deniz ticareti hukuku uzman
larından oluşturulacak ayrı bir komisyon tarafından etraflıca ele alınmasının daha uygun olacağı ka
naati hasıl olmuştur. Böyle bir çalışmada, Alman hukukunda olduğu gibi, "gemi kazalarının soruş-
turulması"na ilişkin ayrı bir yasal düzenlemeye ridilmesi de teklif olunabilecektir. Esasen, Ticaret 
Kanunu'nda, gemi kazalarını soruşturma usulüne dair etraflı hükümlere yer verilmesi, sistematik 
açıdan çok da doğru gözükmemektedir. 

Almanya'da 1972 yılında yapılan değişiklikle, Alm. TK.'ya 738 ve 738(a) paragrafları eklen
miştir. Bu hükümler, 1952 yılında kabul edilen "Çatmada Yetkiye Dair Milletlerarası Sözleşme"den 
alınmıştır. Bu hükümlerin öngördüğü düzenlemeler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Mil
letlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerinden istidlal edilebilmektedir; 
uygulamada da böyle olmuştur. Bu sebeple, anılan hükümlerin iktibasına şu aşamada gerek görül
memiştir. Eğer Türkiye bu milletlerarası sözleşmeye taraf olursa, hükümlerin, sözleşmede öngörü
len mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, doğrudan uygulanması mümkün olacaktır. 

Madde 1286 - Maddenin birinci fıkrası, 1910 Sözleşmesinin 1 inci maddesinden alınmıştır. Bu 
hükmün 6762 sayılı Kanunda bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Nitekim uygula
mada, çatma hükümlerinin, örneğin kıyıda zarar gören eşya hakkında uygulanıp uygulanmayacağı 
tereddütlere yol açmıştır. Bu tereddütleri gidermek üzere, bu Kısım'da yer alan hükümlerin, yalnız
ca, gemilerin gördüğü zarar ile gemilerde bulunan kişiler (gemi adamları, yolcular ve diğerleri), 
yük, bagaj ve başkaca eşya hakkında uygulanacağı açıklanmıştır. Buna karşılık, bir çatma sonucu 
gemilerden birisinin kıyıdaki tesislere de zarar vermesi halinde, bundan doğabilecek talepler hak
kında Tasarının 1062 nci ve diğer ilgili hükümle i uygulanacaktır. 
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İkinci fıkra, 1910 Sözleşmesinin 13 üncü maddesinden alınmıştır. Bu hüküm, Alm. TK.'nın 
1972 yılındaki değişikliğinden önceki 738 inci paragrafından iktibas edilen 6762 sayılı Kanunun 
1220 nci maddesine alınmıştı; 1972 değişikliğinden sonra aynı hüküm Alm. TK.'nm 738c paragra
fında yer almaktadır. Çatmaya ilişkin kuralların uygulama alanını belirlediği için, anılan hükmün 
Tasarının 1286 ncı maddesine alınması gerekli görülmüştür. Öte yandan, 6762 sayılı Kanunun 1220 
nçi maddesinde bulunan bir aksaklık giderilmiştir; yapılan atıf "bu kısım hükümleri" ile sınırlı tu
tulduğundan, lafzen, diğer kısımlarda (bölümlerde) yer alan çatmaya ilişkin kurallar (örneğin, gemi 
alacaklısı hakkı, zamanaşımı) atfın dışında kalmıştır. Yeni düzenlemede atfın kapsamı, 1910 Söz
leşmesine uygun olarak, "çatma hakkındaki bütün hükümler"e teşmil edilmiştir. 

Madde 1287 - Maddenin birinci fıkrası, 1910 Sözleşmesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan alınmıştır. Bu hüküm daha önce, Alm. TK.'nm 734 üncü paragrafından iktibas edilen 6762 sa
yılı Kanunun 1216 ncı maddesinde yer almıştı. Hüküm korunmuştur, ancak anlatımı 1910 Sözleş
mesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. 

1910 Sözleşmesindeki hükmünün ikinci fıkrası Alm. TK.'ya alınmadığı için 6762 sayılı Kanu
na da girmemişti. Ancak, Sözleşme ile millî hukuk arasında bu açıdan bir fark yaratmayı gerektiren 
herhangi bir sebep olmadığından, 1910 Sözleşmesi ile millî düzenleme arasında tam bir uyum sağ
lamak üzere, 1910 Sözleşmesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kural, Tasarıya 1287 
nci maddenin ikinci fıkrası olarak eklenmiştir. Sözleşmenin İngilizce tercümelerinde, ikinci fıkrada 
geçen "demirde bulunmuş olması" ibaresinden sonra parantez içinde bir de "veya başka bir şekilde 
sabitlenmiş olması" eklemesiyle karşılaşılmaktadır. Hüküm, şüphesiz ki, böyle hallerde de uygula
nacaktır; ancak Sözleşmenin Fransızca asıl metninde bu ibare yoktur. Bu sebeple, Tasarıya da böy
le bir ek yapılmasına gerek görülmemiştir. 

Madde 1288 - Bu maddede yer verilen düzenleme, Alm. TK.'nın 735 inci paragrafı vasıtasıy
la, 1910 Sözleşmesinin 3 üncü maddesinden 6762 sayılı Kanunun 1217 nci maddesine alınmıştı. 
Ancak, 1910 Sözleşmesinin "çatma, gemilerden birinin kusurundan ileri gelmişse" ibaresinin yeri
ne Alman yasakoyucusu, "gemi kusurlu" olamayacağı için, "gemi adamlarının kusuru" ibaresini 
tercih etmiştir. Ne var ki, bu ibare kullanılınca, "donatanın kendi kusuru" maddenin kapsamı dışın
da kalmaktaydı. Tasarıda bu aksaklık giderilmiş ve bu açıdan da Sözleşme ile Tasarı arasında tam 
bir uyum sağlanmıştır. 

Madde 1289 - Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi, Alm. TK.'nın 736 ncı paragrafı va
sıtasıyla, 1910 Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden iktibas edi
len 6762 sayılı Kanunun 1218 inci maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Hükme, 1288 inci 
madde için verilen gerekçe doğrultusunda "donatanların kusuru" ibaresi eklenmiştir. 

Birinci fıkranın ikinci cümlesi, 1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun 1277 nci mad
desinin birinci fıkrasında ve 6762 sayılı Kanuna ilişkin hükümet tasarısının 1218 inci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde mevcuttu. Buna karşılık, Resmi Gazetede yayımlanan metinde, 
anılan hüküm bulunmamaktadır. 1910 Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan ve 1972 yılında değiştirilmiş Alm. TK.'nın 737 nci paragrafının birinci fıkra
sının ikinci cümlesinde de korunmuş olan bu hüküm, Tasarıya alınarak Sözleşme ile uyum sağlan
mıştır. Aynı amaçla, Tasarıya üçüncü bir cümle eklenmiş ve 1910 Sözleşmesinin 4 üncü maddesi
nin ikinci fıkrasının son cümlesinin açık hükmüne uygun olarak, gemilerde bulunan eşyaya ilişkin 
tazminat taleplerinde, donatanların arasında teselsülün bulunmadığı belirtilmiştir. 
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İkinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan kural, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek 
amacıyla sevk olunmuştur. 1910 Sözleşmesinin' 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından, Alm. 
TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 739 uncu paragrafının ikinci fıkrası vasıtasıyla iktibas olunan 
6762 sayılı Kanunun 1221 inci maddesi, "mukavelelerden doğan mesuliyeti" saklı tutmuştu. Ne var 
ki, Kanundaki bu açık hükme rağmen, uygulamada, çatmaya ilişkin kuralların özel hüküm teşkil et
tiği, dolayısıyla çatmadan kaynaklanan yük zararında, "sevk ve idare kusuru" definin (6762 sayılı 
Kanunun 1062 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 947 nci maddenin ikinci cümlesi) dinlenmeyeceği 
görüşü savunulmuştur. Bu görüş, 6762 sayılı Kanunun 1221 inci maddesine aykırı olduğu gibi, 
1910 Sözleşmesinin ve 1924 tarihli Konişmentolu Taşımalara İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilme
si Hakkındaki Brüksel Sözleşmesinin hükümleriyle de bağdaşmamaktadır. Nitekim 1910 Sözleşme
sinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, âkid devletlere bu konuda millî hukukta farklı bir düzen
leme yapma hakkı tanımıştır; 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi uyarınca mehaz Alman hukukunda 
bu hak, Alm. TK.'nın 1972 değişikliğinden önceki 739 uncu paragrafının ikinci fıkrası ile kullanıl
mıştı ve "sevk ve idare kusuru" defi, çatmadan kaynaklanan yük zararı için dahi saklı tutulmuştu. 
Bu hüküm de 6762 sayılı Kanunun 1221 inci maddesine alınmıştı. Sonuçta, bu konuda yaşanan te
reddütleri gidermek üzere, "sevk ve idare kusuru" definin saklı olduğu Tasarının bu hükmünde 
açıkça belirtilmiştir. 

İkinci fıkranın ikinci cümlesi, matbu çarter partilerde ve konişmentolarda sıkça karşılaşılan 
"both to blame collision" (müşterek kusurlu çatma) kaydından ilham alınarak düzenlenmiştir. Bir 
örnekle açıklanacak olursa; (A) gemisi ile (B) gemisi çarpışmış ve (A) gemisi yüzde yetmiş kusur
lu bulunmuş olsa, çatmada "sevk ve idare kusuru" definin geçerli olması nedeniyle, (A) gemisin
deki yükün ilgilileri zararlarının sadece yüzde otuzunu (B) gemisinden, (B) gemisindeki yükün il
gilileri de zararlarının yüzde yetmişini (A) gemisinden talep edebilecektir. Buna rağmen, 1910 Söz
leşmesine taraf olmayan ve millî hukuku farklı bulunan bir ülkede (B) gemisindeki yükün ilgilisi 
zararının tamamını (A) gemisinden tahsil etmeyi başarırsa, (A) gemisinin donatanı fazla ödediği kı
sım için (B) gemisinin donatanına rücu edecek ve (B) gemisinin kusuruna tekabül eden yüzde otuz 
oranınındaki zararın ödenmesini isteyecektir. Bu rücu talebi 1910 Sözleşmesine taraf olan ülkeler
de, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (6762 sayılı Kanunun 1218 inci maddesinin bi
rinci fıkrası; Tasarının 1289 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi) uyarınca kabul edi
lecektir. Böyle olunca da, (B) gemisinin donatanı, kendi gemisindeki yükün ilgililerine karşı "sevk 
ve idare kusuru" defini ileri sürebilecekken, (A) gemisi donatanının rücu davasında bu defi kulla
namayacağı için, yüzde otuz oranında tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Bu sonuç, navlun söz
leşmesi hukukunda "sevk ve idare kusuru" definin kabul edilmesine sebep olan ilkelere tümüyle 
aykırıdır. Bu aykırılığı gidermek üzere mezkûr kayıtlarla, (B) gemisi donatanına da, kendi gemisin
deki yükün ilgililerine müracaat hakkı tanınmıştır; böylece donatan, yük ilgilisi doğrudan kendisi
ne başvurmuş olsaydı ödemeyeceği bir tazminatı rücu yoluyla başka bir donatana ödemek zorunda 
kalınca, tazminatı tahsil eden yük ilgilisine rücu hakkı elde etmekte, dolayısıyla bu suretle ortaya 
çıkan hukuka aykırı sonuç bertaraf edilmiş olmaktadır. Yük ilgilisi de, her ihtimalde, "sevk ve ida
re kusuru" define maruz kalabilecek olan talebi için tazminat hakkından yoksun bırakılmaktadır ki, 
bu sonuç navlun sözleşmesi hukukuna tümüyle uygundur. Böylece, milletlerarası uygulama ile tam 
bir uyum sağlanmış olmaktadır. 
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Madde 1290 - 1910 Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır; daha ön
ce aynı hüküm, Alm. TK.'nın 736 ncı paragrafının ikinci fıkrası vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 
1218 inci maddesinin ikinci fıkrasına alınmıştı. Mehaz metinler ile 1929 tarihli ve 1440 sayılı Tica
ret Kanununun 1277 nci maddesinin ikinci fıkrasında "kusurlu gemilerin teselsülü" öngörülmüşken, 
6762 sayılı Kanuna ilişkin hükümet tasarısında "kusur" ibaresi çıkartılmış ve böylece can zararları 
bakımından kusursuz sorumluluğa geçilip geçilmediği hususunda tereddütlerin doğmasına sebebi
yet verilmiştir. Bu tereddütleri gidermek üzere, mehaza uygun olarak, teselsülün çatmaya karışan 
bütün gemilerin donatanları arasında değil, yalnızca kusurlu donatanların arasında söz konusu ola
cağı açıklanmıştır. Burada da önceki iki maddede olduğu gibi "donatanların kusuru" ibaresine de 
yer verilmiştir. 

İkinci fıkrada, donatanların rücu haklarına ilişkin olarak 1910 Sözleşmesinin 4 üncü maddesi
nin üçüncü fıkrasında ifadesini bulan kuralı tekrar etmektedir. 

Madde 1291 - Kılavuzların hukuki statüsü, Yargıtay'ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 
1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre kılavuzlar, 
geminin sevkindeki etkinlikleri bakımından "danışman kılavuz-sevk kılavuzu", onlardan yararlan
manın zorunlu olup olmaması bakımından da "zorunlu kılavuz-isteğe bağlı kılavuz" olarak tasnif 
edilir. İçtihadı Birleştirme Kararında, 6762 sayılı Kanunun 1219 uncu maddesine tekabül eden 1929 
tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun 1278 inci maddesinin mecburi sevk kılavuzu hakkında uy
gulanacağı kabul edilmiştir. Bu temel ilkede bir değişiklik yapılmasına gerek görülmemiş, ama dü
zenlemenin tamamlanması amaçlanmıştır. 

Maddenin ilk fıkrası yenidir; Türk karasularında kılavuzlar, kural olarak, müşavir sıfatı ile gö
rev yapmaktadır. Böyle bir kılavuzun kusuru ile çatma meydana gelmişse, kılavuzun bulunduğu ge
minin donatanının sorumlu olup olmayacağı hususunda 6762 sayılı Kanunda bir açıklık yoktur. Uy
gulamada, donatanın sorumlu olduğu, isabetle kabul edilmektedir. Bu açıdan, kılavuz alınmasının 
zorunlu olup olmaması önem taşımaz. Dolayısıyla, her türlü isteğe bağlı kılavuz ile zorunlu danış
man bakımından, yerleşik uygulama birinci fıkrada açık bir hükümle ifade olunmuştur. 

İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 1219 uncu maddesinden alınmıştır; bu hükmün mehazı da 
1972 değişikliğinden önceki Alm. TK.'nın 738 inci paragrafıdır. (1972 değişikliğinden sonra aynı 
hüküm 737 nci paragrafının ikinci fıkrasında yer almıştır). Buna karşılık 1910 Sözleşmesinin 5 in
ci maddesi uyarınca donatan, zorunlu sevk kılavuzunun kusurundan sorumludur. Anılan hüküm, 
Sözleşmenin müzakereleri sırasında çok tartışılmış ve sonuçta Fransız hukuk anlayışını yansıtan bu 
çözüm benimsenmiştir. Ne var ki, müzakerelere katılan devletlerin önemli bir kısmı, bu hükmü ka
bul edemeyeceklerini bildirmiştir. Bunun üzerine 1910 Sözleşmesine bir Ek madde (Article additi-
onel) kabul edilmiştir. Bu maddeye göre, âkid devletler, donatanın sorumluluğunun sınırlandırılma
sı hakkında bir milletlerarası sözleşme kabul edene kadar 1910 Sözleşmesinin 5 inci maddesini uy
gulamayacaktır. Sözleşmeyi imzalayan bütün devletlerin katıldığı böyle bir sözleşme hâlâ akdedil
miş olmadığından, millî hukukta aksine düzenlemeler yapılmasına engel yoktur. Nitekim Alman
ya'da da, donatan, zorunlu sevk kılavuzunun kusurundan sorumlu tutulmamıştır. Türk hukukuna da 
uygun olan bu kural, Tasarıda muhafaza edilmiştir. Ancak, 6762 sayılı Kanunun 1219 uncu madde
sinde yer alan ikinci cümle (meğerki, gemi adamlarından olan kimseler kendilerine düşen vazifele
ri yapmamış olsunlar) Tasarıya alınmamıştır; Sözleşmede yer almayan, 1861 tarihli Alman Umumî 
Ticaret Kanunnamesinin 740 mcı maddesinden kalan bu düzenlemeye Tasarının 1288 ilâ 1290 inci 
maddeleri karşısında gerek bulunmamaktadır. 
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Madde 1292 - Uygulamada, bir çatma meydana geldiğinde, dava açılmadan önceki delil tes
pitlerinin çatma ile hiç ilgisi olmayan mahkemelerden yaptırıldığı görülmektedir. Maddenin birinci 
fıkrası, bu isabetsiz uygulamayı önlemek üzere, Tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında kabul 
edilen kural doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Bazı hallerde, tarafların aynı mahkemenin farklı dairelerine aynı zamanda müracaat etmekte, 
hatta gemilerde keşif yapmak üzere adliyeden aynı saatte yola çıkmakta olmalarına rağmen, tespit 
işlemlerinin "işin müstaceliyetine binaen" karşı tarafa tebligat yaptırılmadan, onun gıyabında yürü
tüldüğü gözlenmektedir. Bu uygulamanın da önüne geçmek için ikinci fıkra sevk edilmiştir. 

Uygulamada karşılaşılan sıkıntılardan birinin sebebi de, çatma nedeniyle zarar gören ilgililerin 
delil tespiti yaptırırken, bilirkişilerden kusur tayinini talep etmeleridir. Maddi vakıaların henüz tes
pit edilmediği, bütün delillerin toplanıp tartışılmadığı bir aşamada, üstelik diğer tarafın gıyabında 
yapılan bir adli işlemde, bilirkişilerin, kusur paylaştırma konusunda görüş bildirmeleri doğru değil
dir. Ayrıca bu tespit raporları, çoğunlukla, talep edenin beklentileri doğrultusunda kaleme alındığı 
için, çok sayıda birbiriyle çelişen rapor düzenlenmekte ve bu durum yargılamada tereddütlere ve ya
nılgıya düşülmesine yol açmaktadır. Bu isabetsin uygulamaya son vermek için ise maddenin üçün
cü fıkrası kaleme alınmıştır. 

Madde 1293 - Bu hüküm, 1910 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 
6762 sayılı Kanunda bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

Madde 1294 - 1910 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Hükmün 
6762 sayılı Kanuna geçmemiş olmasının haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır. Mehazda, "presomp-
tions legales" terimi kullanılmıştır. Bu terimin "hukukî/kanuni karine" yerine "karine" olarak tercü
me edilmesine karar verilmiştir, çünkü hukukî-fıilî karine ayırımını Türk hukukunda tanımlayan bir 
yasal kural yoktur; olsaydı bile, 1910 Sözleşmesi hazırlanırken, böyle bir ayırımdan hareket edildi
ğini gösteren bir delil mevcut değildir. Aksine, hükmün, "Sözleşmenin kabulünden önce uygulan
makta olan her türlü karinenin ilga edildiği" şeklinde anlaşılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Dolayısıyla, Türk mahkeme uygulamasında "fiilî karine" olarak nitelendirilen karinelerin de caiz 
olmadığı kabul edilmiştir. Nitekim çatma yargılamalarında "demirdeki geminin kusurlu olmadığı" 
şeklinde "fiilî karine" esas alındığına sıklıkla karşılaşılmaktadır. Oysa demirdeki gemi, yasak böl
gede demirlemişse veya demir feneri yanmıyorsa, kusurun tümü o geminin adamlarına izafe edile
bilecektir. Dolayısıyla kusur oranları, tam bir tarafsızlıkla, önyargıdan uzak, bir karinenin yönlen
dirmesi olmadan araştırılmalıdır. 

Madde 1295 - Kaptanın, 1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında 
belirtilen yükümlülükleri, 4922 sayılı Denizde Ct,n ve Mal Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülmüştür. Ancak, kaptanın bu yükümlülüğünü ihlal 
etmesi halinde donatanın sorumlu olmayacağına ilişkin 1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının 6762 sayılı Kanuna alınmamış olması bir eksiklik teşkil etmektedir. Üçüncü fık
ranın tek başına bir anlam ifade etmemesi nedeniyle, Tasarıya, 1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesi
nin alınmasına karar verilmiştir. 

Madde 1296 - 1910 Sözleşmesinin 10 uncu maddesinden alınan bu hüküm, 1972 değişikliğin
den önceki Alm. TK.'nın 739 uncu paragrafının ikinci fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı 
Kanunun 1221 inci maddesine tekabül etmektedir. 6762 sayılı Kanuna ilişkin hükümet tasarısında, 
maddeye "Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun" eklemesi yapılmıştı. 1910 Sözleşme
sinin 10 uncu maddesinde yer almayan bu eklemeye gerek görülmemiştir, çünkü o kanunun emre
dici nitelikteki kuralları zaten deniz ticaretine ilişkin bütün hükümler bakımından saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 3 8 6 -

Madde 1297 - Çatmada zamanaşımı, 1910 Sözleşmesinin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. 
O maddenin ilk iki fıkrasında yer alan kurallar, Alman hukukundaki düzenleme doğrultusunda, 
6762 sayılı Kanunun 1259, 1261 ve 1262 nci maddelerine dağıtılmıştı. Tasarıda bu dağınıklık gide
rilmiş ve kurallar Sözleşmeye uygun olarak biraraya toplanmıştır. Sözleşmenin 7 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasında getirilen düzenleme, zamanaşımına ilişkin Borçlar Kanunu kurallarının uygulan
masını bildirdiğinden, Tasarıda tekrar edilmemiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurtarma 

1298 ilâ 1319 uncu Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Denizde kurtarma ve yardım hususlarında ilk milletlerarası sözleşme, 23/09/1910 tarihinde 

"Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Sözleşme" adı al
tında Brüksel'de akdedilmiştir. Türkiye, 09/05/1937 tarihli ve 3226 sayılı Kanuna istinaden, 
16/09/1955 tarihi itibarıyla bu Sözleşmeye taraf olmuştur. Mehaz Alman hukukunda, 1910 Sözleş
mesinin hükümleri, 07/01/1913 tarihli bir kanun ile ("Gesetz über den ZusammenstoB von Schiffen 
sowie über die Bergung und Hilfsleistung in Seenot") 1897 tarihli Alm. TK.'nın 740 ilâ 753 üncü 
paragraflarına işlenmiştir. Bu hükümler, önce 13/05/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun 
(2. Kitap-Deniz Ticareti) 1281 ilâ 1294 üncü maddelerine, ardından da 6762 sayılı Kanunun 1222 
ilâ 1234 üncü maddelerine alınmıştır. 

Ne var ki, çeşitli hukukî ve teknik gelişmeler sebebiyle, 1910 Sözleşmesinin hükümleri yeter
siz kalmıştır. Bu nedenle, milletlerarası çalışmalar yürütülmüş ve sonuçta 28/04/1989 tarihinde 
Londra'da "Denizde Kurtarma Hakkında Milletlerarası Sözleşme" kabul edilmiştir. Mehaz Alman 
hukukunda, 16/05/2001 tarihinde kabul edilen Üçüncü Deniz Hukuku Tadil Kanunu ("Drittes See-
rechtsânderungsgesetz") ile 1989 Sözleşmesinin hükümleri Alm. TK.'ya işlenmiştir. Buna karşılık 
Türkiye, 1989 Sözleşmesine henüz katılmamıştır. 25/08/2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, 
OPRC Sözleşmesine taraf olunması kararlaştırılmıştır (Karar, 18/09/2003 tarihli ve 25233 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır). Bu Sözleşmenin "Kurtarma hizmetlerinin ıslahı" başlıklı 8 inci 
Kararının 1 inci maddesinde âkid devletlerin gecikmeksizin 1989 Sözleşmesine taraf olmaları talep 
edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye sırf bu sebeple bile kısa süre içerisinde 1989 Sözleşmesine taraf 
olmak zorunda kalacaktır. Diğer yandan, 1989 Sözleşmesinin hazırlanmasına sebep olan teknik ve 
hukukî ihtiyaçlar, Türk karasuları için de geçerlidir. Özellikle de, Türk karasularında vuku bulan 
"Independenta" (1979), "Nassia" (1994), "TPAO" (1997) ve "Volgoneft 247" (1999) gibi vahim 
tanker kazaları, nitelikli kurtarma hizmetlerinin önemini ortaya koymuştur. Bu kazalar vesilesiyle, 
gemi ve yükün kurtarılması kadar, çevre kirliliğinin önlenmesinin de ne kadar önemli bir zaruret 
teşkil ettiği bilhassa ortaya çıkmıştır. 1989 Sözleşmesi, bu ihtiyaçlara cevap verecek çok sayıda özel 
hüküm içermektedir. Bu hükümlerin mevzuatımızda yer almaması, birçok deniz kazasında, kurtar
ma hizmetlerini yürütenlerin mağdur olmalarına yol açmaktadır. Bu sebeplerle, 1989 Sözleşmesi
nin özel hukuka ilişkin hükümlerinin tümüyle iktibasına karar verilmiştir. Bu yapılırken, Sözleşme
yi millî hukuklarına aktarmış olan İngiltere ve Almanya'daki yasal düzenlemeler ve 1910 Sözleş
mesinin hükümleri de dikkate alınmıştır. Ayrıca, 1989 Sözleşmesinin milletlerarası hukuka ilişkin 
hükümlerine (2 nci, 9 uncu ve 11 inci maddeler) de işlerlik kazandırılabilmesi için, bu Sözleşmeye 
en kısa zamanda taraf olunması önem taşımaktadır. 

Yeni düzenlemenin temel özellikleri şöyle özetlenebilir. 1910 Sözleşmesinden gelen "kurtar
ma" ve "yardım" ayrımı terk edilmiştir; 1989 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin (a) bendi uyarınca, 
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tehlikeye maruz bulunan gemiye veya eşyaya yapılmış her türlü yardım, Sözleşmenin uygulanma
sına yol açan bir "kurtarma faaliyeti" niteliğindedir. Dolayısıyla, bu iki kavram, artık, "kurtarma" 
kavramı içerisinde toplanmıştır. Öte yandan, 6762 sayılı Kanunda kurtarma faaliyetini yürüten kim
se için belli bir terim kullanılmış değildi. Bu kimse 1989 Sözleşmesinde "salvor" olarak nitelendi
rilmiştir. Tasanda, bu terim "kurtaran" olarak ifade edilmiştir. 

Kurtarmaya ilişkin hükümler, Tasarıda iki grupta toplanmışır: Eşya kurtarma (1298 ilâ 1316 ncı 
maddeler) ve insan kurtarma (1317 ilâ 1318 inci maddeler). Ardından zamanaşımı ile ilgili hüküm 
(1319 uncu madde) sevkedilmiştir. Eşya kurtarmaya ilişkin hükümler kendi içinde beş başlık altın
da toplanmıştır. Önce, "kurtarma faaliyeti"nin ne anlama geldiği tarif edilmiştir (1298 inci madde). 
Bunu, kurtarma hükümlerine tâbi olan "diğer haller" ile ilgili hüküm (1299 uncu madde) izlemek
tedir. Sonra, "kurtarma sözleşmesi"ne ilişkin özel hükümlere (1300 ilâ 1302 nci maddeler) ve bir 
sözleşme akdedilip edilmediğine bakılmaksızın her kurtarma faaliyetinde taraflara düşen yükümlü
lüklere yer verilmiştir (1303 üncü madde). Son olarak da kurtaranın hakları ayrıntılı hükümlerle dü
zenlenmiştir (1304 ilâ 1316 ncı maddeler). 

1989 Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kural olarak, bu Sözleşme dev
let gemilerine uygulanmaz, ancak âkid devletlere, aynı maddenin ikinci fıkrası ile milli hukukların
da bunun aksini kabul etme yetkisi tanınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinin ikinci fık
rasının ikinci bendi uyarınca kurtarma hükümleri devlet gemilerine de uygulanmakta olduğundan, 
Tasanda, Türkiye'nin 1989 Sözleşmesiyle tanınmış olan yetkiyi kullanacağı kabul edilmiş ve Tasa
rının 935 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bu husus hükme bağlanmıştır. 

Madde 1298 - "Kurtarma"ya ilişkin ilk maddede tanımlar verilmiş ve böylece bu bölümün uy
gulama alanı belirlenmiştir. Maddede verilen tanımlar, 1989 Sözleşmesinin çeşitli hükümlerinden 
biraraya getirilmiştir. 

Birinci fıkrada, 1989 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin (a) bendi doğrultusunda "kurtarma fa
aliyeti" terimi tanımlanmıştır. 1989 Sözleşmesinde kullanılan "vessel" ve "property" kavramlarının 
üst başlığı olarak "eşya" terimi tercih edilmiştir. Nitekim 1 inci maddenin (a) bendinde "vessel or 
any other property" ibaresi kullanılmakta ve böylece "property" kavramına "vessel"ın dahil olduğu 
bildirilmektedir. 1989 Sözleşmesinde böyle geniş bir anlamda kullanılan "property" terimi 4721 sa
yılı Türk Medenî Kanununun 683 üncü maddesine uygun olarak "eşya" terimi ile karşılanmıştır. 

"Eşya" teriminin, bu geniş anlamda kullanıldığı, 1989 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin (b) ve 
(c) bentlerinde hükümlerine uygun olarak kaleme alınan ikinci fıkrada açıklanmıştır. Bir kurtarma 
faaliyetinin konusunu teşkil edebilecek "eşya" kavramına, en geniş anlamıyla suda kullanılan her 
türlü araç, yük dahil olmak üzere her türlü şey ve (1910 Sözleşmesinin 1 inci maddesine de uygun 
olarak) henüz hak kazanılmamış navlun alacağı girmektedir. 

Üçüncü fıkrada ise, 1989 Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkra
sının (d) bendi hükümleri doğrultusunda "eşya" teriminden istisna edilen şeyler sıralanmıştır. 

Nihayet son fıkrada, "kurtarma faaliyeti" niteliğinde sayılmayan faaliyetler sıralanmıştır. Bu 
fıkranın (a) ve (c) bentleri 1989 Sözleşmesinin, sırasıyla, 19 ve 17 nci maddelerinden alınmıştır; (b) 
bendindeki istisna ise Alm. TK.'nm 740 inci paragrafının üçüncü fıkrasından iktibas edilmiş olan 
6762 sayılı Kanunun 1224 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Burada düzenlenen hal
lerde, 1910 Sözleşmesinin 3 ve 4 üncü maddeleri, 6762 sayılı Kanunun 1224 üncü maddesi ve 1989 
Sözleşmesinin 19 ve 17 inci maddeleri uyarınca "kurtarma ücreti ödenmez". Öyleyse bu hallerde, 
aslında bir "kurtarma faaliyeti" yapılmış değildir. Dolayısıyla bu halleri, önce kurtarma faaliyetine 
dahil sayıp, ardından bunlar için ücret ödenmeyeceğini bildirmek yerine, doğrudan "kurtarma faali
yetinin dışına çıkartmak uygun görülmüştür. 
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Madde 1299 - 1989 Sözleşmesi bakımından, kurtarma faaliyetini kimin yaptığı önem taşımaz; 
faydalı bir sonuç sağlayan herhangi bir yardımı yapan kişi, "kurtaran" sayılır. Bu husus, Tasarının 
1298 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her türlü" ibaresi ile vurgulanmıştır. Ancak, kamu 
kurumları tarafından kanun hükmü icabı yapılan kurtarma faaliyetlerinde ücret talep edilip edileme
yeceği hususu, uygulamada tereddütlere yol açmıştır. Bir yandan, "gönüllülük"ün, kurtarma huku
kunun temel ilkesi olduğu kabul edilmekte, diğer yandan kurtarma tekeli bulunan kamu kurumları
nın kurtarma ücreti talep edebileceği şüphe götürmemektedir. 1910 Sözleşmesinin 13 üncü madde
si ve 1989 Sözleşmesinin 5 inci maddesi, bu hallerde ücret istenip istenemeyeceği hususundaki ka
rarı millî hukuka bırakmıştır. Milletlerarası alanda, nitelikli kurtarma hizmetlerinin verilebilmesi 
için, bu alanda uzmanlaşmış işletmeler kurulmasının şart olduğu, onların kamu kurumu niteliğinde 
olup olmamalarının, önem taşımadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, kamu kaynaklı teşviklerin çok sı
nırlı olması dolayısıyla, kurtarma işletmelerine mutlak surette ücret ödenmesi gerektiği kabul edil
mektedir. Bu ilkeler, uygulamaya zaten hâkim olduğundan Tasanda da benimsenmiş ve (a) bendin
de kabul edilmiştir. Mevzuat gereği kurtarma yükümlülüğü, Anayasanın 123 ilâ 135 inci maddele
ri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti "İdare"sini oluşturan merkezi ve mahallî teşkilatın çeşitli birimle
ri ile bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yüklenmiştir. Bunların dışında, bazı özel 
hukuk gerçek ve tüzel kişileri de kurtarma faaliyeti yapmakla yükümlü tutulabilir. Önemli olan, kur
taranın mevzuat gereği böyle bir yükümlülüğün bulunmasıdır; yoksa kurtarma ile kimin yükümlü 
tutulduğunun önemi yoktur. 

Maddenin (b) bendinde, aynı donatanın gemileri arasındaki kurtarmada da bu Bölüm hüküm
lerinin uygulanacağı, 1989 Sözleşmesinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak bildi
rilmiştir. Esasen bu kural, 1910 Sözleşmesinin 5 inci maddesinden, Alm. TK.'nın 2001 değişikli
ğinden önceki 743 üncü paragrafı vasıtasıyla iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1222 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında da yer almaktaydı. 

Madde 1300 - Kurtarma sözleşmelerinin akdinde, temsil yetkisinin kimlere ait olduğu ve kap
samı, uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. 1989 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 
bu hususta açık kurallar koymuştur. Ne var ki, temsil yetkisinin kapsamına yetki sözleşmesi yapma
nın veya tahkim şartı kararlaştırmanın girip girmediği, buna rağmen tartışmalı kalmıştır. Bu sebep
le, 1989 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kurallar Tasarının 1300 üncü 
maddesine iktibas edilirken, kaptanın bu yetkileri haiz olduğunun da tasrih edilmesi gerekmiştir. 

Madde 1301 -1910 Sözleşmesinin 7 nci maddesinden, Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden ön
ceki 747 nci paragrafı vasıtasıyla 6762 sayılı Kanunun 1228 inci maddesine iktibas edilmiş olan bu 
hüküm, 1989 Sözleşmesinin 7 nci maddesine uygun olarak muhafaza edilmiştir. 

Madde 1302 - Birinci fıkrada, 1989 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngö
rülen "sözleşme özgürlüğü" kuralına yer verilmiştir. Buna göre taraflar, yapacakları bir sözleşme ile 
bu Bölümün hükümlerinden ayrılabilirler; şu kadar ki, ikinci fıkrada yer alan emredici hükümler, 
yapılacak bir kurtarma sözleşmesi ile dahi değiştirilemeyecektir. Anılan emredici hükümler, 1989 
Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. 

Madde 1303 - Maddenin ilk iki fıkrası, 1989 Sözleşmesinin 8 inci maddesinden alınmıştır. Bu 
fıkraların (b) bentlerinde ele alman "çevre zararı" kavramı, 1989 Sözleşmesinin 1 inci maddesinin 
(d) bendinde tanımlanmıştır. Bütünlüğün sağlanması için bu tanım, Taslağın 1303 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasına alınmıştır. Terimler seçilirken, Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 
birlik sağlanmasına dikkat edilmiştir. 
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Madde 1304 - Bu maddenin sistematiği, 1910 Sözleşmesinin 2 nci maddesinden alınmıştır. 
Maddede yer alan hükümler, 1989 Sözleşmesinde (sırasıyla 12 nci maddenin birinci ve ikinci fık
raları, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası), Alm. TK.'da (2001 yılı değişikliğinden önceki 740 inci 
paragrafın birinci cümlesi, 741 inci paragrafın birinci ve ikinci fıkraları) ve bu Alman hükümlerin
den iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (sırasıyla 1222 nci maddenin birinci 
fıkrası, 1223 üncü madde, 1222 nci maddenin üçüncü fıkrası) mevcuttur, ancak çeşitli maddelere 
serpiştirilmiş bir haldedir. Kurtarma ücretinin belirlenmesinde temel ilke niteliğindeki bu üç hük
mün, tek bir maddede toplanması ve bu bakımdan da 1910 Sözleşmesinin 2 nci maddesinin örnek 
alınması uygun bulunmuştur. Hükmün sonuna, faiz ve yargılama masraflarıyla ilgili 1989 Sözleş
mesinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası eklenmiştir. 

Madde 1305 - Bu maddenin ilk fıkrası 1989 Sözleşmesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkra
sından alınmıştır; ancak ilk cümlesine iki ekleme yapılmıştır. Buna göre, kurtarma ücretinin tayi
ninde esas alınacak kıstaslar, taraflarca bir ücret kararlaştırılmış değilse (1910 Sözleşmesinin 6 nci 
maddesinin birinci fıkrası) veya kararlaştırılan ücretin Tasarının 1301 inci maddesi uyarınca uyar
lanması talep edilmişse tatbik edilecektir. 

Maddenin diğer iki fıkrası, sırasıyla, Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden önceki 746 nci parag
rafından ve 744 üncü paragrafının üçüncü fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 
1227 nci maddesinden ve 1225 inci maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır; bu tamamlayıcı hü
kümlerin, 1989 Sözleşmesine uygun yeni düzenlemede de muhafaza edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 1306 - 1989 Sözleşmesinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden 
alınmıştır. Sözleşme hükmünün ikinci cümlesinde, borçluların arasında teselsül karinesinin kabul 
edilip edilmemesi hususu millî hukuklara bırakılmıştır. Alm. TK.'da 1972 yılında yapılan değişik
lik sırasında 750 nci paragrafa eklenen ve 6762 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Türk huku
ku için de geçerli olabilecek teselsül karinesi, Tasarıya alınmamıştır. Nitekim, 1989 Sözleşmesinin 
Alm. TK.'ya işlenmesi amacıyla 2001 yılında yapılan değişiklikte, 742 nci maddenin üçüncü fıkra
sında da bu ilke terk edilmiştir. Kurtaran, gemi ve yük üzerinde hapis hakkını haiz olduğuna ve bu 
rehin hakkı, tüm alacaklara takaddüm ettiğine göre, ayrıca bir de borçluların arasında teselsülün ka
bulüne gerek görülmemiştir. 

Madde 1307 - Kurtarılan yükün maliki, kurtarma ücreti borcu bakımından Tasarının 1306 nci 
maddesine tâbidir. Dolayısıyla, üçüncü kişi konumundaki bir gönderilen, kendisine mülkiyet hak
kını intikal ettiren bir konişmentoya dayanarak yükü tesellüm ederse, 1306 nci madde uygulanacak
tır. Buna karşılık, eşyanın mülkiyetini iktisap etmiş olmayan gönderilenin sorumluluğu hakkında, 
Alm. TK.'nın 2001 yılında yapılan değişikliğinden önceki 753 üncü paragrafından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1234 üncü maddesinin ikinci ilâ üçüncü fıkralarında yer alan kurallar, sa
deleştirilerek muhafaza edilmiştir. 

Madde 1308 - Uygulamada tereddüt ve tartışmalara sebep olan diğer bir sorun, birden çok kur
taranın katıldığı kurtarma faaliyetinde, ücretin nasıl belirlenip pay edileceğidir. Uygulamada, her 
kurtaran ayrı bir ücret davası açmakta, bu davalarda farazi birer toplam ücret belirlenmekte ve bu 
ücretin içinden o davayı açan kurtarana ödenecek pay tayin edilmektedir. Böyle bir uygulama, Ta
sarının 1310 uncu maddesinde düzenlenen gemi adamı payları bakımından da süregelmektedir. 
Böylece, tek bir kurtarma faaliyeti vesilesiyle çok sayıda davanın açıldığı ve bu davaların her birin
de farazi ücretlerin hesaplandığı görülmektedir. Bu surette, "kurtarma ücretinin" kurtarılan şeylerin 
değerini geçemeyeceği ilkesi (Tasarının 1304 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi) 
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dolanılmaktadır. Dolayısıyla, bir yandan kurtarma faaliyeti yürütmüş olan kimselerin ücret taleple
rini korumak ve diğer yandan da kurtarılan değerlerin maliklerinin "kurtarılan eşyanın değerini ge
çen" sayısız ücret davasına maruz kalmalarını önlemek gerekmiştir. Tasarının 1308 inci maddesi, 
bu amaçla sevk edilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, "tek ücret" ilkesi vurgulanmıştır. Buna gö
re, kurtarma faaliyetlerinin tümü için tek bir ücret belirlenecektir ve bütün kurtaranlar, onların alt 
yüklenicileri ve ifa yardımcıları ile Tasarının 1310 uncu maddesinde düzenlenen gemi adamları, 
kendi paylarını bu toplam ücretin içinden alacaktır. 

İkinci fıkrada, bu temel ilkenin hangi usul dairesinde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Bütün 
alacaklıların birleşip tek bir dava açmasına bir engel yoktur; "tek ücret" ilkesinin tabii sonucu olan 
bu hâli ayrıca belirtmek gerekli görülmemiştir. Buna karşılık, alacaklılar, birden çok dava açacak 
olurlarsa, bu davaların tek elden yürütülmesini sağlamak üzere, "davaların birleştirilmesi" çözümü 
kabul edilmiştir. Davaların hangi dava dosyası içerisinde birleştirileceği, bu fıkranın ilk cümlesin
de belirlenmiştir. Buna göre, açılacak bütün davalar, kurtarma faaliyeti tekel sahibi bir kurtaran ta
rafından yürütülmüş ise o kurtaranın açtığı dava ile, kurtarma tekelinin bulunmadığı sahalarda kur
tarma sözleşmesini akdetmiş olan kurtaranın açtığı dava ile, bir sözleşme akdedilmemişse en çok 
kurtarma gemisiyle faaliyeti yürüten kurtaranın açtığı dava ile, kurtarma gemisi de katılmamışsa en 
çok kurtarma teçhizatı ile faaliyeti yürüten kurtaranın açtığı dava ile birleştirilecektir. Dolayısıyla, 
taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, mahkeme, açılmış her davanın, anılan davanın görüldü
ğü dosya ile birleştirilmesine karar vermek zorundadır. Kurtarma sözleşmelerinde sıklıkla tahkim 
şartlarına yer verilmektedir. Bu şartlarda, sıklıkla yurtdışında bir tahkim yeri kararlaştırılmaktadır. 
Böyle bir halde, Türkiye'de açılan ilk dava, birleştirme için esas alınacak dava sayılacak ve daha 
sonra açılan bütün davalar, ilk dava dosyası ile birleştirilecektir. Bu mahkeme, hakem huzurunda 
açılan davada kurtarma ücretinin tayin edilmesini bekleyecektir. Kurtarma ücretini belirleyen ha
kem kararı kesinleştiğinde, davaların birleştirmiş olduğu mahkeme, hakem kararında tayin olunan 
ücreti esas alarak paylaştırmayı yapacak ve davaların tümünü sonuçlandıracaktır. Ancak böyle bir 
sistem, bir yandan bütün alacaklıların korunmasına hizmet edecek, diğer yandan "tek ücret" ve 
"kurtarılan değerle sınırlı ücret" ilkelerini gerçekleştirebilecektir. 

Madde 1309 - Bu hüküm, 1910 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından ve 8 inci 
maddesinden ikinci fıkrasından, Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden önceki 744 üncü paragrafının 
ikinci fıkrası ve 745 inci paragrafının üçüncü fıkrası vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 1225 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına ve 1226 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına iktibas edilmişti. 1989 Sözleş
mesinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olan bu hüküm, daha sarih hâle getirilerek mu
hafaza edilmiştir. 

Madde 1310 - Kurtarma faaliyeti bir gemi tarafından yürütülmüşse, o geminin donatanı, önce
ki maddelere göre ücret almaya hak kazanacaktır. Bu ücretten, faaliyeti yürüten gemide görev yap
mış olan kaptana ve diğer gemi adamlarına pay verilip verilmeyeceği 1910 Sözleşmesinin 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası ve 1989 Sözleşmesinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm
lesi uyarınca, geminin bayrağını taşıdığı ülkenin hukukuna bırakılmıştır. Türk bayrağı taşıyan ge
miler bakımından uygulanacak kural, Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden önceki 749 uncu paragra
fından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1230 uncu maddesinde ifade edilmiş bulunuyordu. 
Ancak, yelkenli gemi devrinden kalma bu hüküm, çağdaş ihtiyaçları karşılamamaktadır. Öncelikle, 
maddenin ilk fıkrasında yer alan maktu oranlar, günümüzde kurtarma faaliyetlerinin gösterdiği çe
şitlilik karşısında adalete aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Gemi adamlarına verilecek paylar bakı
mından, hiçbir tehlike arzetmeyen bir geminin gündüz saatlerinde sakin bir havada yüzdürülmesi 
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için yapılan faaliyet ile İstanbul Boğazının ortasında fırtınalı bir havada infilak ederek yanmaya 
başlayan bir tankere yapılan kurtarma faaliyeti arasında ayırım yapılmaması isabetli sayılamaz. Mu
kayeseli hukukta, gemi adamlarının payının tayini, istisnasız, mahkemelerin takdirine bırakılmıştır. 
Bu tespitler dikkate alınarak, maktu oranlar Tasarıya alınmamış ve pay cetvelinin hazırlanması ön
celikle donatana bırakılmıştır. Donatanın kaptana ve diğer gemi adamlarına yazılı olarak bildirece
ği pay cetveline karşı mahkemeye müracaat yolu açıktır. Bu takdirde mahkeme, kurtarma faaliyeti
nin bütün özelliklerini dikkate alarak, her bir gemi adamına ödenecek payı tespit edecektir. 

Alm. TK.'nın 747 inci paragrafının birinci fıkrasında 2001 yılında yapılan değişiklik uyarınca 
donatan, (Tasarının 1312 nci maddesinden düzenlenen) özel tazminattan da pay vermekle yükümlü 
tutulmuştur; oysa burada pay edilebilecek bir ödül veya ücret söz konusu değildir. Nitekim 1989 
Sözleşmesinin 15 inci maddesinde de, aynı Sözleşmenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasından fark
lı olarak, sadece kurtarma ücretinin paylaştırılması öngörülmüştür. Bu sebeple Tasarıda, donatanın 
yalnızca kurtarma ücretinden kaptana ve diğer gemi adamlarına pay vereceği kabul edilmiştir. 

Tasarının beşinci fıkrası yeni bir hüküm içermektedir. Bu hüküm ile yine uygulamada karışık
lıklara sebep olmuş bir tartışmaya son verilmektedir. Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden önceki 749 
uncu paragrafının beşinci fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1230 uncu madde
sinin altıncı fıkrası uyarınca, kurtarma işine tahsis edilmiş gemilerde çalışan gemi adamları, kurtar
ma ücretinden pay isteyemez. Bu kural adil olmamakla eleştirilmiş ve yargısal kararlara da yansı
yan şu uygulama ortaya çıkmıştır: kurtarma işletmesi açtığı dava ile kurtarma ücretini tahsil yolu
na giderken, kendi işletmesine karşı 6762 sayılı Kanunun 1230 uncu maddesinin altıncı fıkrası ne
deniyle dava açamayan gemi adamları, kurtarılan değerler üzerinde rehin hakkı dermeyan edip üc
ret davaları açmışlardır. Tümüyle hukuka aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi için, kurtarma 
gemilerinde çalışan gemi adamlarına da ücretten pay alma hakkı tanınmıştır. 

Bu düzenlemeler çerçevesinde, kaptan ve diğer gemi adamları tarafından kendi payları için, 
donatanın yerine kurtarılan değerlerin maliklerine doğrudan dava açılmasına gerek kalmamıştır. Yi
ne de böyle davaların açılması halinde, Tasarının 1308 inci maddesi uyarınca birleştirmeye karar 
verilecektir. 

Maddenin son fıkrası da yeni eklenmiştir. Bu maddenin ilk beş fıkrasında, kurtaran gemide gö
rev yapan gemi adamlarının hakları düzenlenmiştir. Ne var ki, kurtarma faaliyetine, gemi adamı sı
fatını haiz bulunmayan kişiler de katılabilmektedir. Bu kişilerin kurtarma ücretinden ne suretle pay 
alacakları uygulamada tereddütlere sebep olmuştur. Bu tereddütleri gidermek amacıyla altıncı fık
radaki kural sevk edilmiştir. 

Madde 1311 - Bu hüküm, 1989 Sözleşmesinin 18 inci maddesinden alınmıştır. Aynı kural, 
1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından, Alm. TK.'nın 2001 değişikliğinden ön
ceki 748 inci paragrafı vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 1229 uncu maddesine iktibas olunmuştu. 

Madde 1312 - Bu madde, esas itibarıyla, 1989 Sözleşmesinin 14 üncü maddesinden alınmış
tır. Doğrudan bu madde ile ilgili oldukları için, 1989 Sözleşmesinin 1 sayılı Ek'i (Attachment 1) bi
rinci fıkranın ikinci cümlesine, keza 1989 Sözleşmesinin 2 sayılı Ek'i (Attachment 2) de yedinci 
fıkraya işlenmiştir. Bu hükümlere göre yapılacak ödeme 1989 Sözleşmesinde "special compensati-
on" olarak nitelendirilmiştir; yani İngiliz hukukunda "tazminat" anlamına gelen "indemnity" veya 
"damages" terimleri kullanılmamıştır. Zaten maddenin ilk fıkrasına göre talebin konusu, kurtarma 
faaliyeti için yapılan "masraflar"dır. Dolayısıyla, burada düzenlenen husus aslında, 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun 994 üncü maddesi anlamında "zaruri ve faydalı giderler"dir. Ne var ki, 994 ün
cü maddede de "tazmin" sözcüğü kullanıldığı için, Tasarının bu maddesinde de "özel tazminat" te
rimi tercih edilmiştir. 
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Madde 1313 - Maddenin birinci cümlesinde, kurtaranın alacaklarına, kurtarma faaliyetinin ta
mamlandığı tarihten başlayarak faiz yürütüleceği tasrih edilmiştir. 1989 Sözleşmesinin 24 üncü 
maddesine uygun olarak, faize ilişkin kalan hususlarda genel hükümlerin uygulanacağı, maddenin 
ikinci cümlesinde belirtilmiştir. 

Madde 1314 - Maddede, 1989 Sözleşmesinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına paralel ola
rak, kurtarılan eşyanın teslimi anında kurtarma ücretinin ödeneceği veya güvence gösterileceği bil
dirilmiştir. 

Madde 1315 - 1989 Sözleşmesinin 21 inci maddesi uyarınca, kurtaranın alacağını temin eden 
gemi alacaklısı hakkı, âkid devletlerin tarafı oldukları milletlerarası sözleşmeye veya millî hukuka 
tâbidir. Tasarının birinci fıkrasında kurtaranın, gemi üzerinde (Tasarının 1320 nci maddesinin birin
ci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca) gemi alacaklısı hakkını, kurtarılan diğer eşya üzerinde ise (Ta
sarının 891, 913, 923, 1201, 1254 ve 1275 inci maddelerinde olduğu gibi) 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkını haiz olacağı öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 1989 Sözleşmesinin 21 inci maddesinin ikinci ilâ üçüncü 
fıkralarından alınmıştır. 

Öte yandan, 1989 Sözleşmesinin 25 ve 26 ncı maddelerinde, devlete ait yük ile insani yardım 
amacıyla taşınan yük hakkında kabul edilen özel kurallar, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve diğer 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 4721 sayılı Kanunun 951 inci maddesinin ikinci fıkrası an
lamında kamu düzeni ile bağdaşmayan haller kapsamına girecektir; dolayısıyla Tasarıya alınmala
rına gerek görülmemiştir. 

Madde 1316 - Bu hüküm 1989 Sözleşmesinin 22 nci maddesinden alınmıştır. 
Madde 1317 - Bu maddedeki hükümler, esasında 1910 Sözleşmesinin 11 inci maddesinin bi

rinci ve ikinci fıkralarında yer almaktadır. Ancak o düzenleme, Alm. TK.'ya alınmadığı için, 6762 
sayılı Kanuna da intikal etmemişti. 1989 Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fık
ralarında aynı kurallara yer verildiğinden, maddenin ikinci fıkrasında konulan kurala uygun olarak, 
anılan hükümler Tasarıya alınmıştır. 

Madde 1318 - 1989 Sözleşmesinin 16 ncı maddesinden alınmıştır. Bu kurallar daha önce, 1910 
Sözleşmesinin 9 uncu maddesinden, Alm. TK.'nın 2001 yılından önceki 750 nci paragrafı vasıta
sıyla 6762 sayılı Kanunun 1231 inci maddesine intikal etmişti. 1989 Sözleşmesi ile getirilen yeni
lik, insan kurtarana, özel tazminattan da pay isteme hakkının tanınmış olmasından ibarettir. 

Madde 1319 - Bu hüküm 1989 Sözleşmesinin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraların
dan alınmıştır. Bu iki hükümde yer alan diğer hususlar, Borçlar Kanunu ile düzenlendiğinden bura
da tekrar edilmemiştir. Yeni düzenlemeye göre, yalnızca kurtaranın ücret ve özel tazminat alacak
ları değil, kurtarma faaliyetinden doğan bütün alacaklar (örneğin karşılıklı özen borçlarının ihlalin
den doğabilecek tazminat talepleri) aynı zamanaşımı süresine tâbidir. 

Maddenin ilk iki fıkrasına eklenen enkaz kaldırma ile ilgili hükümler, Alm. TK.'nın 902 ve 903 
üncü paragrafları örnek alınarak hazırlanmıştır. 

ALTINCI KISIM 
Gemi Alacakları 

1320 ilâ 1327 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Gemi alacaklıları hakkındaki hükümler, aşağıdaki ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir: 
(1) 06/05/1993 tarihinde Cenevre'de kabul edilen "International Convention on Maritime Li-

ens and Mortgages" (Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleş
me) bu kısmın yeniden düzenlenmesinde esas alınmıştır. Bu itibarla, Tasarının kanunlaştığı gün 
Türkiye'nin hâlen tarafı bulunduğu 1926 tarihli Sözleşmeden çıkması gerekecektir. 
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(2) Deniz serveti ile sınırlı sorumluluk terk edildiği için, rehin hakkı artık navluna şamil değil
dir. Bu yüzden 6762 sayılı Kanunun 1237, 1238, 1239, 1251, 1252, 1253 üncü maddeleri ile 1256 
ncı maddesinin ikinci fıkrası Tasarıya alınmamıştır. 

(3) Deniz serveti ile sınırlı sorumluluk terk edildiği için, donatanın sınırlı aynî ve sınırlı şahsî 
sorumlulukları arasındaki tefrik kalkmıştır. Bunun sonucunda keza, 6762 sayılı Kanunun 1243, 
1254, 1255 inci maddeleri ile 1256 ncı maddesinin üçüncü fıkrası Tasarıya alınmamıştır. 

(4) Gemi alacaklılarının sırasında "yolculuk" ilkesi yerine, anılan 1993 tarihli Sözleşmede be
nimsenen sistem tercih edilmiştir. Bu yüzden 6762 sayılı Kanunun 1238, 1248, 1249 ve 1250 nci 
maddeleri Tasarıya alınmamıştır. 

(5) Deniz ödüncü Tasarıda düzenlenmemiştir; dolayısıyla 6762 sayılı Kanunun 1240 inci mad
desi ile diğer hükümlerde deniz ödüncüne yapılan yollamalar Tasarıya alınmamıştır. 

(6) 1993 tarihli Sözleşmenin 8 inci maddesi ile bağdaşmadığı için 6762 sayılı Kanunun 1246 
ncı maddesi Tasarıya alınmamıştır. 

(7) Cebrî icra ayrı bir kısımda özel hükümlerle düzenlendiğinden, 6762 sayılı Kanunun 1242 
ve 1245 inci maddeleri Tasarının yedinci kısmına aktarılmıştır. 

Madde 1320 - Bu madde, 1993 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinden alınmıştır. Mehaza 
uygun olarak, herhangi bir kişinin borçlu olması yeterli görülmemiş, şahsi borçlunun "malik veya 
kiracı veya yönetici veya işleten" olması şartı aranmıştır. Özellikle dikkat çekilmesi gereken bir hu
sus, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yalnızca "kurtarma ücreti" (Tasarının 1304 üncü maddesi) 
için gemi alacaklısı hakkının tanınmış olmasıdır; buna karşılık kurtarıcının özel tazminata ilişkin 
alacakları (Tasarının 1312 nci maddesi), gemi alacağı niteliğinde değildir. Öte yandan birinci fıkra
nın (d) bendinde, uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek üzere "karantina paraları" açıkça 
sayılmıştır. Müşterek avarya garame payı alacakları 1993 tarihli Sözleşmede gemi alacaklısı hakkı 
veren alacaklar arasında sayılmamıştır. Anılan Sözleşmenin 6 ncı maddesinin âkit devletlere verdi
ği yetkiden istifade ile, müşterek avarya alacaklarının dahi alacaklısına gemi alacaklısı hakkı bah
şedeceği, maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilmiştir. 6762 sayılı Kanunun 1235 inci 
maddesinin beşinci bendine göre gemi alacaklısı hakkı bahşolunan müşterek avarya garame payı 
alacaklılarının, bu haktan istifadeye devam etmeleri, hakkaniyet ilkesine ve denizcilik uygulaması
na uygun görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "petrol" terimi Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın 
Hukukî Sorumluluğu İle İlgili 22/11/1992 tarihli Uluslararası Sözleşmenin Resmî Gazete'de yer 
alan çevirisinde kullanıldığı için metne alınmıştır. 

Madde 1321 - Maddenin birinci fıkrası, Alm. TK.'nın 755 inci paragrafının birinci fıkrasından 
iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1236 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi uygulamada yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak 
için metne eklenmiştir. İkinci cümle 1993 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasın
dan alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, gemi yerine kaim olan tazminatın rehnin kapsa
mına dahil olduğu hususunu açıklamak üzere maddeye ilave edilen yeni bir hükümdür; ikinci cüm
lesi ise Alm. TK.'nın 775 inci paragrafının birinci fıkrasından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Ka
nunun 1256 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası 6762 sayılı Kanunun Hükümet Tasarısında yer alıp Adliye Encü
meninde değiştirilen 1236 ncı maddesinin üçüncü fıkrasından esinlenilerek Tasarıya alınmış yeni 
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bir hükümdür; deniz serveti ile sınırlı sorumluluk terk edildiği için, bu fıkrada sayılan gemiler ba
kımından gemi alacaklılarına kanuni rehin hakkı değil, rehin değeri kadar öncelik hakkı tanındığı, 
bakiyenin ise adî alacak sayıldığı vurgulanmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrası Alm. TK.'nın 755 inci paragrafının ikinci fıkrasından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1236 ncı maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. 

Madde 1322 - Maddenin birinci fıkrası Alm. TK.'nın 760 inci paragrafından iktibas edilmiş 
olan 6762 sayılı Kanunun 1241 inci maddesinden; ikinci fıkrası ise keza Alm. TK.'nın 763 üncü pa
ragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1244 üncü maddesinden alınmıştır. 6762 sa
yılı Kanunun 1244 üncü maddesi hükmü donatma iştirakine ait geminin, gemi alacaklarına ne şe
kilde karşılık teşkil edeceğini gösterdiği için bu maddenin ikinci fıkrasına alınmıştır. 

Madde 1323 - Maddenin birinci fıkrası, Alm. TK.'nın 776 ncı paragrafından iktibas edilmiş olan 
6762 sayılı Kanunun 1257 nci maddesinde düzenlenmiş olan önceliğin 1993 tarihli Sözleşmenin 5 in
ci maddesinin birinci fıkrasından istifade ile kaleme alınan genişletilmiş bir şeklinden ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Tasarının 1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarın
ca, gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar arasına dahil edilmiş olan müşterek avarya garame payı 
alacaklarının 1993 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (c) bendi doğrultusunda bütün diğer rehin
li alacaklardan sonra geleceği açıklanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, 1993 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
âkit devletlere tanınmış olan yetki doğrultusunda, karaya oturmuş veya batmış gemilerin kamu ku
rumları tarafından kaldırılması hâlinde bunun masraflarının bütün diğer gemi alacaklarından önce 
ödenmesi ilkesi belirtilmiştir. 

Madde 1324 - 1993 tarihli Sözleşmenin 5 inci maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkralarından 
alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 1247 ilâ 1250 nci maddelerinde önceliği tayin bakımından benim
senmiş olan yolculuk kıstasından anılan Sözleşme doğrultusunda ayrılınmış ve 1320 nci maddede 
gemi alacaklısı hakkı verdiği açıklanan alacakların sırasının belirlenmesinde bu hakkın bahşettiği 
kanuni rehin hakkının sırasından hareket edilmiştir. 1993 tarihli Sözleşmenin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasından alınmış olan maddenin üçüncü fıkrası, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
207 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü dikkate alınarak sevkedilmiştir. 

Madde 1325 - Fer'i nitelik taşıyan rehin hakkının kendisi için tesis edildiği alacak hakkına 
bağlılığı ilkesini kabul eden 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu esaslarıyla da uyum içerisindeki bu 
hüküm, 1993 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 

Madde 1326 - Maddenin birinci ve üçüncü fıkraları 1993 tarihli Sözleşmenin 9 uncu maddesin
den; ikinci fıkrası aynı Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (b) bendinden alınmıştır. Bu maddede sadece 
ayni bir hak olarak rehin hakkının düşeceği süre hükme bağlanmış olup, rehin hakkının kendisini te-
minen bahsedildiği, alacak hakkının zamanaşımı ise Tasarının 1327 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Madde 1327 - "Bu kanundaki" ibaresiyle, eşya ve yolcu taşıma ve çatma, kurtarma bölümle
rinde öngörülen iki yıllık zamanaşımı süreleri ve müşterek avarya bölümünde öngörülen bir yıllık 
süre; "ilgili kanunlardaki" ibaresiyle ise deniz iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile amme alacakları
nın tahsili mevzuatı gibi alanlarda kabul edilmiş özel hükümler saklı tutulmuştur. Dolayısıyla bu 
madde, tamamlayıcı bir hüküm niteliğindedir. Eğer mevzuatta özel bir hüküm yoksa, Tasarının 
1326 ncı maddesinde öngörülen süre, alacaklının, borçluya yönelik şahsi talep haklarına da uygu
lanacaktır. 6762 sayılı Kanunun 1260 mcı maddesinden mülhem olan bu hüküm çok daha ayrıntılı 
bir düzenlemeyi içermektedir. 
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YEDİNCİ KISIM 
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 

1328 ilâ 1349 uncu Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
1) 19/11/1976 tarihinde Londra'da "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hak

kında Milletlerarası Sözleşme" (kısaca "1976 tarihli Sözleşme") olarak tercüme edilen "Conventi-
on on Limitation of Liability for Maritime Claims" (kısaca "LLMC") kabul edilmiştir. 1976 tarihli 
Sözleşmenin hazırlık çalışmaları, 1-19/10/1976 tarihlerinde Londra'da yürütülen müzakereleri ve 
kabul edilen nihai metni, Türkiye'nin üyesi olduğu Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı (International 
Maritime Organization) tarafından yayınlanmıştır (Offıcial Records of the International Conferen-
ce on the Limitation of Liability for Maritime Claims, London 1983 - kısaca "LLMC Tutanakları"). 
Bu Sözleşme, 1924 ve 1957 yıllarında Brüksel'de akdedilmiş olan aynı nitelikteki iki Sözleşmenin 
(25/8/1924 tarihli "Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile ilgili Bazı Kaidelerin Tevhidi 
Hakkında Milletlerarası Sözleşme" ve 10/10/1957 tarihli "Deniz Gemileri Maliklerinin Sorumlu
luklarının Sınırlandırılması Hakkında Uluslararası Konvansiyon") yerine geçmek üzere hazırlan
mıştır. Türkiye, 1924 tarihli Sözleşmeye taraf olmuştu; 1976 tarihli Sözleşmenin 17 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca Türkiye'nin âkid statüsü sona ermiştir. Nitekim 28/2/1980 tarihli ve 8/495 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 1976 tarihli Sözleşmeye katılma yoluyla taraf olunması kararlaş
tırılmıştır (Resmi Gazete tarihi 04/6/1980, sayısı: 17007). Katılma işlemleri 06/3/1998 tarihinde ta
mamlanmıştır; dolayısıyla 1976 tarihli Sözleşme, 01/7/1998 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe 
girmiştir. Böylece, 6762 sayılı Kanunun 948 inci maddesi zımnen yürürlükten kalkmıştır. 

2) 29/11/1969 tarihinde, Brüksel'de, "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu 
ile ilgili Uluslararası Sözleşme" ("1969 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi") akdedilmiştir. Bu sözleş
meyi tamamlamak üzere de 18/12/1971 tarihinde, yine Brüksel'de, "Petrol Kirliliği Zararının Taz
mini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme" kabul edilmiştir. Uy
gulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve Sözleşmelerin öngördüğü sınırların düşük kalması sebepleriy
le, her iki Sözleşmede değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir. 1984 yılında yapılan ilk değişiklik
lerden sonra, 27/11/1992 tarihinde, Londra'da, yeni (tadil edilmiş) metinler "1992 tarihli, Petrol 
Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme" ve "1992 tarih
li, Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası 
Sözleşme" başlıklarıyla kabul edilmiştir ("1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi" ve "1992 tarihli 
Fon Sözleşmesi"). Türkiye'nin 1992 tarihli Sözleşmelere katılması, 27/01/2000 tarihli ve 4507 ile 
4508 sayılı Kanunlarla uygun bulunmuş; bu Kanunlarda da 26/04/2001 tarihinde kabul edilen 4658 
sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Bu Kanunlara istinaden, Türkiye'nin katılma belgesi 
15/08/2001 tarihinde tevdi edilmiştir. Dolayısıyla her iki Sözleşme, 17/08/2002 tarihinde Türkiye 
bakımından yürürlüğe girmiştir. 

3) Hem 1976 tarihli Sözleşme, hem de 1992 tarihli Sözleşmeler, millî hukuk olarak doğrudan 
uygulanacaktır. Bu Sözleşmelerin uygulanması için, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesi anlamında "yabancılık unsuru" aranmaz. Dolayısıyla 
mahkemeler, herhangi başka bir yasama tasarrufu gerekmeksizin, bu Sözleşmeleri Resmi Gazetede 
yayımlanan metinlere göre uygulamak zorundadır. Eğer yayımlanan tercüme ile Sözleşmenin resmi 
dili arasında bir çelişki saptanırsa, resmi dil esas alınacaktır. Ancak Sözleşmeler, bu alandaki her 
hususu düzenlemedikleri gibi, birçok konuda da âkid devletlere ulusal hukuklarında düzenleme 
yapmak üzere seçenekler sunmuştur. Bu seçeneklerden hangilerinin tercih edildiğini açıklamak üze-
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re millî kanunlarda hükümler sevk edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 1976 ve 1992 tarihli Söz
leşmelerin dışında kalan borçlular ve talepler vardır. Bu kişiler ve talepler hakkında, çeşitli ülkele
rin ulusal hukukunda özel düzenlemeler kabul edilmiştir. Doğrudan Sözleşmelerde düzenlenen ta
lepler kadar önemli ve yaygın olan bu hallere ilişkin olarak da kanuni düzenleme yapılması gerek
miştir. Tasarının bu Kısmı, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelerde açık bırakılan veya âkid Devletlere 
millî kanunlarında düzenleme yapma hakkı yahut yükümlülüğü getiren özel hukuka ilişkin husus
larda tamamlayıcı düzenlemeler sevk etmek amacıyla hazırlanmıştır. Buna karşılık, özellikle 1992 
tarihli Sözleşmeler bakımından yapılması gereken idare hukukuna ilişkin düzenlemeler, Tasarının 
dışında bırakılmıştır. 

Bu Kısım kendi içinde, üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde 1976 tarihli Sözleşmeye ilişkin 
hükümlere, ikinci bölümde de 1992 tarihli Sözleşmelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise, hem 1976 hem de 1992 tarihli Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler düzenlenmiştir. 
Hükümler hazırlanırken, âkid Devletlerde benimsenmiş olan çözümlerden en geniş şekilde yararla
nılmıştır. 1976 tarihli Sözleşmenin, taraf ülkelerde nasıl yürürlüğe konduğu, Milletlerarası Denizci
lik Komitesi ("Comite Maritime International"-"CMI") tarafından 30/10/2000 tarihinde tamamla
nan bir çalışmada açıklanmıştır. Sonuçlar, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir rapor halinde CMI'nin 
2000 yılında Singapur'da yapılan Kongresinde bir rapor halinde sunulmuştur (CMI (yayınlayan), 
Implementation and Interpretation of the 1976 LLMC Convention, Draft Report with VII Annexes, 
in: CMI Yearbook 2000, Singapore I: Documents for the Conference, sayfa 435-664 - kısaca "CMI 
Raporu"). Tasarının, 1976 tarihli Sözleşmeye ilişkin hükümleri hazırlanırken, CMI Raporundaki 
bilgilerden yararlanılmış ve böylece milletlerarası birliğin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur. 
1992 tarihli Sözleşmeler bakımından da karşılaştırmalı hukukun verilerinden, özellikle de İngiltere 
ve Almanya'daki düzenlemelerden istifade olunmuştur. 

Tasanda, terim birliğinin sağlanması için, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelerin Resmi Gazetede 
yayımlanan tercümelerinde geçen terimler kullanılmıştır. Bu nedenle, örneğin, maddeler Türk hu
kukunda "fıkra"lara ayrılırken, Sözleşmelerde "paragraf terimi tercih edildiği için, Sözleşmelerin 
hükümlerine atıf yapılan yerlerde Tasarıda da aynı terim kullanılmıştır. 

Madde 1328. - Bu maddenin birinci fıkrasında, deniz alacaklarından doğan sorumluluğun, 
19/11/1976 tarihinde Londra'da kabul edilen "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması 
Hakkında Milletlerarası Sözleşme" ile 02/5/1996 tarihinde Londra'da kabul edilen "1976 Sözleş
mesinin Değiştirilmesi Hakkında Protokol" ("1996 tarihli Protokol") hükümlerine göre sınırlandı
rılabileceği tasrih olunmuştur. Böylece, 1976 tarihli Sözleşmenin Resmi Gazetede yayımlanan 
haliyle doğrudan uygulama alanı bulduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında yerverilen ilke, daha önce 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanu
nunun 124 üncü maddesinde de kabul edilmişti. Buna göre, doğrudan uygulanan bir Sözleşmede ya
pılan değişiklik Türkiye tarafından kabul edilip yürürlüğe girdiğinde, o sözleşmeye atıf yapan ka
nunda bir değişiklik yapılmasına gerek olmadan, sözleşmenin yeni metnine atıf yapılmış sayılmak
tadır. Bu çözüm, 1976 tarihli Sözleşmede yapılacak değişiklikler için de kabul edilmiştir. Sözleşme
nin tercümesinde "revizyon ve tadil" kavramları kullanıldığı için, hükümde de aynı terimlere yer-
verilmiştir. Buna karşılık, 1976 tarihli Sözleşmenin yerine geçmek üzere yeni bir sözleşme hazırla
nır ve Türkiye bu sözleşmeye taraf olursa, bu hüküm uygulama alanı bulmaz, yeni bir sözleşmenin 
kabulü halinde, bu yeni sözleşmenin milli hukukta nasıl uygulanacağı hususu, ayrı bir kanunla ye
niden ele alınacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 397 — 

Madde 1329 - 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafının birinci cümle
si hükmüne göre, Sözleşmenin uygulanması için şu şartların oluşması gerekli ve yeterlidir: (1) 1 in
ci maddede sayılan bir kişinin, (2) 1976 tarihli Sözleşmeye taraf olan bir devlet mahkemesine, (3) 
sorumluluğunu sınırlamak veya mahcuz malı kurtarmak veya bir teminatı geri almak için müraca
at etmesi. Madde ayrıca bir "yabancılık unsuru" şartı aramamıştır. Dolayısıyla Sözleşmenin uygu
lanması için, 2675 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında "yabancılık unsuru" 
gerekmemektedir. 1976 tarihli Sözleşmenin 1 inci maddesinin kapsamına giren bir Türk vatandaşı, 
Türkiye'de meydana gelen bir deniz kazasından doğan, tümü Türk vatandaşlarına ait taleplere kar
şı, bir Türk mahkemesi nezdinde sorumluluğunu sınırlamak istediğinde dahi, 1976 tarihli Sözleşme 
doğrudan uygulanır. 

Ancak, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında âkid devletlere, "yaban
cılık unsuru taşımayan uyuşmazlıklar bakımından, 1976 tarihli Sözleşmeden farklı bir düzenleme 
kabul etme hakkı" tanınmıştır. (Hükmün tercümeli bu açıdan asıl metni tam karşılamamaktadır; asıl 
metne göre tercümenin şöyle olması gerekir: "Sözleşmeye taraf olan bir devlet, milli mevzuatına 
koyacağı sarih hükümlerle, diğer taraf devletlerin vatandaşları olan şahısların hiçbir surette menfa-
attar bulunmadıkları olaylardan doğan alacaklara uygulanacak sorumluluğu sınırlama rejimini tes
pit edebilir".) Dolayısıyla 1976 tarihli Sözleşme uyarınca aslolan, Sözleşmenin her türlü uyuşmaz
lıkta uygulanmasıdır; ancak âkid devletler, milli hukuklarında yapacakları düzenleme ile, yabancı
lık unsuru taşımayan (tümüyle milli) nitelikteki uyuşmazlıkları 1976 tarihli Sözleşmenin kapsamın
dan çıkartma hakkını haizdir. CMI Raporuna göre (s. 491, 601) bu haktan hiçbir ülke yararlanma
mıştır. Türkiye bakımından, bu genel anlayıştan ayrılmayı gerektirecek herhangi bir sebep görülme
diğinden, aynı çözümün kabulü gerekmiştir. Dolayısıyla, birinci fıkrada yer verilen kural uyarınca, 
1976 tarihli Sözleşme, 2675 sayılı Kanunun 1 inci maddesi anlamında yabancılık unsuru aranmak
sızın, doğrudan Resmi Gazetede yayımlanan metinlere göre uygulanacaktır. 

Madde 1330 - Bu madde, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin Türkiye tarafından na
sıl uygulandığına dair bir açıklama niteliğindedir. Bu açıklama sayesinde, uygulamada bu açıdan 
doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci pa
ragrafının ikinci cümlesininde öngürülen hâli düzenlemektedir. Bu hüküm ile âkid devletlere, ulu
sal hukuklarında düzenleme yapma hususunda bir hak tanınmıştır: her âkid devlet, kendi mahkeme
si nezdinde 1976 tarihli Sözleşmeden yararlanniak isteyen bir kişinin yerleşim yeri, diğer bir âkid 
devlette değilse, veya, talebe konu gemi diğer bir âkid devletin bayrağını taşımıyorsa, 1976 tarihli 
Sözleşmenin uygulanmayacağını öngörebilir. Yalnızca Polonya'nın somut bir ihtimal için yararlan
dığı bu hakkın kullanılması, Türk hukuku açısından isabetsizdir. 1976 tarihli Sözleşmenin uygula
ma alanı bulmadığı hallerde, sınırlı sorumluluk hususunda 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 
Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca hangi hukukun uygulanacağı, tereddütlere yol açmıştır. 
Eğer başka bir ülkenin hukukundaki sorumluluk sınırları uygulama alanı bulursa ve bu sınırlar 1976 
tarihli Sözleşme ile tayin edilen sınırların altında kalırsa, ortaya çelişkiler çıkacaktır: aynı hadise
den doğan taleplerin bir kısmı 1976 tarihli Sözleşmenin sınırlarına tâbi iken, diğer bir grup alacak 
için daha düşük sınırların uygulanması gündeme gelebilecektir. Böyle bir ikili düzenin yaratılması, 
hukuksal açıdan doğru olmadığı gibi, uygulamada da sorun yaratır. Bu nedenle, 1976 tarihli Sözleş
menin 15 inci maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde öngörülen hakkın kullanılması 
doğru değildir. Bu kurala getirilen istisna, maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. 
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Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci fık
rasının (a) bendini karşılamaktadır. Bu hükme göre, taraf Devletler "kendi mevzuatı gereğince iç su
larda seyre tahsis edilmiş olan gemilere" uygulanacak sınırlı sorumluluk sistemini belirlemekte ser
besttir. 1976 tarihli Sözleşmeye taraf olan devletlerin büyük bir kısmı, bu haktan yararlanmış ve iç-
su gemilerini de Sözleşmenin kapsamına almıştır (CMI Raporu s. 485, 594). Bu hususta içsu gemi
lerinin maliklerini sınırsız sorumluluğa tâbi tutmak, adaletsizlik teşkil edecektir. Nitekim bazı göl
lerde ve nehirlerde yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu nedenle, 1976 tarihli Sözleşmede 
tanınan açık yetkiye istinaden ve Tasarının 931 inci maddesiyle kabul edilmiş olan genel ilkeye uy
gun olarak, Sözleşmenin içsu gemileri hakkında da uygulanacağı bu bent ile kabul edilmiştir. Ger
çi 1976 tarihli Sözleşme uyarınca sorumluluğunu sınırlama hakkı tanınan "gemi maliki", 1 inci 
maddenin ikinci paragrafı uyarınca "deniz gemisinin maliki"dir; ancak, Sözleşmenin 15 inci mad
desinin ikinci paragrafının (a) bendinde yer alan açık kural dikkate alındığında, Sözleşmenin içsu 
gemilerine uygulandığı hallerde, "gemi maliki" kavramının da "içsu gemisi maliki" olarak okunup 
anlaşılması gerekmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen düzenleme, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 in
ci maddesinin ikinci paragrafının (b) bendi ile tanınan hakkın kullanılmasına yöneliktir. Mezkûr hü
kümle âkid devletlere, 300 tonilatodan küçük gemiler için sorumluluğun sınırlandırılması hususun
da özel düzenlemeler yapma hakkı tanınmıştır. Londra konferansında, İsviçre gibi ülkeler, içsular-
da kullanılan bazı küçük tekneler için daha yüksek limitler kabul etme haklarını saklı tutmak iste
diğinden bu hüküm kabul edilmişti. 1976 tarihli Sözleşmeye taraf olan ülkelerin yaklaşık yansı, bu 
haktan yararlanarak, 300 tonilatodan küçük gemiler için özel kurallar kabul etmiştir (CMI Raporu, 
sayfa 488, 598). Ancak, yapılan düzenlemelerin tümü, sorumluluk sınırının azaltılması yönünde ol
muştur. Bunun dışında 1976 tarihli Sözleşmeden ayrılan bir düzenleme kabul edilmemiş, aksine, 
Sözleşme hükümlerinin, ulusal hukukta kabul edilen düşük sınırlar çerçevesinde uygulanması be
nimsenmiştir. Bu sebeplerle Tasarının bu hükmünde, 300 tonilatodan küçük gemiler hakkında özel 
düzenleme yapıldığı açıklanmış, sorumluluk sınırı ise 1332 nci maddede ayrıca düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördün
cü fıkrasının (a) bendi ile tanınan hakkın kullanıldığı açıklanmıştır. Bu hüküm uyarınca âkid dev
letler, tercümede "sondaj ameliyesi gemileri" olarak nitelendirilen araçlar için ayrı bir düzenleme 
yapma hakkını haizdir. Nitekim 1976 tarihli Sözleşme iki ihtimalde bu tür gemilere uygulanmaz: 
(1) âkid devlet, iç hukukunda, 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinde öngörülen sınırlardan da
ha yüksek sınırlar kabul etmişse; (2) âkid devlet, bu tür gemilerin sorumluluğunu düzenleyen bir 
milletlerarası sözleşmeye taraf olmuşsa. Bu hüküm, 1976 tarihli Sözleşmenin müzakerelerine iliş
kin Londra konferansı sırasında İskandinav heyetleri tarafından teklif edilmiş ve müzakerelerin so
nucunda kabul edilmiştir (LLMC Tutanakları s. 180). Yapılan teklifin iki gerekçesi vardı: bir yan
dan bu tür araçların tonajının düşük olması sebeiuyle tonaja göre tesis edilecek fon, zarar ile oran
landığında çok cüzi kalabileceğinden, iç hukukta daha yüksek sınırların kabul edilmesine olanak 
sağlanması istenmiştir; diğer yandan da, bu tür araçların 1976 tarihli Sözleşmenin 1 inci maddesi
nin ikinci paragafı anlamında "gemi" sayılıp sayılmayacağı hususunda duyulabilecek tereddütlerin 
giderilmesi amaçlanmıştır. 1976 tarihli Sözleşmenin tanıdığı bu haktan, dört İskandinav ülkesi ya
rarlanmıştır (CMI Raporu s. 493, 603). İskandinav temsilcilerin gündeme getirdiği endişeler, Türk 
hukuku ve uygulaması bakımından da aynen geçerli olduğundan, Tasanda benzer bir düzenlemeye 
yer vermek gerekmiştir. Söz konusu araçlar için sorumluluk sınırları, Tasarının 1333 üncü madde
sinde düzenlenmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen kurala, Polonya hukuku 
(CMI Raporu, s. 493, 593) doğrultusunda bir istisna getirilmesi isabetli bulunmuştur. Bu düzenle
meye göre, 1976 tarihli Sözleşmenin sınırları, maddede tarif edilen kişiler ve gemiler hakkında şöy
le uygulanır: eğer ilgili ülkenin hukukunda sorumluluğun sınırlanması mümkün değilse, 1976 tarih
li Sözleşme uygulanmaz; buna karşılık ilgili ülkede daha yüksek sınırlar tayin edilmişse, 1976 ta
rihli Sözleşme o yüksek sınırlar esas alınarak uygulanır. Diğer bir anlatımla, Sözleşmeye taraf ol
mayan ülkelerin vatandaşları ve bu ülkelerin bayrağını çeken gemiler bakımından, "mütekabiliyet" 
benzeri bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme, Türk hukuku açısından da isabetlidir. Üstelik, 
böyle bir hüküm sayesinde, kendi ülkesinde sınırlama hakkı bulunmayan borçlunun, Türkiye'de fon 
tesis ederek 1976 tarihli Sözleşmeden istifade etmeye çalışması da önlenmiş olur. Polonya huku
kundaki düzenlemeye ek olarak, bu husustaki ispat yükünün alacaklıya ait olduğunu kabul etmek 
gerekir; madde bu doğrultuda kaleme alınmıştır. 

Madde 1331 - 1976 tarihli Sözleşmede, bazı alacakların, millî hukukta yapılacak bir düzenle
meyle uygulama alanı dışında bırakılmasına olanak tanınmaktadır. Tasarının 1331 inci maddesi, bu 
hususlarda düzenleme yapmak üzere hazırlanmıştır. 

1976 tarihli Sözleşmenin uygulama alanı dışında bırakılabilecek ilk grup alacak, Sözleşmenin 
1996 tarihli Protokol ile değişik 2 nci maddesinde yer almaktadır. Bu maddede sıralanan alacaklar
dan (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler için iç hukukta düzenleme yapılması hakkı tanınmıştır. Bu 
haktan, âkid devletlerin çoğu yararlanmıştır (CMI Raporu s, 497, 610). 1976 tarihli Sözleşmenin 18 
inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca böyle bir düzenlemenin yapılabilmesi 
için, Sözleşmeye taraf olunurken çekince bildirilmesi gerekiyordu. Türkiye böyle bir çekince bildir
mediği için, bugüne kadar bir düzenleme yapılamamıştı. Ancak 1996 tarihli Protokol ile yapılan de
ğişiklik uyarınca çekincelerin herhangi bir aşamada bildirilmesi serbest bırakılmıştır. Böylece Tür
kiye bakımından da, Protokole katılma belgesi tevdi edilirken çekincenin bildirilmesi yolu açılmış
tır. Türk karasularında ve limanlarında gemi ve yük enkazlarının sebep olduğu büyük zararlar dik
kate alındığında, bu alacaklara karşı sorumluluğ-m sınırlandırılması olanağını kaldırma hakkı bah
şeden bu çekincenin bildirilmesi ve buna göre millî hukukta düzenleme yapılması zorunludur. Do
layısıyla maddede, 1976 tarihli Sözleşmenin, enkaz kaldırma alacaklarına uygulanmayacağı tasrih 
edilmiştir. 

Öte yandan, Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (c) ve (e) bentleri bakımından da ulusal hukukta 
düzenleme yapılması serbest olduğundan, bu olanaktan yararlanılmadığmı, maddenin aynen uygu
lanacağını bildirmek gerekmiştir. Bu maddede düzenlenen talepler bakımından önem taşıyan bazı 
özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir. 

1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (a) bendinde 1996 tarihli Protokol ile yapılan de
ğişiklik uyarınca, Tasarının 1312 nci maddesinde düzenlenen, 1989 tarihli "Kurtarma Hakkında 
Milletlerarası Sözleşme"nin 14 üncü maddesinde öngörülen "özel tazminat" taleplerine karşı sınır
lama yolunun kapalı olduğu açıklanmıştır. Böylece, bu açıdan da Tasarının hükümleri arasında pa
ralellik sağlanmıştır. 

1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (b) bendi, bu Sözleşme ile 1992 tarihli Sorumlu
luk Sözleşmesi arasındaki sınırları tayin etmektedir. Anılan hükme göre, 1992 tarihli Sorumluluk 
Sözleşmesi ve tadilleri anlamında "hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan ala
caklar" için 1976 tarihli Sözleşme uygulanmaz. Bu terim, hem 1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü mad
desinin (b) bendinde hem de 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin 5 ve 6 ncı fık-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 400 — 

ralannda "oil pollution damage" olarak ifade edilmiştir; tercümelerde ise bir yandan "hidrokarbon
larla kirlenmeden ileri gelen zararlar" (1976 tarihli Sözleşme), diğer yandan "petrol kirlenme zara
rı" (1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi) kullanılmıştır. Bu tercümeler, İngilizce asıl metinlere uy
gun olarak, özdeş kabul edilecektir. Buna göre, 1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (a) 
bendi uyarınca hariç bırakılan alacaklar, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin 
5 ve 6 ncı fıkralarında tarif edilen zarardan doğan alacaklardır. Öte yandan, 1976 tarihli Sözleşme
nin 3 üncü maddesinin (b) bendinde, "1969 tarihli Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi ve yürürlükte 
olan tadil ve ekleri"ne atıf yapılmıştır. Ancak Türkiye, doğrudan 1992 yılında değiştirilmiş Sözleş
meye taraf olduğu için, hükmün de "1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi ile yürürlükte olan tadil ve 
ekleri"ne atıf şeklinde anlaşılması gerekmektedir. 

Önemle işaret etmek gerekir ki, 1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (b) bendinin uy
gulanabilmesi için, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin doğrudan uygulanmakta olması şart de
ğildir. Bir "petrol kirlenme zararı" 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin tanımına girdiği halde 
Sözleşmenin uygulanmadığı haller bulunabilir; örneğin 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin II 
nci maddesinin (a) bendinin (i) altbendi uyarınca âkid devlet karasularında meydana gelmeyen za
rara Sözleşme doğrudan uygulanmaz. Ancak bu hallerde dahi, o "petrol kirlenme zararı" yine de 
1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca o Sözleşmenin kapsamının dışında
dır. Önemli olan, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi'nin somut olarak uygulanmakta olup olma
ması değildir; 1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (b) bendi açısından ayırıcı husus, bir 
"petrol kirlenme zararı"nın soyut olarak 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin tanımına girip gir
mediği hususudur. Bir örnek verilecek olursa, Bulgaristan 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine ta
raf değildir. Bulgaristan karasularında, Türk bayraklı bir tankerden petrol sızıntısı olsa, bu sızıntı
nın yol açtığı zarar, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları an
lamında "petrol kirlenme zararı" niteliğindedir. Ama bu zarar için Türkiye'de dava açılırsa, 1992 
tarihli Sorumluluk Sözleşmesi uygulanamaz çünkü zarar, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine ta
raf olmayan Bulgaristan'ın karasularında meydana gelmiştir. Böyle bir halde geminin maliki, so
rumluluğunu 1976 tarihli Sözleşme uyarınca da sınırlayamaz, çünkü 1992 tarihli Sorumluluk Söz
leşmesinin verdiği tanıma uyan "petrol kirlenme zararı", 3 üncü maddenin (b) bendi uyarınca 1976 
tarihli Sözleşmenin dışındadır. (Bu durumun gemi malikleri bakımından yarattığı mahzurları gider
mek üzere Tasarının 1338 inci maddesi sevk edilmiştir.) 

Buna karşılık, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi anlamında "petrol kirlenme zararı" niteli
ğinde olmayan zarar, 1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (b) bendindeki istisnaya da gir
mez. Bu çerçevede özellikle önem taşıyan iki zarar türü belirtilebilir. 1992 tarihli Sorumluluk Söz
leşmesinin I inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca "petrol", "dayanıklı hidrokarbon mineralleri" 
ifade etmektedir. O halde, "hidrokarbon mineral" niteliğinde olan, ama "dayanıklı" olmayan petrol, 
1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında değildir. Aynı şekilde, Sözleşmenin I inci madde
sinin 6 ncı fırkası "gemiden sızan veya bırakılan" kıstasını aramaktadır. "Gemi" 1992 tarihli Sorum
luluk Sözleşmesinin I inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmıştır. Bu tanım, esas olarak, tan
kerleri ve hem kuru hem de sıvı yük taşımaya elverişli gemileri içine almaktadır. Buna karşılık, ku
ru yük veya konteyner gemileri, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki tanıma girmez. Bu nedenle, bir kuru yük gemisinin yakıtı olarak taşınan (1992 tarihli 
Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin beşinci fıkrası anlamında) "dayanıklı hidrokarbon mi
neraller" (yani bunker) sızıntısından doğan zarar, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin dışında 
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kalmaktadır. O halde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi anlamında "gemi" sayıldığı halde taşıdı
ğı yük nedeniyle bu Sözleşmenin dışında kalan gemiler olabileceği gibi, yol açtığı sızıntının 1992 
tarihli Sorumluluk Sözleşmesi anlamında "petrol" sızıntısı olmasına rağmen, aynı Sözleşme anla
mında "gemi" niteliğini haiz olmadığı için yine bu Sözleşmenin dışında kalan zararlar olabilir. Bu 
tür zararlar, diğer şartlar da oluşmuşsa, 1976 tarihli Sözleşmenin kapsamına girebilir; yani Sözleş
menin 3 üncü maddesinin (b) bendindeki istisna hükmü uygulanmaz. 

1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri, nükleer zarara ilişkin tazminat 
talepleri hakkında düzenleme içermektedir. Maddenin (d) bendi, bir nükleer geminin malikine, nük
leer zarar nedeniyle yöneltilecek talepleri, Sözleşmenin kapsamı dışına çıkartmıştır. Buna karşılık 
(c) bendi, diğer nükleer zararları, özel mevzuatına bırakmıştır. Türk hukukunda bu hususa ilişkin 
özel kurallar yoksa da, nükleer zarardan doğan talepler hakkında da sınırlandırmanın caiz olmadı
ğının böylece tasrih edilmesi uygun görülmüştür. 

1976 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin (e) bendi, iş ve sosyal güvenlik hukukuna tâbi ala
cakları karşılamaktadır. Türk hukuku bakımından (818 sayılı Borçlar Kanununun 55 ve 100 üncü 
maddeleri anlamında) yardımcı şahıs sayılan kişilerin ile onların mirasçılarının, işveren konumun
daki gemi maliki veya kurtaran aleyhindeki talepleri, tâbi oldukları hukuka göre sınırlama konusu 
yapılamıyorsa, 1976 tarihli Sözleşme uyarınca da sınırlama yoluna gidilemez. Türk hukukunda bu 
tür alacaklar hakkında sınırlama caiz olmadığıdan, 1976 Sözleşmesi uygulanmayacaktır. 

Madde 1332 - 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine uy
gun olarak, Tasarının 1330 uncu maddesinin biıi.ıci fıkrasının (c) bendinde 300 tonilatodan küçük 
gemiler için ayrı sorumluluk sınırı kabul edilmesi öngörülmüştür. Çeşitli ülkelerde yapılan düzen
lemeler karşılaştırıldığında, yalnızca maddi zarar talepleri bakımından, 1976 tarihli Sözleşmede ön
görülen sınırlara göre daha düşük maktu sınırların kabul edildiği anlaşılmaktadır (CMI Raporu, s. 
488, 598). Böylece, sorumluluk sigortası primlerinin bu tür araçların malikleri için katlanılabilir bir 
düzeyde tutulması ve sigortanın yaygınlaşması amaçlanmıştır. Bu amaç, Türk hukuku açısından da 
yerinde bulunmuştur. 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (i) 
altbendi, 500 tonilatoyu geçmeyen gemiler için sınırı 167.000 Özel Çekme Hakkı olarak tayin et
miştir. 1996 Protokolü ile bu sınır 2.000 tonu geçmeyen gemiler için bir milyon Özel Çekme Hak
kına yükseltilmiştir. Ancak bu artışın 300 tonilatodan küçük gemilere yansıtılması, sigorta primleri 
açısından mahzurlu olacaktır. Bu nedenle, 1976 tarihli Sözleşmedeki sınırın yansı, yani 83.500 Özel 
Çekme Hakkı, sınır kabul edilmiştir. Bu sınır, yalnızca malvarlığına ilişkin maddi zarar taleplerin
de uygulanır; cismani zarar ve yolcuların talepleri bakımından 1976 tarihli Sözleşmenin hükümleri 
ve diğer ilgili kurallar (örneğin, daha yüksek sınırlar kabul eden 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajı
nın Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinin hükümleri veya bu Sözleşmenin iç hu
kuka aktarılması amacıyla kabul edilen Tasarının 1256 ilâ 1270 inci hükümleri) uygulanır. 

Madde 1333 - 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine 
uygun olarak, Tasarının 1330 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sondaj ameliyesi ge
mileri için daha yüksek bir sorumluluk sınırımı. kabul edilmesi öngörülmüştür. Bu hükmün hazır
lanmasında örnek alınan İskandinav hukukunda, sınırlar şöyle tayin edilmiştir: 1976 tarihli Sözleş
menin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklar (ölüm ve cismani zarar) 
için 32 milyon Özel Çekme Hakkı ve Sözleşmenin aynı maddesinin (b) bendinde sayılan alacaklar 
(maddi zarar) için 20 milyon Özel Çekme Hakkı. Bu sınırların uygulanması için zararın, geminin 
fiilen sondaj ameliyesi için kullanılırken doğmuş olması şarttır; çünkü bu sondaj çalışmalarının ba
rındırdığı çok yüksek zarar riski nedeniyle sınırlar arttırılmaktadır. Buna karşılık gemi, sondaj raa-
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halline veya mahallinden çekilirken yahut bir tersanede tadil ve bakım işleri için bulunurken son
daja bağlı riskler doğmaz. Bu sebeple, bu aşamalarda meydana gelebilecek zararda yüksek sınırlar 
uygulanmaz. Öte yandan, sondaj gemilerinde yolcu bulunmayacağı için, 1976 tarihli Sözleşmenin 
7 inci maddesinde sayılan alacaklar için ayrı bir sınır tayin edilmesine gerek duyulmamıştır. İskan
dinav hukukunun bu düzenlemesinin örnek alınması gerekmiştir. Türk karasularında yoğunlaşan 
sondaj çalışmaları dikkate alındığında, bu açıdan en yaygın uygulamanın yaşandığı İskandinav ül
kelerinde kabul edilen sorumluluk sınırlarının mehaz seçilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 1334 - 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca âkid devlet
lere, "liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine" 
ika edilen zarardan doğan alacaklara, "malvarlığı zararı"ndan doğan taleplere göre öncelik bahşet
me hakkı tanınmıştır. Ancak, bu önceliğin tanındığı hallerde bile, "kişivarlığı zararı"ndan doğan ta
leplerin 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haiz olduğu önceliğe ha
lel gelmeyecektir. Bu haktan yararlanan ülke sayısı azdır (bakınız. CMI Raporu, s. 463, 551). An
cak, hükmün sevk edilmesindeki amaca bakıldığında, Türk hukuku bakımından ihtiyaçlara cevap 
veren bir düzenleme teşkil ettiği görülmektedir. Bu tesislerin malikleri ve işletenleri genellikle ka
mu kurum ve kuruluşlarıdır; üstelik o tesisler sırf gemilerin değil aynı zamanda yükle ilgililerin ve 
yolcuların da çıkarlarına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, tesislere verilen zararın öncelikle karşılan
ması, hem ortak çıkarlara uygundur hem de kamu bütçesinin yükünü azaltmaktadır. Dolayısıyla 
1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile tanınan haktan yararlanmak ve bu 
maddede sayılan alacaklara öncelik tanımak gerekmiştir. Maddenin birinci fıkrası bu amaçla kale
me alınmıştır. 

Bu maddede öngörülen önceliğin nasıl uygulanacağı tereddütlere yol açmıştır. 1976 tarihli 
Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ölüm ve cismani zarar alacakları bakiyesi, ay
nı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca maddi zarar için ayrılan fona garameten katılır. Bu 
kez, Sözleşmenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca liman tesisleri zararı da fona karşı ileri 
sürüldüğünde, iki ihtimal gündeme gelmektedir: ya cismani zarar bakiyesine "halel gelmemesi için" 
liman zararı alacaklarıyla birlikte bu bakiyeye de öncelik tanınacaktır, ya da cismani zarar bakiye
sinin, liman zararı olmasaydı fondan garameten, alacağı paya "halel gelmemesi için" bu payın her 
ihtimalde hesaplanıp ödenmesi kabul edilecektir. Hükümlerin yasama amaçları dikkate alındığında, 
birinci hesap yönteminin 1976 tarihli Sözleşmenin sistemiyle ve düzenlemeleriyle çeliştiği görül
mektedir. Cismani zarar bakiyesinin 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sahip olacağı hak, birin
ci fıkranın (b) bendine göre tesis edilen fona garameten katılmaktır; yoksa, bir liman zararının do
ğup doğmaması ihtimaline göre, cismani zarar bakiyesinin kısmen veya tamamen öncelikle öden
mesi sözkonusu değildir. Nitekim cismani zarar alacaklılarına, her bir olayda tümüyle tesadüfi or
taya çıkabilecek liman zararı talebinin varlığına bağlı olarak farklı dereceler tanınması, doğrudan 6 
ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırıdır. Bu sebeple, hesaplamanın şöyle yapılması gerekmektedir: 
önce, liman zararı dikkate alınmadan, cismani zarar bakiyesi ile maddi zarar toplamının fondaki ga-
rame paylan hesaplanır. Bu oranlara göre, bir liman zararı olmasaydı, cismani zarar bakiyesinin 
fondan alacağı pay hesaplanır. Cismani zarar bakiyesinin bu garame payı, liman zararı ile aynı sı
rada ele alınarak ödenir. Bu ödemelerden sonra artan fon, maddi zarar alacaklılarına garameten pay
laştırılır. Eğer 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca tesis edilen fon, cismani zarar 
bakiyesinin garame payı ile liman alacaklarını tümüyle karşılamaya yetmezse, fon bu iki alacak gru
bu arasında garameten pay edilir; bu nedenle, maddi zarar alacaklılarına bir pay kalmaz. Maddenin 
ikinci fıkrası, bu hesap yöntemini açıklamak amacıyla sevk edilmiştir. 
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Madde 1335 - Bu madde, fon tesisini ihtiyari sayan 1976 tarihli Sözleşmenin 10 uncu madde
sinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin tekrarı niteliğindedir. Aynı fıkranın ikinci cümlesi, ulusal 
hukukta düzenleme yapılarak, "sorumluluğun sınırlandırılması için, fon tesisini mecburi hâle getir
me" olanağı tanımaktadır. Ancak böyle bir zorunluluk kabul edilmesi, özellikle büyük tonajda ge
milerde, çok büyük meblağların bankalarda bloke edilmesine yol açar; bu da, davaların erken aşa
malarında, uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallini güçleştirir, çünkü, sulh için ayrılabilecek para blo
ke edilmiş olur. Dolayısıyla, fon tesis edilmeden de sorumluluğun sınırlandırılmasına olanak tanın
ması, tatbikatın ihtiyaçlarına daha uygundur. Bu gerekçelerle, genel eğilime uygun olarak (CMI Ra
poru, s. 465, 470), Türk hukukunda da fon tesisini ihtiyari bırakmak isabetli görülmüştür. 

Madde 1336 - "1992 tarihli, Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgi
li Uluslararası Sözleşme"nin I inci maddesinin altıncı paragrafı, o Sözleşmenin düzenlediği "kirlen
me zararı"nı tarif etmiştir. Tasannm 1336 ncı maddesinin birinci fıkrası, bu tanıma giren kirlenme 
zararı hakkında, "1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi" ile "1992 tarihli Petrol Kirliliği Zararının 
Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme"nin, o Sözleşmeler
de belirlenmiş şartlarla doğrudan uygulanacağını açıklığa kavuşturmaktadır. Dolayısıyla Sözleşme
lerin Resmi Gazetede yayımlanan tercümeleri dikkate alınacak, tercüme yanlışları halinde İngiliz
ce veya diğer resmi dillerden birinde kullanılan terim ve ifadeler esas alınarak karar verilecektir. 

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1992 tarihli Sözleşmeler ile millî mevzuat arasın
daki sınırları çizmektedir. 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleşmeleri, düzenledikleri hususlarda 
kapalı bir sistem getirmektedir. Bu Sözleşmelerde ele alman tazminat talepleri hakkında, münhası
ran Sözleşmelerin getirdiği düzen uygulanır; milletlerarası hukukun veya ulusal hukukun başka ku
rallarına müracaat edilemez. Bu temel ilke, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin III üncü madde
sinin dördüncü paragrafının birinci cümlesinde açıkça tasrih edilmiştir. Ancak, bu hususta Türk hu
kuku bakımından tereddütlerin yaşanabileceği görülmektedir. Nitekim, 1992 tarihli Sorumluluk 
Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragrafının (b) bendinde ve yedinci paragrafında tarif edi
len "önleyici tedbirler" aynı zamanda Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin de kapsa
mına girmektedir. Dolayısıyla, bu nedenle kamu tüzel kişileri tarafından yapılan masraflar için 6183 
sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin işletilmesi gündeme gele
bilecektir. Oysa, 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak takiplerde, Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesi
nin dördüncü paragrafı uyarınca Fonun davaya müdahale hakkı temin edilemez. Diğer yandan, Çev
re Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin ikinci fıkrasında öngörülen kurtuluş kanıtı, 1992 ta
rihli Sorumluluk Sözleşmesinde yoktur. Dolayısıyla bu tür masraflar, (diğer şartlar da oluşmuşsa) 
her ihtimalde Fon'dan tahsil edilir. Bunun yanı sıra, denizde meydana gelen petrol kirliliğine iliş
kin olarak çeşitli kanunlarda ve diğer mevzuatta düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin 
çoğu, 1992 tarihli Sözleşmelerde kabul edilmiş olan kurallara aykırı düşmektedir. Önemle vurgu
lanmalıdır ki, iç hukuk düzenlemeleri ile 1992 t -."ihli Sözleşmelere aykırı hüküm ve uygulamaların 
kabul edilmesi, hem Türkiye'nin milletlerarası taahhüt ve yükümlülüklerini ihlal eder, hem de o 
Sözleşmelerde öngörülen (sigortacıya ve Fon'a) müracaat yollarının kapanması sonucunu doğurur. 
Türkiye'nin, Fon'a en çok katkı payı ödeyen on ülkeden biri olduğu dikkate alınırsa, Fon'a müra
caat yolunu kapatacak uygulamalar içine girilmesinin sakıncaları büsbütün belirginleşir, çünkü böy
le uygulamalar sebebiyle Fon ödeme yapmaktan kaçınabilecektir. Açıklanan bu gerekçelerle, birin
ci fıkranın ikinci cümlesi sevk edilmiş ve 1992 tarihli Sözleşmelerin düzenlediği hususlarda, mev
zuatın diğer hükümlerinin kesinlikle uygulanmayacağı açıklanmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrası, Tasarının 1328 inci maddesinin ikinci fıkrasında 1976 tarihli Sözleş
me için kabul edilen kuralı, 1992 tarihli Sözleşmelerin ikisi için tekrar etmektedir. Dolayısıyla, ora
da bildirilen gerekçeler, burada da aynen geçerlidir. Resmi Gazete metinlerinde bu kez "tadil" yeri
ne "revizyon" dendiği için, Tasarıda da bu terim kullanılmıştır. 

Madde 1337 - Bu maddede, 1992 tarihli Sözleşmelerin uygulanması için yabancılık unsuru
nun aranmadığı, yani Sözleşmelerin, tümüyle ulusal nitelikteki kirlenme hallerinde de uygulanaca
ğı açıklanmıştır. Bu ilke, Almanya'da da 1969 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi için kabul edilmiştir. 
Yabancılık unsuru taşımayan uyuşmazlıklarda bu Sözleşmeler uygulanmazsa, Türk bayraklı bir tan
kerin Türkiye'de yolaçtığı kirlenme zararında, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca sigor
tacıya ve 1992 tarihli Fon Sözleşmesi uyarınca Uluslararası Tazminat Fonuna doğrudan müracaat 
hakları, Türk vatandaşlarından esirgenmiş olur. Üstelik 1997 yılında meydana gelen "TPAO" kaza
sı gibi, hem Türk vatandaşlarının hem de yabancıların zarar gördüğü hallerde, iki farklı rejim (üs
telik de Türk vatandaşlarının aleyhine) uygulanacaktır. Dolayısıyla her iki Sözleşmenin, "yabancı
lık unsuru" aranmaksızın, düzenledikleri bütün hallerde uygulanması gereklidir. Esasen, her iki 
Sözleşme de zaten, böyle bir unsur aramadan, uygulama alanlarını tayin etmiştir (II nci ve 3 üncü 
maddeler). Dolayısıyla, doğrudan Sözleşme metinlerine göre de "yabancılık unsuru" aranmaz. Bu 
nedenle, Tasarıda yer verilen hüküm, Sözleşmelerin kabul ettiği ilkeyi tasrih etmektedir. 

Kaldı ki, 1992 tarihli Fon Sözleşmesi tahtında doğrudan Fon'a yöneltilecek talepler bakımın
dan, "yabancılık unsuru" daima oluşur. Çünkü Fon İdaresinin yerleşim yeri Londra'dır. 

Madde 1338 - Maddenin birinci fıkrasında kişi itibarıyla kıyasen uygulama hâli düzenlenmiş
tir. 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi, "kirlenme zararı" nedeniyle doğrudan ve münhasıran ma
liki sorumlu tutmuştur (I inci maddenin üçüncü paragrafı). Sözleşmenin III üncü maddesinin dör
düncü paragrafı uyarınca, "kirlenme zararı" nedeniyle malike yöneltilecek bütün talepler, bu Söz
leşmeye tâbi olacaktır. Aynı fıkranın ikinci cümlesi uyarınca da, mezkûr taleplerin yöneltilemeye-
ceği kişilerin bir listesi verilmiştir. Bu kurallar bir arada ele alındığında, ortaya çıkan sonuç şu ol
maktadır: 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin tarif ettiği anlamda "kirlenme zararı"ndan doğan 
taleplerin, geminin malikine yöneltilmesi zorunludur; bu talepler, Sözleşmenin III üncü maddesinin 
dördüncü paragrafının ikinci cümlesinde sayılan kişilere karşı ileri sürülemez. Ne var ki Sözleşme
nin bu hükmü, bir deniz kazası nedeniyle sorumlu tutulması mümkün olabilecek bütün kişileri kap
samaz. Uygulamada karşılaşılan kazalar ve davalar çerçevesinde, gemiyi inşa eden tersanenin, klas 
kuruluşunun, liman ve terminal işleticisinin, çatmada kusuru bulunan ama tanker niteliğinde olma
yan bir geminin malikinin de sorumluluğunun tartışma konusu edildiği görülmüştür. Bu kişiler, 
1992 tarihli Sözleşmelerle getirilen sistemden yararlanamaz. Ancak talebin konusu, 1992 tarihli So
rumluluk Sözleşmesi anlamında bir "kirlenme zararı" olduğundan, 1976 Sözleşmesinin de (3 üncü 
maddesinin (b) bendinde yer alan istisna hükmü nedeniyle) doğrudan uygulanması mümkün değil
dir. Dolayısıyla, bu kişiler bakımından da bir düzenleme yapılması zorunludur. Aksi halde alacak
lılara, sorumluluğu sınırlı olmayan kişilere dava açarak, 1992 tarihli Sözleşmelerle kurulan sistemi 
dolanma olanağı sağlanır. Alman hukukunda, bu tür talepler için özel bir hüküm sevkedilmiştir. 
Alm. TK.'nın 486 ncı paragrafının üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uyarınca, 1992 tarihli Sorum
luluk Sözleşmesinden doğan talepler, malikin dışında, 1976 Sözleşmesinin 1 inci maddesinde sayı
lan kişilere yöneltilirse, bu kişiler 1976 Sözleşmesini kıyasen uygulayarak sorumluluklarını sınırla
yabilir. Oysa, 1976 Sözleşmesinin 1 inci maddesindeki liste, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi
nin III üncü maddesinin dördüncü paragrafının ikinci cümlesindeki liste ile karşılaştırıldığında, iki 
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listenin geniş ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Lâfzi bir yorumdan hareket edilirse, yalnızca şu kim
seler 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi'nde dava açılamayacağı bildirilen kişilerin dışında kalmış 
sayılabilir: 1976 Sözleşmesinin 2 nci maddesinin birinci paragrafının (d) ve (e) bentlerinde sayılan 
"enkaz kaldıranlar" ve 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi III üncü maddesinin dördüncü fıkrası
nın (d) bendinde belirtilen "izin veya talimat olmadan hareket eden kurtarıcılar". Dolayısıyla, Alm. 
TK.'daki hükmün korumak istediği kimseler, esasen 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi tahtında 
zaten korunmuştur. Çünkü onlara dava açılması yasaklanmıştır. Bu garip düzenin sebebini, hükmün 
yasama tarihçesinde bulmak mümkündür. Almanya, 1969 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine taraf 
olurken, anılan hükmü kabul etmişti. 1969 tarihli Sözleşmede ise, yalnızca gemi adamları ve müs
tahdemler aleyhine dava yasağı öngörülmüştü. Dolayısıyla eski düzenlemede, Alman hükmünün bir 
anlamı vardı. Sözleşmede sayılmış olmayan çok sayıda başka kişi de korunmaktaydı. Oysa yeni sis
temde, böyle bir himaye verilecekse, bambaşka kişilerin düşünülmesi gerekmektedir. İşte bu düşün
celer çerçevesinde, Alman hukukundaki düzenlemenin yerine, Tasarıdaki hüküm getirilmiştir. Bu 
hüküm ile, bir yandan korunan kişilerin çerçevesi genişletilmiş, diğer yandan da 1976 tarihli Söz
leşmede değil de, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinde öngörülen sınırlandırma fonunun kıyasen 
uygulaması kabul edilerek alacaklıların himayesi genişletilmiştir. Sonuçta da, 1992 tarihli Sözleş
meler ile ihdas edilen sistemle tam bir uyum sağlanmıştır. Sözleşme uyarınca malike tanınan sorum
luluk sının ile bu fıkra uyarınca tesis edilebilecek bir fon arasında eşitlik sağlamak gerekir. Bu ne
denle, sınırın hesabında, sorumlu tutulan herkes bakımından, Sözleşmenin I inci maddesinin altın
cı paragrafının (a) bendinde tarif edilen geminin esas alınması zorunludur. Tasarıdaki hükmün ikin
ci cümlesi, bu hususu düzenlemektedir. 

İkinci fıkrada 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin uygulama alanı, yer itibarıyla kıyasen genişle
tilmektedir. "Önleyici tedbirler" bakımından 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin uygulanması 
için, Sözleşmenin II nci maddesinin (b) bendine göre bir coğrafi sınırlama yoktur. Dolayısıyla, bir 
Türk mahkemesi, "önleyici tedbir" masraflarına ilişkin bir uyuşmazlıkta, her ihtimalde (yani kaza
nın veya zararın yeri, geminin bayrağı gibi unsurlara bakmadan) Sözleşmenin hükümlerini uygula
mak zorundadır. Bu nedenle de, böyle hallerde kıyasen uygulamaya ilişkin bir ulusal hukuk kuralı
na ihtiyaç yoktur. Buna karşılık Sözleşmenin I inci maddesinin altıncı paragrafının (a) bendi kapsa
mındaki "kirlenme zararı" bakımından, II nci maddenin (a) bendi bir coğrafi sınır çizmiştir. Bu sı
nırın dışında meydan gelen kirlenme zararı hakkında Sözleşmenin uygulanması için ulusal hukuk
ta düzenleme yapılması gerekir. Böyle bir düzenleme, başlıca, 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Söz
leşmelerine taraf olmayan bir ülkede meydana gelen kirlenme zararı için Türkiye'de dava açılması 
halinde önem kazanır. Dolayısıyla da Türk gemi sicillerine kayıtlı tankerlerin donatanlarına, 1992 
tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin bahşettiği olanağın en geniş biçimde sağlanması sonucuna götü
rür. Eğer Türk bayraklı bir tanker, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkenin 
karasularında (örneğin A.B.D., Bulgaristan veya Ukrayna) kirlenme zararına sebep olursa, o ülke
deki alacaklılar için bir ihtimal, tazminat davalarını Türkiye'de (malikin yerleşim yeri mahkemesin
de) açmaktır. (Nitekim 1978 yılında meydana gelen "Amoco Cadiz" faciasında Fransız Hükümeti 
ve çok sayıda başka alacaklı, tankerin Amerikalı işleticisine Amerika'da dava açmıştı). Böyle bir 
varsayımda, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi doğrudan uygulanamaz, çünkü zarar Sözleşmenin 
II nci maddesinin (a) bendi anlamında âkit devletlerden birinin karasularında meydana gelmiş de
ğildir. Alman hukukunda, bu haller için, 1976 tarihli Sözleşmenin kıyasen uygulanması kuralı ka
bul edilmiştir; ancak bu kural, aynı uyuşmazlıktan doğan taleplerin sırf coğrafi bir incelik nedeniy-
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le farklı sınırlara tâbi olması sonucunu doğuracağından sakıncalıdır. İngiliz hukukunda ise, 1992 ta
rihli Sorumluluk Sözleşmesinin fiilen uygulanmadığı "kirlenme zararı" için (diğer şartlar oluşmuş
sa) doğrudan 1976 tarihli Sözleşme uygulanmaktadır. Ne var ki, bu uygulama da sakıncalıdır, çün
kü bu Sözleşme uyarınca tesis edilen bir fonun, o Sözleşmenin açıkça dışında bırakılmış olan talep
lere teşmil edilmesi, fonun "kirlenme zararı" alacaklıları tarafından tüketilmesi riskine yol açabile
cektir. Bu nedenle Tasarıda, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin II nci maddesinin (a) bendinde 
sayılan yerlerin dışında meydana gelen "kirlenme zararı" hallerinde de maliki, 1992 tarihli Sorum
luluk Sözleşmesinin hükümlerinden yararlandırabilmek için, Sözleşmenin böyle hallerde kıyasen 
uygulanması kabul edilmiştir. Dolayısıyla "malik", 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinde öngörü
len sınırlar çerçevesinde bir fon tesis ederek, sorumluluğunu sınırlayabilir. 

Maddenin üçüncü fıkrası sigorta itibarıyla kıyasen uygulamayı düzenlemektedir. Sözleşmenin 
kıyasen uygulama alanı bulduğu hallerde, alacaklılar lehine dengenin sağlanması için, sigortacıya 
doğrudan müracaat hakkı da tanınmıştır. Ancak, bu hükmün işlemesi için, böyle bir sigortanın ve
ya benzer güvencenin alınmış olması gerekir. 

Nihayet dördüncü fıkrada fonların bağımsızlığı ilkesine yer verilmiştir. Bu madde uyarınca te
sis edilecek fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin doğrudan uygulandığı hallerde tesis edile
cek fon değildir. Eğer, aynı olay nedeniyle hem Sözleşmeye taraf olan bir ülkede hem de olmayan 
bir ülkede zarar meydana gelmiş ise (örneğin Bulgaristan karasularında bir "kirlenme zararı" mey
dana gelir ve bu kirlenme sürüklenerek Türk karasularına da sirayet ederse) ve Türkiye'de dava 
açılmışsa, malik iki fon tesis etmek zorunda olacaktır: Fonların biri doğrudan Sözleşme uyarınca, 
diğeri ise Sözleşmenin kıyasen uygulanması suretiyle tesis edilecektir. Bu fonların her biri bağım
sızdır; bu husus, son fıkra ile tasrih edilmiştir. 

Madde 1339 - Bu madde, 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altın
cı paragraflarında âkid devletlere getirilmiş olan yükümlülüğü karşılamaktadır. 1992 tarihli Sorum
luluk Sözleşmesi uyarınca âkid devletlerden birinde fon tesis edilip dava açıldıktan sonra, o fonun 
tüm alacakları karşılamaya yetmeyeceği anlaşılırsa, Fon Sözleşmesi uyarınca ek tazminat istenebi
lecektir. Ancak, bu tazminatın talep edilebilmesi için de, Fon İdaresine davaya katılma hakkının ve 
bütün savunma olanaklarının tanınması, 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin beşinci 
paragrafı uyarınca zorunludur. Bu sebeple de aynı maddenin dördüncü ve altıncı paragrafları, âkid 
devletlere usulî yükümlülükler getirmiştir. Her âkid devlet, ihbar veya müdahale yoluyla Fon'un da
vaya katılabilmesini sağlamak zorundadır. Bu usuli olanaklar, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 49 ve 53 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, 1086 sayılı Kanunun 49 un
cu maddesinin ikinci fıkrası ile 55 ve 56 nci maddeler hükümleri, bu hususta diğer tarafa itiraz hak
kı ve mahkemeye takdir yetkisi tanımaktadır. Fon'un müdahale talebine itiraz eden bir alacaklı, as
lında kendisine zarar verir, çünkü tazminatını tahsil edebileceği kuruluşu yargılama dışına itmeye 
çalışmış olur. Ancak, uygulamada bu açıdan her türlü duraksamanın giderilmesi ve Sözleşmenin ge
tirdiği yükümlülüğün ifası amacıyla, bu madde kaleme alınmıştır. Bu hükme göre, ihbar ve müda
hale üzerine Fonun davaya katılabilmesi, tarafların veya mahkemenin iradesine tâbi değildir. 

Madde 1340 - Bu maddenin birinci fıkrası, esas olarak, Türk karasuları dışında meydana ge
len bir "kirlenme zararı" için Türkiye'de dava açılması halinde gündeme gelecektir. Hüküm ile, 
1992 tarihli Sözleşmeler ile kurulan sisteme dahil olan maliklerin ve sigortacıların korunması 
amaçlanmıştır. 
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Eğer dava, "önleyici tedbirler" nedeniyle yapılan masraflara ilişkin olarak açılmışsa, her ihti
malde 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi uygulanacaktır. Dolayısıyla, 1992 tarihli Sorumluluk 
Sözleşmesinin II nci maddesinin (a) bendi uyarınca Sözleşmenin kapsamı dışında kalabilecek olan 
zarar, yalnızca, Sözleşmenin I inci maddesinin altıncı paragrafının (a) bendinde tarif edilen "kirlen
me zararı"dır. Eğer 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin II nci maddesinin (a) bendi hükmü ile 
çizilen sınırların içinde böyle bir kirlenme zararı meydana gelirse, Türkiye'deki mahkemeler, baş
kaca hiçbir şart aramadan, doğrudan Sözleşmeyi uygulayacaktır. Bu sınırlar tespit edilirken, yalnız
ca Türk karasuları değil, bütün âkid ülkelerin karasuları dikkate alınacaktır. Buna karşılık, bu sınır
ların dışında meydana gelen bir zarar nedeniyle Türkiye'de dava açılırsa, Sözleşmenin uygulanma
sı mümkün değildir. Bu hallerde mahkeme, 2675 sayılı Kanuna göre uygulanacak hukuku tespit et
mek zorundadır. Kirlenme zararı, uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunda bir "haksız fiil" zararı nite
liğinde olacaktır. Dolayısıyla, 2675 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca haksız fiilin ika ye
ri veya zararın meydana geldiği yer hukuku uygulanacaktır. Böylece saptanan yabancı hukukta, 
1992 tarihli Sözleşmelerin öngördüğü sistemden daha ağır bir sorumluluk rejimi veya daha yüksek 
sınırlar kabul edilmiş olabilir. Bu açıdan milletlerarası hukukta en çok üzerinde durulan hukuk çev
resi, 1990 yılında kabul edilen "Petrol Kirliliği Kanunu" nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'dir. 
Bu kanuna göre sorumluluktan kurtuluş kanıtları neredeyse yoktur; üstelik sorumluluğun sınırlan
dırılması da mümkün değildir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri hukukunda, alacaklı, maddi za
rarın yanı sıra "punitive damages" adı altında, bir tür cezai tazminat talep edebilmektedir. Bu uygu
lama, dünyada benzeri görülmemiş tazminat miktarlarına hükmedilmesi sonucuna götürmüştür. Bu 
tür tazminat taleplerinin kabul edilmesi, hem 1992 tarihli Sözleşmelerin ruhuna tümüyle aykırı dü
şer, hem de bu Sözleşmeler ile kurulan milletlerarası ödeme sisteminin dolanılması sonucunu doğu
rur. Bu hususta tedbir alınması gereklidir (Tasarının 1256 nci maddesinin beşinci fıkrasının (d) ben
di de bu tazminat türü düşünülerek kabul edilmiştir). Almanya'da, "Medeni Kanuna ilişkin Tatbikat 
Kanunu"nun 40 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile bu soruna çözüm getirilmiştir. Anılan hükme gö
re, haksız fiil taleplerine uygulanacak hukukta, fahiş tazminatlara hükmediliyorsa veya o ülkede ka
bul edilen sorumluluk hukuku kuralları, Almanya bakımından yürürlükte olan bir milletlerarası söz
leşmenin hükümlerine aykırı düşüyorsa, yabancı ülkenin hukuku uygulanmaz. Bu hükme ilişkin ya
sama gerekçesinde Amerika Birleşik Devletleri hukukunun aşırı tazminat taleplerine işaret edilmek
te ve 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin (diğer bazı sözleşmeler ile birlikte) saklı tutulması ge
rektiği belirtilmektedir. Almanya'da kabul edilen,bu düzenleme, Türk uygulaması bakımından da son 
derece isabetlidir. Bu gerekçeye dayanılarak sevk edilen birinci fıkra hükmünde, uygulanacak yaban
cı hukukun 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesiyle çelişen hükümlerinin mahkemece dikkate alınma
yacağı, doğrudan 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Ancak bu himayeyi, yalnızca 1992 tarihli Sözleşmelerin sistemine girmiş olan donatanlar ve 
sigortacılar bakımından kabul etmek gerekir. Dolayısıyla, âkid devletlerin bayrağını taşıyan gemi
ler ile sınırlı tutmak yeterlidir. Sözleşmeye taraf olmayan bir devletin bayrağını taşıyan gemiler hak
kında, 2675 sayılı Kanun uyarınca saptanan hukuku her ihtimalde uygulamaya bir engel yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, aynı sorun, yabancı ilamların tenfızi açısından ele alınmıştır. 1992 
tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesinin birinci fıkrası, Sözleşmenin kapsamına giren 
tazminat talepleri hakkında yetkili mahkemeleri göstermiştir. Sözleşmenin X uncu maddesi uyarın
ca da, âkid devlet mahkemelerinden verilen kararlar, diğer âkid devletlerde tenfiz edilir. Bu hüküm
ler, mezkûr Sözleşmeye taraf olan her ülkede uygulanacaktır. O halde, âkid olmayan bir ülkenin 
mahkemesinden sâdır bir ilamın Türkiye'de tenfızi, esas itibarıyla, şu hallerde gündeme gelecektir: 
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a) Zarar Türkiye'de meydana gelmişse ve alacaklı, âkid olmayan bir ülkede dava açma hakkı
nı haiz ise (örneğin İstanbul Boğazı'ndaki bir kazada, A.B.D. veya Bulgaristan bayraklı bir yat kir
lenme zararına maruz kalırsa, bu zarar için de sicil ülkesinde dava açılıp ilam alınırsa, böyle bir ila
mın Türkiye'de tesis edilmiş bir fona karşı tenfızi talep olunabilir.); 

b) Zarar, âkid olmayan bir ülkede meydana gelmişse ve zarara yol açan gemi, daha sonra Tür
kiye'de haczedilmiş veya (bir Türk gemisi söz konusuysa) fon doğrudan Türkiye'de tesis edilmişse. 

Bu hallerde tazminat talepleri, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede 
karara bağlanacak, sonra da Türkiye'de tenfızi talep edilebilecektir. Böyle bir talep, ikili bir sözleş
me veya 2675 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de tenfız davasına konu olacaktır. Bu durumda, hük
mün birinci fıkrası bakımından yukarıda belirtilen endişeler, tenfızi talep olunan yabancı ülke kara
rı için de ortaya çıkmaktadır. Almanya, bu konuda henüz bir tedbir almış değildir; bu durum, A.B.D. 
mahkemelerince verilmiş ve 1992 tarihli Sözleşmelerin sınırlarını ihlal eden kararların tenfızi bakı
mından büyük endişe yaratmaktadır. Bu hususta önerilen çözüm, "yabancı hukukun uygulanması
nın sınırlanması"na benzer bir kuralın tenfız bakımından da kabulüdür. Türk hukukunda, bu endi
şeler de tümüyle geçerlidir. Bu endişelerin karşılanması için, ikinci fıkra düzenlenmiştir; bu hüküm, 
(birinci fıkrada yer alan kurala paralel olarak), tenfızi talep olunan ilamın 1992 tarihli Sorumluluk 
Sözleşmesine aykırı düşen kısımlarının tenfızini engellemektedir. 

Madde 1341 - Donatanın ve kurtaranın 818 sayılı Borçlar Kanununun 55 ve 100 üncü madde
leri anlamında "yardımcı şahısları" ve "ifa yardımcıları", 1976 tarihli Sözleşmenin 1 inci maddesi
nin dördüncü fıkrası uyarınca sorumluluklarını aynı meblağlar dahilinde sınırlayabilir. Bu hüküm 
Londra Konferansında ele alınırken özellikle şu ilci soru üzerinde durulmuştur (LLMC Tutanakları, 
s. 104, 108, 113, 144, 227): (1) "yardımcı şahıs" kavramına "kılavuz"lar girer mi?; (2) "yardımcı 
şahıslar" ve bu meyanda kılavuzlar için ulusal hukukta daha düşük sorumluluk sınırları kabul edi
lebilir mi? Bu konuda yürütülen müzakerelerde, bu soruların ikisine de olumlu yanıt verileceği so
nucuna varılmıştır. Bu kabule uygun olarak, birçok ülkede kılavuzlar bakımından özel hükümler 
sevkedilmiştir. Örneğin Almanya'da, Ticaret Kanununa 487c maddesi eklenmiş ve kılavuzların so
rumluluğu bakımından bin tonluk veya oniki yolcu kapasiteli bir geminin sınırının esas alınması ka
bul edilmiştir; İngiltere'de ise, talebin ve geminin niteliğine bakılmaksızın, sorumluluk sınırı bin İn
giliz Sterlini olarak saptanmış, bu bedele de kılavuzluk ücretinin eklenmesi öngörülmüştür (Pilota-
geAct 1987, m. 22). 

Türk hukukunda, bu konuya ilişkin düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Yakın zamanlar
da yaşanmış olan deniz kazalarında, kaza geçiren gemilerin tam ziyaa uğradığı ve yabancı donatan
ları tarafından terk edildikleri görülmüştür. Dolayısıyla, geminin donatanı aleyhine tazminat talep
lerinin dermeyan edilmesi mümkün olmamıştır. Böyle hallerde gemi, kılavuz yönetiminde seyir 
yapmışsa, doğrudan kılavuza veya onu istihdam eden işletmeye sorumluluk tevcih edilmesi ihtima
li vardır. Yargıtay'ın 16/3/1955 tarihli ve 1941/26-4 sayılı içtihadı birleştirme kararıyla kabul edil
diği gibi, Türk hukuku bakımından, kılavuz bir danışman niteliğindedir; kılavuzun sorumluluğu da 
818 sayılı Kanunun vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlerine göre tayin edilir. O halde, aslen do
natanın sorumlu olduğu hallerde, donatana yöneltilecek tazminat taleplerinin bütünüyle kılavuzlara 
yönlendirilmesi uygun değildir. Ancak, kılavuzların sorumluluğunu tamamen kaldırmak da, borçlar 
hukukunun ilkeleriyle bağdaşmaz. Bu nedenle çözüm, Almanya ve İngiltere örneklerinde olduğu 
gibi, 1976 tarihli Sözleşmede öngörülen sınırlardan daha düşük sınırlar tesis etmektir. Bu amaçla 
maddenin birinci fıkrasında, 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında düzen
lenen kurtarma ile ilgili özel hüküm örnek alınarak binbeşyüz Özel Çekme Hakkı tutarında bir sı
nır kabul edilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrası, rücu talepleri bakımından sınırı düzenlemektedir. 1992 tarihli Sorum
luluk Sözleşmesinin III üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca, o Sözleşmeden 
doğan talepler için kılavuzlara doğrudan dava açılması mümkün değildir. Ancak, aynı maddenin be
şinci fıkrası uyarınca donatanın bir rücu davası yoluyla kılavuza müracaat etmesi ihtimali bulun
maktadır. Bu ihtimalde, kılavuzları yukarıda önerilen sorumluluk sınırından yararlandırmak gerekir. 
Hüküm bu amaçla sevkedilmiştir. 

Üçüncü fıkrada kılavuzu istihdam edenin sorumluluk sınırı düzenlenmiştir. Bir gemiye kıla
vuzluk hizmetini fiilen veren kişi, uygulamada daima bir gerçek kişi olacaktır. Ancak, bu gerçek ki
şiler, hiç istisnasız bir kamu veya özel hukuk tüzel kişisi tarafından istihdam edilmektedir. Hükmün 
birinci fıkrası uyarınca kılavuzlara tanınan sorumluluk sınırlarından, onları istihdam eden tüzel ki
şilerin de yararlandırılması zorunludur. Üçüncü fıkra bu hususu tanzim etmektedir. Bu kurala göre, 
hizmeti veren kılavuz ve onu istihdam eden tüzel kişi, topluca bir tek sorumluluk sınırına tâbidir; 
dolayısıyla da binbeşyüz Özel Çekme Hakkı tutarında tek bir fon tesis ederek sorumluluklarını sı
nırlayabilirler. 

Madde 1342 - Kişisel sorumlulukta fon tesisine ilişkin bu madde, esas itibarıyla, Alm. TK.'nın 
487d paragrafının ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeyi Türk hukukuna kazandırmaktadır. Ancak, Al
man hükmünden ayrılarak, ortakların fon tesisi hakkını, belli bir ihtimale hasretmektedir. Bu ihti
mal, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon tesis etme hakkı tanınmış olan bir tüzel kişinin 
veya adî şirketin yahut donatma iştirakinin adına fon tesis edilmeden önce, doğrudan ortaklardan 
birine talebin yöneltilmesi halidir. Eğer maddi hukuk bakımından böyle bir talep mümkün ise, ken
disine talep yöneltilen hissedar da, diğer ortaklarının fon tesisine katılmasını sağlayamıyorsa, bu hü
küm devreye girecektir. Alman hukukunda, bu kural, bir sınırlama getirilmeden, geniş bir biçimde 
kaleme alınmıştır. Ancak, gerekçesi incelendiğinde görülmektedir ki, hükmün şevkinde takip edi
len amaç, borçlu adına fon tesis edilmeden ortakların takibe uğraması hallerini düzenlemektir. Ni
tekim anılan Kanunun 487d maddesinin ikinci fıkrası hükmü 1972 tarihinde değiştirilmiş olan 486 
ncı maddenin beşinci fıkrasından alınmıştır. Bu hükme ilişkin gerekçede de, yasama amacı böylece 
tespit edilmiştir. Esasen, tüzel kişi veya adî şirket yahut donatma iştiraki adına fon tesis edilen hal
lerde, her bir ortağa ayrıca müracaat etme olanağı ortadan kalkmaktadır, dolayısıyla bu hükme de 
ihtiyaç yoktur. Bu yasama amacını vurgulamak üzere, maddenin birinci cümlesi kaleme alınmıştır. 

Ortaklardan biri tarafından fon tesisi yoluna gidildiğinde, uygulamada şu soru kaçınılmaz bi
çimde ortaya çıkacaktır: Acaba fon, ortağın hissesi oranında mı yoksa toplam sorumluluk sınırı üze
rinden mi tesis edilmelidir? Tasarıdaki hükmün ikinci cümlesi, bu soruyu yanıtlamak amacıyla sevk 
edilmiştir. Bu hükme göre, ortağın hissesi değil, toplam sorumluluk sınırı esas alınır. Bu hüküm, her 
bir ortak bakımından ağır bir sonuç gibi gözükebilir. Ancak bu hüküm sayesinde, diğer ortaklara 
ulaşmak imkânının bulunmadığı hallerde, ortaklardan birinin kendi düşük hissesi üzerinden fon te
sis ederek geminin serbest bırakılmasını sağlaması engellenmiş olur. Aksi halde, uygulamada çok 
sayıda suistimal doğabilir. 

Maddenin üçüncü cümlesi, ortaklardan biri tarafından tesis edilecek fon hakkında, bu kanun ile 
sevk edilen bütün hükümlerin geçerli olacağını tasrih etmektedir. 

Madde 1343 - 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesine ve (bu hüküm ile neredeyse özdeş 
olan) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, sorumluluğu
nu sınırlamak isteyen kişinin kusuru belli bir dereceye ulaşmışsa, sınırlama hakkı kalkar. Bu mad
delerde tayin edilen kusur iki kademelidir. Birinci kademe, Türk hukuku bakımından "kast" dere-
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cesindeki kusurdur. İkinci kademe ise, Havayolu Taşımalarına ilişkin Varşova Sözleşmesinin 25 inci 
maddesinden Türk hukukuna giren bir kusur derecesidir. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 
126 ncı maddesine iktibas edilen bu kusur ölçütü, kısaca "pervasız davranış" olarak nitelendirilmekte 
ve Tasarının birçok hükmünde düzenlenmiştir (855 inci maddenin beşinci fıkrası, 886 ve 887 nci mad
deler, 930 uncu maddenin ikinci fıkrası, 1187 ve 1267 nci maddeler). 1976 tarihli Sözleşmenin hük
mü, bir değişiklik yapılmaksızın âkid ülkelerce yürürlüğe konmuştur (CMI Raporu, s. 546). 

Bu hükmün ulusal hukukta uygulanması hususunda iki yöntem gündeme gelmiştir: Bunlar, bu 
hükmün yorumunu mahkemelere bırakmak veya Tasarıda önerilen şekilde hükmü somutlaştırmak
tır. Eğer sınırlama konusu alacak, haksız fiile dayanıyorsa, tüzel kişilerde ve diğer kişi ile mal top
luluklarında, kusurun hangi kademedeki çalışanlara kadar dikkate alınacağı hususunda 2675 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesi uyarınca ika (veya zarar) yeri hukuku uygulanacaktır. Dolayısıyla, nere
de kurulmuş olduğuna bakılmaksızın, bütün tüzel kişiler ve diğer kişi ile mal topluluklarında, 1976 
tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesi ile 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılacağında, tazminat alacağının esasına uygulanan hu
kuk dikkate alınacaktır. Zararın Türkiye'de meydana geldiği haller için de, Türk hukuku bakımın
dan yapılacak yorumu somutlaştırmak üzere, Tasarıdaki hükmün sevk edilmesi, uygulamada orta
ya çıkabilecek çok sayıda duraksamayı önleyecektir. 

Alman hukukunda, Ticaret Kanununun 487d maddesinin birinci fıkrası benzer bir düzenleme 
içermektedir. Bu düzenleme eleştirilmektedir, çünkü yapılacak yorumun milletlerarası andlaşmanın 
metni ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılması gerektiği, ulusal yasakoyucunun müdahale 
edip hüküm sevk etmesinin isabetli olmadığı ileri sürülmüştür. Bu açıdan hükmün mehazı olan İn
giliz hukukunda, tüzel kişinin "alter ego"su niteliğinde olan kişilerin dikkate alınacağı kabul edil
mektedir. Bu kişilerin kimlerden oluştuğu ise, Alman hukukunda, yine Ticaret Kanununun 487d 
maddesi uyarınca yanıtlanmaktadır. O halde, Sözleşmenin mezkûr hükmünü, İngiliz hukukunun 
"alter ego" kavramına göre yorumlarken, bu kavramın Türk hukuku bakımından ne anlama geldi
ğini, ulusal hukukta yapılacak bir düzenleme ile tayin etmeye bir engel yoktur. 

Madde bu açıdan ele alındığında şunlar belirtilmelidir. Birinci fıkrada, 1976 tarihli Sözleşme
nin 4 üncü maddesi ile 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci fıkrası uya
rınca, kusuru dikkate alınacak kişilerin bir dökümü verilmiştir. Bu kişilerin arasında, "gerçek kişi
lerin de sayılması gereksiz bulunabilir; ancak, hem madde içinde bütünlük sağlanması hem de (e) 
bendinden yapılan atfı kolaylaştırmak için "gerçek kişiler" de ayrıca sayılmıştır. Tüzel kişiler bakı
mından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu dikkate alınmıştır. Ticaret şirketleri Tasarının 125 ve 126 
ncı maddeleri uyarınca tüzel kişiliği haizdir; dolayısıyla 4721 sayılı Kanunun 50 nci maddesine gö
re "organ sorumluluğu" ilkesi geçerlidir. Tüzel kişiliği bulunmayan adî şirketler ve bu nitelikte sa
yılan kişi ve mal topluluklarında, ortakların kusuru dikkate alınacaktır; her bir ortak bakımından da, 
yerine göre, gerçek kişilere veya tüzel kişilere ifçkin kurallar uygulanacaktır. Donatma iştiraki için 
aynı nitelikte bir hüküm kabul edilmiştir; zira, donatma iştirakinin tüzel kişiliğinin bulunmadığı 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Nihayet, dökümü verilen bütün bu kişilerin temsilcileri de sıra
lanmıştır. Eğer bir tüzel kişi veya adî şirket ortağı, sözkonusu işi kendisi yapmış olsaydı 1976 veya 
1992 tarihli Sözleşmelere göre sınırlama hakkını kaybedecek idiyse, o işi genel veya özel bir yetki
ye istinaden aktardığı kişinin de kusuru aynı niteliktedir. Sözgelimi, bir geminin denize ve yola el
verişli halde bulunması için nitelikli bir kaptan istihdamı zorunluyken, alkol problemi bulunan bir 
kaptanın işe alınması, tüzel kişi organlarından biri tarafından değil de, özel bir yetkiye istinaden bu 
hususta uzman bir başka şirkete devredilmişse, böyle bir kaptanın istihdam edilmesi "pervasız dav
ranış" niteliğindedir ve doğrudan tüzel kişinin sınırlama hakkının düşmesine yol açar. 
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Madde 1344 - 1976 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 1992 tarihli So
rumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, gemi maliki veya sigortacısı, fo
na yönelen bir talebi sulh yoluyla ödemişse, bu talep oranında alacaklıya halef olur. Dolayısıyla bu 
hüküm, ulusal hukuklardaki düzenlemeyi dikkate almadan, doğrudan bir kanuni halefıyet hâli tesis 
etmektedir. Buna karşılık, anılan maddede belirtilen kişilerden başka kimselerin ödeme yapması ha
linde, 1976 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 1992 tarihli Sorumluluk Söz
leşmesinin V inci maddesinin altıncı fıkrası şu düzenlemeyi getirmektedir: Eğer uygulanacak ulu
sal hukuk, bu haller için de kanuni halefıyet öngörmüşse, bu halefıyet 1976 ve 1992 tarihli Sözleş
meler bakımından da geçerli olacaktır. Diğer bir anlatımla, bu haller için kanuni halefıyet Sözleş
mede öngörülmüş değildir; eğer ulusal hukuk böyle bir halefiyeti düzenlemişse, ancak o ihtimalde 
1976 ve 1992 tarihli Sözleşme de bu halefiyeti tanıyacaktır. Türk hukukunda, başkasının borcunu 
ödeyen kimsenin halefiyeti hususunda, açık bir genel hüküm yoktur. Kanuni halefiyet ile ilgili çe
şitli özel hükümlerin örnekseme yoluyla genişletilip başka hallere uygulanması mümkün görülme
mektedir. Konunun önemi ve fon alacaklılarının en geniş himayeye kavuşturulmasını teminen, mad
dede sayılan hallerle sınırlı olarak, her ihtimalde kanuni halefiyetin kabul edilmesi uygun olacaktır. 
Böylece uygulamada, fona karşı bir talebi sulh eden her kimse, sulh ettiği talebi, kanuni halef sıfa
tıyla fona karşı dermeyan edebilecektir. Madde bu amaçla kaleme alınmıştır. Ancak bu madde ile, 
fon borçlusunun ve diğer fon alacaklılarının, mezkûr alacaklıya ve onun kanuni halefine karşı haiz 
oldukları itiraz ve def ilere dokunulmuş değildir. 

Madde 1345 - 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sınırlamaya tâbi olan alacakların bir 
kısmı, ulusal hukuklarda aynî veya şahsî teminatlarla korunmuştur. Bu teminatlar, kanunî (örn. ge
mi alacaklısı hakkı) veya akdî (örn. gemi ipoteği) nitelikte olabilir. Böyle bir teminat ile korunmuş 
olan alacak, başka alacaklarla paylaştırmaya girdiğinde, önceliği haiz olur. Öte yandan, kanunî re
hinlerin kendi arasında da bir sıralama vardır. Milli hukuk kuralları uyarınca gündeme gelen bu ön
celiklerin, 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca tesis edilen fonların paylaştırılmasında dik
kate alınması, içinden çıkılması mümkün olmayan sorunlara yol açar. Bu nedenle her iki Sözleşme, 
fonun, paylaştırmaya kabul edilen alacaklılar arasında garameten pay edileceği kuralını koymuştur 
(1976 Sözleşmesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ve 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V 
inci maddesinin dördüncü fıkrası). Sözleşmelerin bu açık hükümlerine rağmen, hem İngiltere'de 
hem de Almanya'da açık yasal kurallar sevk edilmiş ve fon paylaştırılırken, alacakların teminatla
rının dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeler, Tasarı açısından da isabetli bu
lunmuş ve bu amaçla madde kaleme alınmıştır. 

Madde 1346 - Sorumluluğun sınırlanması için borçlu tarafından tesis edilen bir fon, 1976 ta
rihli Sözleşmenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca, münhasıran sı
nırlama konusu alacaklara tahsis edilir. Fon tesis eden borçlunun diğer alacaklıları, bu fona el uza-
tamaz. Bu kural, âkid ülkelerde bir değişikliğe uğramadan yürürlüğe konmuştur (CMI Raporu, s. 
575). 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi benzer bir hüküm ihtiva etmemektedir. Oysa bu kuralın, 
o Sözleşme uyarınca tesis edilecek fonlar hakkında da geçerli olacağı şüphe götürmez. Bu konu
da bir tereddüde mahal vermemek üzere, maddenin birinci cümlesi düzenlenmiştir. Hükümde, 
1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler ayrıca belirtilmiş değildir; çünkü Tasarının hükümlerine göre 
Sözleşmelerin kıyasen uygulandığı haller vardır ve bu hallerde tesis edilen fonlar bakımından da 
aynı kural geçerli olmalıdır. Bu amacı tasrih etmek üzere, "maddelere göre tesis edilen fonlar" iba
resi tercih edilmiştir. 
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Hükmün ikinci cümlesi, birinci ve üçüncü cümlelerdeki hükümleri bağlamak amacıyla getiril
miştir. Sorumluluğunu fon tesisi suretiyle sınırlayan borçlunun diğer alacaklıları, fon paylaştırması 
bitene kadar bu fona müracaat edemez. Ancak, paylaştırma tamamlandıktan sonra, bir bakiyenin 
kalması halinde, fonu tesis eden kimsenin diğer alacaklıları bu bakiyeyi takip edebilir. Burada vur
gu, "fonu tesis eden kimse" üzerindedir; nitekim 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon te
sis etme hakkını haiz olan kişilerin arasında sorumluluk sigortacıları da bulunmaktadır. Eğer sigor
tacı bu hükümlere istinaden fon tesis etmişse, paylaştırmadan sonra da bir bakiye kalmışsa, adına 
fon tesis edilen asıl borçlunun alacaklıları bu fona el uzatamaz; fon sigortacı tarafından tesis edildi
ği için, yani teminatın mülkiyeti sigortacıya ait olduğu için, yalnızca sigortacının diğer alacaklıları 
bakiyeyi takip edebilir. 

Madde 1347 - Bu madde, faize ilişkin iki hususu düzenlemektedir. Birinci fıkrada, sınırlı so
rumluluğa tâbi tutulan alacaklara yürütülen faiz, ikinci fıkrada ise borçlu tarafından tesis edilen fo
nun faizi hükme bağlanmıştır. 

Borçlu tarafından sorumluluğun sınırlandırılması yoluna gidildiğinde, alacağın faizi hakkında 
hangi kuralların geçerli olacağı tartışmalıdır. Yürürlükteki ulusal hukuk bakımından, sınırlı sorum
luluğun uygulandığı hallerde, sınırları aşan alacaklar, eksik borç haline gelir; eksik borçlara ise fa
iz yürütülemez. Dolayısıyla, sorumluluğun sınırlandığı hallerde, sınırı aşan alacak hakkında kanu
ni faiz, temerrüt faizi veya dava faizi işletilemez. Ne var ki, bu kurala uygulamada gerektiği gibi 
riayet edilmediği görülmektedir. Diğer yandan, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler tahtında sorun da
ha da karmaşık hâle gelmiştir. 1976 tarihli Sözleşmenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi uyarınca, fon tesis edilirken, sorumluluk sınırına faiz eklenmesi gerekmektedir. Bu faiz, so
rumluluğa yol açan olay tarihinden fon tesisi tarihine kadar işletilecektir. Ancak oranı tespit edilmiş 
değildir. Buna karşılık, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinde bu konuda hüküm yoktur. Alman 
ulusal hukukunda, faizin yalnızca fonun tesis edildiği tarihe kadar talep edilebileceğine dair kural, 
1999 tarihli Paylaştırma Tüzüğünün 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kabul edilmiştir; buna rağ
men, fon tesisinden sonra alacaklara faiz yürütülmesi hususunda yoğun tartışmalar sürmektedir. Ay
rıca, sorumluluğun defi yoluyla sınırlandığı hallerde, faiz talebinin ne olacağı tümüyle ihtilaflıdır. 
İngiliz hukukunda ise, bu konuda bir belirsizlik görülmektedir. 

Bu nedenle, Taşandaki hükmün birinci fıkrası düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca, sorumluluk 
sınırlarını aşan alacaklar, eksik borç niteliğini kazanacakları için, faiz hesabında dikkate alınmaz. 
Bu açıdan, sorumluluğun fon tesisi veya defi yoluyla sınırlandırılması önem taşımaz. Alacaklara 
yürütülecek faiz bakımından ise sorun genel kurallara bırakılmaktadır. Burada, 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun 196 ncı maddesindeki kural kıyasen işletilecektir; dolayısıyla, faiz, paylaştırma so
nuna kadar işler, ancak ödemeler yapılırken önce asıl alacaklar ödenir, sonra faiz için fonun kalanı 
kullanılır. 

Maddenin ikinci fıkrası fona faiz yürütülmesi hakkındadır. Tesis edilen fonun faiz getirmesi, 
uygulamada açık bir ihtiyaca cevap vermektedir. Nitekim, çok sayıda alacaklının sözkonusu oldu
ğu uyuşmazlıklarda, fonun paylaştırılması, çok uzun bir süreye yayılabilir. Bu süre içinde fona faiz 
yürütülmesi, hem alacaklıların hem de borçlunun lehinedir. 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelerde bu 
hususa ilişkin açık hüküm yoktur. Bu hususta doğabilecek tereddütleri gidermek üzere hükmün 
ikinci fıkrası düzenlenmiştir. Fonun bir banka teminat mektubu yoluyla tesis edildiği hallerde, te
minat mektubunda, paylaştırma sonuna kadar faiz yürütüleceğine dair bir taahhüt bulunmalıdır; ak
si halde mahkemeler teminat mektuplarını geri çevirmelidir. 
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Madde 1348 - Fon tesisi hususunda görev, mahkemelere verilmiştir. Tasarının 4 üncü madde
sinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca fon te^ii "ticarî dava" sayılmış ve mahkemelerin görevi, 
5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak düzenlenmiştir. Ticaret mahkemesi bulunmayan yer
lerde ise, fonun miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir; dolayısıyla sulh hu
kuk mahkemesine gitmek mümkün değildir. 

Maddenin ikinci fıkrası, fon tesisi için özel yetki kuralları getirmektedir. Bu kurallar, münha
sır değil, ilâve yetkili mahkemeler tayin etmektedir. Kural olarak fonun, sınırlı sorumluluğa tâbi ala
cakların yargılandığı mahkemede tesis edilmesi gerekli değildir. Esasen, alacak davalarının görül
düğü mahkeme ile fonun tesis edildiği mahkemeyi ayırmak, uygulamada önemli bir ihtiyacı karşı
lar. Bütün yabancı gemiler bakımından İstanbul asliye ticaret mahkemesine yetki tanınması, iki ge
rekçeye dayanmaktadır: bir yandan bu mahkemenin, deniz kazaları konusunda en çok davanın gö
rüldüğü, dolayısıyla en tecrübeli mahkeme olması; öte yandan, olayların neredeyse tamamında fo
nun, bir banka teminat mektubu verilerek tesis edilecek olmasıdır. Yabancı gemilerde bu mektup, 
daima yabancı bir bankanın kontrgarantisine istinaden düzenlenecektir; öyle olunca da Türkiye'de
ki muhabir bankanın genel merkezi üzerinden işlem yapılacaktır. Banka genel merkezlerinin büyük 
çoğunluğu da İstanbul'dadır. O halde İstanbul mahkemesinin yetkili sayılması, alacaklıların da le
hine olmak üzere, büyük bir zaman tasarrufu sağlayacaktır. 

Madde 1349 - Bu madde uyarınca yargılama masrafları, 1976 tarihli Sözleşmeye taraf olan ül
kelerin çoğunda olduğu gibi, fonun dışında tutmuştur. Alman hukukunda bu düzenleme için bildi
rilen gerekçe de şudur: yargılama masraflarının 'toplamı, genellikle, bütün yargısal süreçler tamam
landıktan sonra belli olacak, dolayısıyla fonun dağıtılması, ileride doğacak masrafları da gözetmek 
zorunluluğu nedeniyle daha güç bir hâle gelecektir. Bu sebeplerle, yargılama masraflarına ilişkin ta
lepler, Alm. TK.'nın 486 ncı paragrafının dördüncü fıkrasının ikinci bendi sınırlama dışı tutulmuş
tur. Kaldı ki, yargılama masraflarının da fondan ödeneceğinin kabul edilmesi, borçluyu haksız ye
re himaye eder. Eğer bu masraflar için sınırlama caiz olursa, borçlu için her uyuşmazlığı yargıya in
tikal ettirmek bir avantaj haline gelebilir; nasılsa sınırlama bulunduğuna göre, bu masraflar, borçlu 
bakımından caydırıcı olmaktan çıkar. Bu sebeplerle, Türk hukukunda da, yargılama ve icra masraf
larının fon dışında tutulması zorunlu görülmüştür. Bu kural hem 1976 hem de 1992 Sözleşmeleri 
bakımından geçerlidir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler 

1350 ilâ 1400 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
18/04/1929 tarihinde kabul edilen 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununda gemilere ilişkin tek bir 

hüküm bulunmaktaydı: 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "gayri menkul tabiri gemi
lere de şamildir" hükmü. Bu hüküm, 28/09/1923 tarihli "Bundesgesetz über das Schiffsregister" 
başlıklı İsviçre Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Mehazdaki hüküm 
"sicile kayıtlı gemilerin cebri icrası, taşınmazların cebri icrasına ilişkin kurallara göre yürütülür, 
meğerki bu kanunda veya tüzüğünde başka bir düzenlemeye yer verilmiş olsun" mealindedir. İsviç
re'de, gemilerin cebri icrasının sicil üzerinden yürütülmesinin sebebi coğrafidir; 1923 tarihli Kanu
nun gerekçesinde de işaret olunduğu gibi, gemilerin İsviçre sularına ulaşmasına fiilen imkân yok
tur; dolayısıyla bütün cebri icra tasarruflarını gemi sicili üzerinden yürütmek zorunludur. Denize kı
yısı olmayan İsviçre'nin hukukundan, üç tarafı denizle çevrili ülkemizin hukukuna alınan bu kura
lın kabulü sebebi, sonraki yasama çalışmalarında gözden kaçırılmıştır. 09/06/1932'de kabul edilen 
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2004 sayılı yeni İcra ve İflâs Kanununda, çeşitli maddelere "gemi"lerle ilgili hükümler serpiştiril
miştir (örneğin 91 inci maddenin birinci fıkrası, 92 nci maddenin dördüncü fıkrası gibi). 6762 sayı
lı Türk Ticaret Kanunu ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Sureti Tatbiki ve Mer'iyeti Hakkın
da Kanunla, gemilerin cebri icrasına ilişkin yeni hükümler vazedilmiştir. Ancak, bu hükümlerin 
önemli bir kısmı, 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca "sicile kayıt
lı gemilerin bu kanun bakımından taşınmaz sayılması" ilkesi karşısında gereksizdi. Anılan hüküm 
uyarınca, Kanunun tamamının uygulanmasında "gemiler, gayri menkul" ve "gemi sicili, tapu sici
li" hükmünde sayılınca, ayrıca bazı hükümlere (örneğin 26 ncı maddenin birinci fıkrası, 28 inci 
maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin birinci fıkrası, 91 inci maddenin birinci fıkrası, 136 ncı 
madde gibi) "gemi" ve "gemi sicili" sözcüklerinin eklenmesi hiçbir katkı sağlamamıştır. Üstelik, 23 
üncü maddedeki genel hükme rağmen bu eklemelerin yapılmış olması, o hükmün uygulama alanı
na giren, ama "gemi" veya "gemi sicili" sözcüklerine ayrıca yer verilmeyen maddeler bakımından 
tereddütlerin doğmasına yol açmıştır. 

Öte yandan, denize kıyısı olmayan İsviçre'den iktibas edilmiş olan 2004 sayılı Kanunun bazı 
hükümlerinin gemilere "gayri menkul sayılsalar bile" uygulanmasında belirsizlikler ortaya çıkmış
tır. Geminin, 6762 sayılı Kanunun gerekçesinde de bildirildiği gibi, uçakla birlikte en fazla hareket 
halinde bulunan eşyadan olması, gemilerin cebri icrasının sicil esas alınarak yürütülmesinde sıkın
tıların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

2004 sayılı Kanunun, gemilerle ilgili borçların tahsilinde ilgililere tanıdığı başlıca olanak ihti
yati hacizdir. Milletlerarası hukukta da bu tür borçların Türk hukukunda olduğu gibi ihtiyati haciz 
yoluyla teminat altına alınması yoluna gidilmiş ve bu husus iki milletlerarası sözleşmeyle düzenlen
miştir. Türkiye, 1952 tarihli Sözleşmeye "ihtiyati haciz hakkının sınırlandırıldığı" gerekçesiyle ka
tılmamıştır. Oysa, gemilerde ihtiyati haczin sınırlandırılması, bilinçli bir tercihe ve Türkiye bakı
mından da korunması gereken çıkarlar dengesine dayanmaktadır. 2004 sayılı Kanunun 257 nci mad
desinde borçlunun bütün taşınır ve taşınmaz mallarını ihtiyaten haczettirmede alacaklıya tanınan sı
nırsız olanak, deniz ticaretinin gelişmesini engelleyen niteliktedir. Bir gemi yalnızca, o gemi veya 
o geminin işletilmesi vesilesiyle ortaya çıkan borrlardan dolayı ihtiyaten haczettirilebilmelidir. Ala
caklıların ve geminin seferiyle ilgili kimselerin çıkarlarını dengelemeye yönelik bu çözüm, 
12/03/1999 tarihinde Cenevre'de kabul edilmiş olan "Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlera
rası Sözleşme"de benimsenmiştir. Üstelik bu Sözleşme, Tasarıya işlenmiş olan "Gemiler Üzerinde
ki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşme"yi tamamlamak üzere ve o Sözleşmey
le uyumun sağlanması amacıyla kabul edilmiştir. 

2004 sayılı Kanunda sürekli olarak değişikler yapılması sebebiyle, deniz hukukunda cebri ic
raya ilişkin hükümlerin topluca "deniz ticareti" kitabında yeni bir kısım içinde toplanması uygun 
görülmüştür. Bu kısımda, 2004 sayılı Kanunun hükümlerine bir bütün olarak yollama yapmak ye
rine, deniz hukuku bakımından özellik taşıyan cebri icra kurallarının ayrı ayrı kaleme alınması esa
sı kabul edilmiştir; bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde ise mezkûr Kanunun hükümleri cari 
olacaktır. 

Madde 1350 - Yabancılık unsurunu içeren deniz ticareti uyuşmazlıklarında, hangi ülke huku
kunun uygulanacağı, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda be
lirtilmektedir. Ancak, cebri icraya uygulanacak hukuk, son yıllarda bazı tereddütlerin ortaya çıkma
sına yol açmıştır. Bu itibarla meselenin, Tasarının "Deniz Ticareti" başlıklı Kitabında "cebri icra"ya 
tahsis edilecek özel kısımda düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Maddenin bu hükmü, 1993 tarihli 
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Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşmenin 2 nci maddesinin 
ikinci cümlesinden alınmıştır. Bu kural, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararlarında da benim
senmiştir. 

Maddenin ikinci cümlesi, 1993 tarihli Sözleşmenin 11 inci maddesi ile 6762 sayılı Kanunun 
1245 inci maddesinin birinci fıkrasında 2004 yılında 5136 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ve 2004 
sayılı Kanunun 125 inci maddesi dikkate alınarak sevk edilmiştir. Kural olarak, 1993 tarihli Sözleş
meye göre arttırmayı yapacak merci tarafından sicile, malike ve tescil edilmiş hak sahiplerine bil
dirim yapılması zorunludur. Ancak, 1993 tarihli Sözleşmenin bu hükmünün uygulanmasında doğa
bilecek sorun ve tereddütler sebebiyle, hükme bir ilave yapılmış ve mezkur bildirimin yapılması hu
susunda "ilgililer"e de yetki verilmiş ayrıca Tasarının 1385 inci maddesine paralel bir uygulamay
la ilân usulü de bir seçenek olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, ilân usulü, masrafı ilgililer tarafın
dan verilmek kaydıyla, işletilmişse, artık arttırmayı yapan merciin veya ilgililerin başkaca bildirim 
yapma zorunlulukları yoktur. Bu şekil şartlarına uyulmamış ise, gemi sicilden terkin edilmeyecek
tir. 1993 tarihli Sözleşmenin getirdiği çağdaş \ e çıkarlar dengesine uygun çözüm, milletlerarası 
alanda daha yaygın kabul görmeye başlayınca, "ilan" yöntemi tümüyle terk edilebilecektir. 

Buna karşılık, kanuni ve akdi rehinlerin doğmasına ve sonuçlarına hangi hukukun uygulanaca
ğı, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda yeni hükümlerle dü
zenlendiğinden, Tasarıda bu hususta kural sevk edilmesine gerek kalmamıştır. 

Madde 1351 - Sekizinci Kısımda, "deniz hukukunda cebrî icra"ya ilişkin her husus düzenlen
miş değildir. Genel gerekçede de belirtildiği gibi, amaç, deniz ticareti hukukunda cebri icranın 2004 
sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre özelliği olan hususlarını hükme bağlamaktır. Bu amaçla birinci 
fıkrada, bu kısım hükümleri ile anılan Kanun arasındaki bağlantı tesis edilmiş ve bu kısımda hüküm 
bulunmayan bütün hususlarda 2004 sayılı Kanuna müracaat edileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 
Dolayısıyla, Tasarının bu Kısmı, adeta 2004 sayılı Kanunun bir kısmı gibi düşünülecek ve bu Kı
sımda yer alan hükümler 2004 sayılı Kanunda ilgili oldukları maddelerle bir arada uygulanacaktır. 

2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gemilerin taşınmaz sayıl
ması, hem Medenî hukuk ilkeleriyle, hem de uygulamayla çelişmektedir. Tereddütlere yol açan bu 
hüküm Tasarıya alınmadığı gibi, Tasarının 936 ncı maddesi ile maddi vakıaya ve hukuk kurallarına 
uygun olarak bütün gemilerin taşınır olduğu vurgulanmıştır. Ancak, taşınır olan gemilere yine de 
2004 sayılı Kanunun taşınmazlara ilişkin bazı hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, 937 nci 
maddenin birinci fıkrası ile o hükümler saklı tutulmuştur. Dolayısıyla, Tasarının cebrî icraya ilişkin 
bu Kısmı ve genel olarak 2004 sayılı Kanun uygulanırken, bütün gemiler taşınır hükümlerine tâbi 
tutulacaktır. Yalnızca istisnaen (örn. yeni 1381, 1383 üncü maddeler uyarınca) gemilere, 2004 sayı
lı Kanunun taşınmazlara ilişkin belli hükümleri uygulanacaktır. Bu gerekçeler karşısında, 6762 sa
yılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendine gerek kalmamıştır; orada bildi
rilen eşyanın cebri icrası, Tasarının 936 ncı maddesindeki genel atfa uygun olarak taşınırların icra
sı hakkındaki hükümlere tâbi olacaktır. 

Tasarının getirdiği bu yeni düzenleme ile 2004 sayılı Kanun arasında uyumsuzluk doğmasını 
önlemek üzere, Tasarıya ilişkin Uygulama Kanununda, 2004 sayılı Kanunda geçen "gemi", "gemi 
ipoteği", "gemi alacaklısı hakkı" gibi terimlerin ve bunlara ilişkin düzenlemelerin topluca çıkartıl
dığına ilişkin bir hükme yer verilmiştir. 

2004 sayılı Kanun ile Tasarı arasında terim birliğinin sağlanabilmesi için, bu Kısım hükümle
ri kaleme alınırken 2004 sayılı Kanunun kavram ve terimlerine bağlı kalınmıştır. Nitekim 2004 sa-
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yılı Kanun, bu Tasarının hazırlandığı dönemlerde üst üste değişikliklere uğramış ve fakat birçok te
rimi (örneğin; Tasarının 1364 üncü maddesinin üst başlığında kullanılan "haczin yapılması" terimi, 
2004 sayılı Kanunun 79 ilâ sonraki maddelerinde) muhafaza edilmiştir. Bu sebeple, 2004 sayılı Ka
nunda yer verilen terimler tercih edilmiş, böylece bu Kısımdaki hükümlerle 2004 sayılı Kanundaki 
düzenlemeler arasında bağlantının daha da kolay ve süratle kurulabilmesine olanak tanınmıştır. 

1352 ilâ 1376 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Gemilerin ihtiyati haczi, deniz hukuku uygulamasında en çok sorunla karşılaşılan sahalardan 

biridir. Bu hususta Yargıtay kararları, icra uygulamaları ve bilimsel görüşler arasında sayısız çeliş
ki ve tartışma vardır ve bunlar halen sürmektedir. Bu sebeple, "deniz hukukunda cebri icra" hakkın
daki yeni kısımda, gemilerin ihtiyati haczinin teferruatlı bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu 
düzenleme yapılırken, 1999 tarihli Sözleşmenin hükümleri esas alınmıştır. Sözleşmenin 2 nci mad
desinin dördüncü fıkrası uyarınca, ihtiyati haczin usulüne, haciz karan veren mahkemenin hukuku 
(lex fori) uygulanacaktır. Bu Sözleşmenin lex fori'ye bıraktığı hususlarda, 2004 sayılı Kanunun hü
kümleri dikkate alınarak, deniz ticaretinin ihtiyaç ve şartlarına uygun özel kurallar sevk edilmiştir. 

Madde 1352 - Bu hüküm, 1999 tarihli Sözleşmenin 1 inci maddesinin birinci fıkrasından alın
mış; (p) bendi, özellikle bankalar tarafından verilen kredi alacaklarının (v) bendi kapsamında bir re
hinle temin edilmiş olmadıkları hallerde bu bende gireceklerini açıklayacak şekilde kaleme alınmış
tır. Tasarının 1353 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 2004 sayılı Kanunun sistemine önemli bir 
istisna getirilmiştir: Bir geminin ihtiyati haczi, muaccel her türlü alacak için değil, münhasıran Ta
sarının 1352 nci maddesinde sayılan deniz alacakları için talep edilebilecektir. Böylece gemiler sa
dece belli kategoriye giren alacaklar için seyirden alıkonabilecektir; diğer alacaklardan dolayı ge
minin ihtiyati haczine karar verilemeyecektir. 

Deniz alacağı kavramı gemi alacağı kavramından daha geniş olup gemi alacaklarının tamamı, 
Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (i), (k), (n) ve (o) bentleri uyarınca ay
nı zamanda deniz alacağı teşkil eder. 

Madde 1353 - Birinci fıkra, 1999 tarihli Sözleşmenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 2 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gözönünde bulundurularak kaleme alınmıştır. Sözleşmenin 
amacı, gemilerin alelıtlak her türlü alacak için alıkonmalarmı önlemektir. Deniz alacaklarının temi
ni için başvurulacak geçici hukukî himaye, Sözleşmede "arrest" olarak nitelendirilmiştir. İngiliz hu
kukunda kullanılan bu terim, Türk hukukunda ihtiyati hacze tekabül etmektedir. Sekizinci Kısımda, 
deniz alacaklarından dolayı geminin ihtiyati haczi kabul edilmiş; buna karşılık, bu nevi alacaklar 
için başka herhangi bir geçici hukukî himayeden yararlanılamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 
Bu hüküm ile, özellikle halen "rehin tesisi" olarak isimlendirilen hukuka aykırı uygulamanın önü
ne geçilmesi (Tasarının 1377, 1380 ve 1381 inci hükümleriyle birlikte) amaçlanmıştır. 

İkinci fıkra hükmü hazırlanırken, 6762 sayılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci bendi göz önünde bulundurulmuştur. Anılan hüküm gemi alacaklısı hakkının bahşettiği ka
nuni rehin hakkıyla ilgili bulunmaktaydı; bu sebeple gemi ipoteği alacaklılarının, 2004 sayılı Kanu
nun 257 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağın kapsamına girmekte olduğu ve ihtiyati haciz is
temek hakkından mahrum bulundukları fikri savunulmaktaydı. Ancak doktrin ve uygulama, ittifak
la, bu düzenlemenin yerinde olmadığını vurgulamıştır. Bu genel kabule uygun olarak maddenin 
ikinci fıkrasında, "akdi rehinler" için dahi ihtiyati haciz talep edilebileceği tasrih edilmiştir. Esasen, 
deniz alacaklarının arasında akdi ve kanuni rehinler sayılmış olduğundan (1352 nci maddenin birin
ci fıkrasının (a), (b), (c), (i), (k), (n), (o) ve (v) bentleri), aynı sonuca Tasarının 1352 nci maddesi 
hükmünden hareketle zaten varılmaktadır; fakat, bu hususun açıkça ifade edilmesi uygun görülmüş-
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tür. Böylece, 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin birinci fıkrasında rehinle temin edilmiş ala
caklılara kapatılmış olan ihtiyati haciz yolu, Tasarıda gemi alacaklıları, gemi ipoteği alacaklıları ve 
gemi üzerinde rehin veya hapis hakkı sahibi olan diğer bütün rehinli alacaklılar için açılmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 1999 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. 
Maddenin dördüncü fıkrası ise, yeni bir hüküm niteliğinde olup, 1999 tarihli Sözleşmenin sis

temine uygun olarak, 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinde ihtiyati haciz talep edilebilmesi için 
öngörülen şartlan değiştirmektedir. Gemiler için kabul edilen özel usûle göre, alacağın Tasarının 
1352 nci maddesinde sıralanan alacaklardan olması, ihtiyati haciz kararı verilmesi için gerekli ve 
yeterli bir sebeptir; bunun dışında 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin ihtiyati haciz talep ede
bilmek için aradığı şartlar gemilerin ihtiyati haczinde aranmayacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrası, henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar için düzenleme getirmektedir. 
Her ne kadar 1999 tarihli Sözleşmede, deniz alacaklarının "muacceliyeti" ile ilgili açık bir hükme 
yer verilmememişse de, Sözleşmeye ilişkin kaynaklardan, yalnızca muaccel deniz alacakları için ih
tiyati haciz hakkının tanındığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, müeccel deniz alacakları bakımından 
ayrı bir düzenlemeye gitmek gerekmiştir. Bu amaçla, 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin 4949 
sayılı Kanun ile değişik ikinci fıkrasının aynen uygulanmasına bir engel görülmediğinden, bu hu
susu açıklığa kavuşturacak beşinci fıkra Tasarıya eklenmiştir. 

1354 ilâ 1358 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 
Bu başlık altında, ihtiyati hacizle ilgili yetki kurallarının tamamı biraraya toplanmıştır. Uygu

lamada, gemiler hakkında geçici hukukî himaye temin etmek için, en kolay ve en çabuk müracaat 
yolu olarak "alacaklı avukatının yerleşim yeri mahkemesi"nin de yetkili olduğu görüşü savunul
maktadır. Türk Usul hukuku sistemine aykırı olan bu uygulamaya mani olmak gerekmiştir. Bu yüz
den, gemilerin ihtiyati haczi için, münhasır yetki kuralları kabul edilmiştir. Bu kurallar, geminin 
bayrağına ve yargılamanın yeriyle aşamasına göre farklı düzenlenmiştir. 

Madde 1354 - Gemilerin ihtiyati haczinde yetkili mahkemelerin tayini, uygulamada sorunlara 
yol açmıştır. Bu sorunları gidermek üzere, Türk bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı ver
meye münhasıran yetkili olan mahkemeler bu maddede gösterilmiştir. 

Maddenin birinci cümlesinde, ihtiyati haciz kararı vermeye geminin bulunduğu yer mahkeme
sinin yetkili olduğu, bu kavram açıklanmak suretiyle tasrih edilmiştir. Bunun yanında gemi bir Türk 
gemi siciline kayıtlı ise sicil yeri mahkemesi, kayıtlı değilse geminin malikinin yerleşim yeri mah
kemesi ve 941 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tutulan özel bir sicile kayıtlı ise kiracının yer
leşim yeri mahkemesi de ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir. 

Madde 1355 - Bu maddede bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün yabancı bay
raklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı vermeye münhasıran yetkili olan mahkeme tayin edil
miştir. Türkiye'deki bir mahkemenin yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı vere
bilmesi için, haczi istenen geminin, o mahkemenin yargı çevresi içinde seferine ara vermesi şartı 
aranmıştır. Böylece, milletlerarası deniz hukuku ile deniz ticareti hukukunda tartışmalara sebep 
olan, "uğraksız geçiş yapan gemi"nin tâbi olacağı rejim hakkında ayrıca bir kural şevkine gerek gö
rülmemiştir; uğraksız geçiş yapan bir gemi bakımından maddenin aradığı şart yerine gelmiş olmaz, 
dolayısıyla Türk mahkemelerinin yetkisi de kurulmaz. Bu düzenleme, 20/07/1936 tarihli Montrö 
Sözleşmesinin 2 ve 3 üncü maddelerine de tam olarak uymaktadır. Dolayısıyla, Sözleşmenin öngör
düğü anlamda "zararsız geçiş" yapan gemiler hakkında herhangi bir mahkeme yargı yetkisini haiz 
olmadığı için ihtiyati haciz kararı da verilemeyecektir. Buna karşılık zararsız geçiş statüsünün bo
zulması halinde, mahkemenin yargı yetkisi de kurulabilecektir. 
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Madde 1356 - 1999 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Mad
deye sadece maddelere yapılan yollama eklenmiştir. İhtiyati haciz kararı vermeye yetkili olan mah
kemeleri belirleyen 1354 ilâ 1355 inci maddelere yapılan atıf eklenmiştir. Uygulamada, özellikle 
sözleşmelere dayanan deniz alacaklarının esası hakkında karar vermeye yetkili mahkemeyi göste
ren yetki veya tahkim anlaşmalarının yapılması yaygındır. Keza, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hu
kuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri dairesinde, bu alacaklara yabancı bir hukukun uy
gulanması da sıklıkla kararlaştırılmaktadır. Bu hallerde, deniz alacağının temini için Tasarının 1354 
ilâ 1355 inci maddelerine göre yetkili olan mahkemelerden gemi hakkında ihtiyati haciz kararı ta
lep etme hakkının bulunup bulunmadığı bazı tereddütlere yol açmıştır. Yargıtay bu soruya olumlu 
yanıt vermiştir. 1999 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da aynı çözüm benim
senmiştir. Dolayısıyla, ihtilafın esası hakkında tahkim yoluna başvurulması kararlaştırılmış veya ya
bancı bir ülkenin mahkemesi yetkilendirilmiş olsa dahi, geminin ihtiyati haczi için 1354 ilâ 1355 
inci maddelerde gösterilen mahkemelere müracaat edilebilecektir; aynı kural, alacağın esası hakkın
da yabancı bir hukukun uygulanmasının kararlaştırıldığı hallerde de geçerlidir. 1354 ilâ 1355 inci 
maddeler, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca hakemlere tanınmış olan ihtiyati haciz kararı ver
me yetkisini kaldırdığından, o Kanuna göre yürütülecek tahkim yargılamalarında da 1357 nci mad
de geçerli olacak, dolayısıyla gemi hakkında ihtiyati haciz kararı vermeye münhasıran Tasarının 
anılan maddelerinde sayılan mahkemeler yetkili olacaktır. 

Madde 1357 - Maddenin birinci fıkrasında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da yer alan yetki kuralı tekrarlanmaktadır. İkinci fıkrada 1356 ncı maddeye göre, alacağın esası hak
kında tahkime veya yurtdışında yargı yoluna başvurulmasının kararlaştırılmış olduğu hallerde dahi, 
Tasarının 1354 ve 1355 inci maddeleri uyarınca Türk mahkemelerinin yetkisinin devam ettiği açık
lanmaktadır. Dolayısıyla, daha önce hakem huzurunda veya yabancı bir mahkemede dava açılmış ve
ya açılan bir dava sürerken gemi 1354 ve 1355 inci maddelerde belirtilen mahkemelerin yetkisi ala
nına girmişse, bu mahkemelerden ihtiyati haciz kararı talep edilebilecektir. Aynı zamanda, 4686 sa
yılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 6 ncı maddesi ile hakeme verilmiş olan ihtiyati hacze karar 
verme yetkisi Tasarının bu hükmüyle gemilerin ihtiyati haczi bakımından kaldırılmış olmaktadır. 

Madde 1358 - 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarın
ca, ihtiyati haciz talebi üzerine duruşma açılıp açılmaması mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Bu 
kural, gemilerin deniz alacaklarını teminat altına almak için ihtiyaten haczedilmeleri halinde de uy
gulanacaktır. Genel olarak gemilerin limanlarda kısa süreler için bulunacak olmaları sebebiyle, mü
racaatların büyük çoğunluğu, bugün olduğu gibi, duruşma açılmadan sonuçlandırılacak, yani ihti
yati haciz kararı borçlunun gıyabında verilecektir. Borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati 
haciz kararına karşı itirazı, 2004 sayılı Kanunun"265 inci maddesinin birinci fıkrasında, üçüncü ki
şilerin itirazı ise, aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. 1999 tarihli Sözleşme, gıyapta ve
rilen ihtiyati haciz kararına itiraz usulüne ilişkin bir hüküm ihtiva etmemektedir; yalnızca, 4 üncü 
maddenin altıncı fıkrasında, geminin serbest bırakılması için Tasarının 1370 ilâ 1371 inci maddele
ri uyarınca teminat verilmiş olduğu hallerde, bu teminatlarla ilgili değişiklik başvuruları düzenlen
miştir. Tasarının 1358 inci maddesinde, 2004 sayılı Kanunun genel olarak itirazı düzenleyen hük
müyle 1999 tarihli Sözleşmenin teminatlara itiraz hakkındaki özel hükmü biraraya getirilmiştir. 

Birinci fıkrada, 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinin ilk iki fıkrası birleştirilerek, özel bir 
düzenleme vücuda getirilmiştir. Bir geminin ihtiyaten haczedilmesi halinde, çok sayıda kişinin 
menfaati ihlal edilebilir. Bu kişilere, 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ih-
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tiyati haczin dayandığı sebeplere ve teminata itiraz etme hakkı tanınmış, buna karşılık mahkemenin 
yetkisine itiraz hakkı birinci fıkra uyarınca yalnızca borçluya tanınmıştır. Gemilerin ihtiyati haczin
de böyle bir tefrikin yerinde olmayacağı düşünülmüştür. Bu sebeple, 1358 inci maddenin birinci fık
rasında "kişilerin itirazları" ibaresi tercih edilerek, menfaati ihlal edilen herkesin, bütün itiraz se
beplerini ileri sürebileceği tasrih edilmiştir. İtirazları karara bağlayacak olan mahkeme, seçimlik 
olarak belirlenmiştir. Eğer uyuşmazlığın esası hakkında henüz dava açılmamışsa, itirazları, ihtiyati 
haciz kararını veren mahkeme 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinde belirtilen usule göre kara
ra bağlayacaktır; buna karşılık esas hakkında Türkiye'de bir mahkemede dava açılmışsa, ihtiyati ha
ciz kararına itirazlar da esasa bakan mahkeme tarafından karara bağlanacaktır; bunun dışındaki hal
lerde ise, ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkeme itirazları karara bağlamaya yetkili olmakta 
devam edecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasından alın
mış olup, mahkemelerin yetkisi hakkında maddenin birinci fıkrasına yollamada bulunularak ta
mamlanmıştır. İkinci fıkrada ayrıca, 1369 uncu maddeye giren istihkak iddiaları hakkında da bu 
maddede öngörülen mahkemelerin yetkili olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Nitekim 2004 sayılı 
Kanunun 96 ve sonraki maddelerinde düzenlenen istihkak iddialarına ilişkin usul, gemilerin ihtiya
ti haczi için uygun görülmemiştir. Hangi gemilerin haczedilebileceğini düzenleyen 1369 uncu mad
de, maddi deniz hukuku bakımından uzmanlık gerektiren bir incelemeyi öngörmektedir. Dolayısıy
la bu incelemenin de, gemi hakkında ihtiyati haciz kararı vermeye görevli olan uzman mahkemede 
(Tasarının 5 inci maddesi) yapılması zorunlu görülmüştür. 

Madde 1359 - Bu madde, ihtiyati haczi tamamlamak üzere 2004 sayılı Kanunun 264 üncü 
maddesi uyarınca yapılacak takip veya açılacak dava bakımından seçimlik bir yetki kuralı koymak
tadır. Bu kural, 1999 tarihli Sözleşmenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından alınmış ve icra taki
bine ilişkin bir eklemeyle tamamlanmıştır. Bir geminin ihtiyati haczinden sonra açılacak dava veya 
yapılacak takip hakkında, ilgili kanunların genel kuralları geçerlidir. Bu kurallara göre yetkili olan 
mahkemelerin yanına, Sözleşmenin 7 nci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, ihtiyati haciz 
kararını vermiş olan mahkeme eklenmiştir. Bu yetki kuralı, alacağın esası hakkında bir yetki söz
leşmesinin veya tahkim anlaşmasının bulunduğu hallerde uygulanamayacaktır. 

Madde 1360 - Bir geminin ihtiyati haczinden sonra, bir yetki veya tahkim şartı veya sözleş
mesi uyarınca yurtdışında dava açılmışsa, istihsal olunacak bir yabancı mahkeme veya hakem ka
rarının Türkiye'de tenfızi talep edilebilecektir. Tasarının 1360 inci maddesinde, bu tenfız davasını 
görmeye yetkili mahkeme tayin edilmiştir. Madde düzenlenirken 1999 tarihli Sözleşmenin 7 nci 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları dikkate alınmış, ancak 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk 
ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 35 inci ve 38 inci maddelerinde yer alan ayrıntılı düzenleme
nin tekrarından kaçınılmıştır. 

Madde 1361 - 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş 
olan bu yetki kuralı, 1999 tarihli Sözleşmenin 6 nci maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkraları doğrul
tusunda Tasarıda düzenlenmiştir. 

Madde 1362 - 1999 tarihli Sözleşmede, alacaklının bir deniz alacağına dayanması, esas itiba
rıyla, gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilire si için yeterli görülmüştür. Tasarıda da genel ola
rak bu sistem korunmuştur. Alacaklıya, 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesinde yüklenmiş olan ağırlaştırılmış "kanaat getirme" külfeti, Tasarının 1362 nci mad
desinde hafifletilmiştir. Buna göre alacaklının, alacağının 1352 nci maddede yer alan listeye girdi-
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ği ve parasal değeri hususlarında mahkemede kanaat uyandırması gerekir. Alacağın 1352 nci mad
dede sayılan deniz alacaklarından olması, bizatihi ihtiyati haciz sebebidir. Burada, bir yandan ala
caklının durumu kolaylaştırılmakta, diğer yandan Tasarının 1363 üncü maddesinde yer alan güven
ce yükümlülüğü nedeniyle, daha büyük bir riziko altına sokularak ağırlaştırılmadadır. 

Madde 1363 - 2004 sayılı Kanunun 259 uncu maddesi uyarınca verilmesi gereken teminat, uy
gulamada genellikle, alacağın belli bir yüzdesiyle (yüzde on ilâ yüzde kırk arası) ifade edilmekte
dir. Ancak bu uygulama, deniz ticaretinin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Örneğin alacağın beş-
bin Türk Lirası teşkil ettiği hallerde beşyüz Türk Lirası tutarında bir teminat, geminin bir günlük 
masrafını bile karşılamayacaktır; buna karşılık, alacağın onmilyar Türk Lirası tutarında olduğu hal
lerde, birmilyar Türk Lirası teminata hükmetmek, alacaklı için yargıya müracaatı imkânsız hale ge
tirecektir. Bu teminat, 2004 sayılı Kanunun 259 uncu maddesinde "borçlunun ve üçüncü şahsın bu 
yüzden uğrayacakları bütün zararlar"ı karşılamak amacıyla öngörülmüştür. Uğranılabilecek zarar, 
geminin haczedilmiş olması sonucunda âtıl kalmasından kaynaklanan masraflar ve kazanç kayıpla
rıdır. Dolayısıyla, alacaklının yatıracağı teminatın da bu zarar kalemleri dikkate alınarak belirlen
mesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararı için yapılan müracaat aşamasında mahkemeyi bu konuda 
bir takdirde bulunmak külfetinden kurtarmak gereklidir. Bu amaçla, çok sayıda yabancı hukukta be
nimsenen bir yöntem, Tasarının 1363 üncü maddesine alınmıştır. Buna göre, alacaklı her halde on-
bin Özel Çekme Hakkı tutarında bir teminatı mahkemeye yatırmak zorundadır. Bu miktar, müraca
at tarihinde Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilân edilen parite üzerinden Yeni Türk Li
rasına çevrilecektir. Alacaklı bu teminatı nakden veya teminat mektubu vermek suretiyle yahut 
mahkemece uygun görülecek başka şekillerde verebilir. Bu teminat verilmeden, mahkeme ihtiyati 
haciz müracaatını inceleyemez. Alacaklı, daha sonra mahkemeye müracaat ederek, alacağının mik
tarının düşük olması veya başka sebeplerle teminatın indirilmesini dördüncü fıkra uyarınca talep 
edebilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, ihtiyati haciz kararı infaz edilmeden önce veya uygulandık
tan sonra, teminat miktarının arttırılmasının talep edilmesi mümkündür. Mahkeme, teminat mikta
rını arttırırken, ihtiyati haciz sebebiyle ortaya çıkan masraf ve kazanç kayıplarını dikkate alır; temi
natın arttırılmasına karar verirse, ek teminatın hangi süre içinde verilmesi gerektiğini de belirler. Ek 
teminat süresinde verilmezse, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi uyarınca deniz alacaklısı olan gemi 
adamları, aynı zamanda 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gemi alacaklısı sı
fatını da haizdir. Sosyal konumları ve ekonomik durumları itibarıyla, gemi adamlarının teminat ya
tırmak yükümlülüğünden muaf tutulmaları gerekmiş, bu husus üçüncü fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 1364 - 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesinden uyarlanmıştır; ancak gemilerin li
manlardaki kısa süreli beklemeleri dikkate alınarak, infazı isteme süresi üç güne indirilmiş ve ge
minin bulunduğu yer icra dairesinin dahi yetkili olduğu hükme eklenmiştir. 

Madde 1365 - Birinci fıkra, 2004 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasından alın
mış, ancak gemilerin kısa süreli beklemeleri nedeniyle haczin derhal yapılması kuralı getirilmiştir. 

İkinci fıkrada, 2004 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurallar, ge
milerin limanlarda kısa süre kalmaları nedeniyle uyarlanmış ve ihtiyati haczin gece ve resmi tatil 
sayılan zamanlarda dahi yapılabileceği açıkça bildirilmiştir. 

Madde 1366 - Birinci fıkrada, ihtiyati haczin nasıl uygulanacağı gemiler bakımından özel bir 
hükümle düzenlenmiştir. Uygulamada, gemilerin bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmamalarına gö-
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re ihtiyati haciz kararı uygulanırken hangi muhafaza tedbirlerinin alınacağı tereddütlere yol açmak
taydı. Bir geminin muhafaza altına alınmasında bayrağının ve sicilinin önemi bulunmadığından, Ta
sarının bu hükmüyle bütün gemiler aynı yeknesak düzene tâbi tutulmuştur. 

İkinci fıkra, 2004 sayılı Kanunun 262 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki ku
ralı değiştirmektedir, çünkü icra müdürü geminin değerini bilebilecek durumda değildir. Ancak ge
minin değerinin bir an önce tespit edilmesinde tarafların menfaati bulunabileceğinden, ihtiyati hac
zin uygulanmasından sonra, taraflardan herhangi birinin icra mahkemesine başvurarak değer tespi
tini talep etmesi yolu açılmıştır. Böyle bir değer tespit işlemine mutlaka bütün ilgililerin davet edil
mesi gerekli görülmüştür. 

Üçüncü fıkra, ihtiyati haciz kararına en geniş şekilde aleniyet kazandırmak ve gerektiğinde ida
ri tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere düzenlenmiş yeni bir hükümdür. 

Dördüncü fıkra, 2004 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasından alınmış ve yaban
cı bayraklı gemiler hakkında, yine aleniyet sağlamaya matuf, konsolosluğa bildirim zorunluluğu ek
lenmiştir. 

Madde 1367 - Tasarının 1354 üncü maddesine göre ihtiyati haciz müracaatı, sicil veya yerle
şim yeri mahkemesine yapılabilecektir; dolayısıyla, müracaatın yapıldığı veya kararın verildiği an
da gemi seferde bulunabilecektir. 1354 üncü maddenin ikinci bir seçenek olarak atıf yaptığı 1355 
inci madde uyarınca yapılacak müracaatlarda, g .minin, o mahkemenin yargı çevresi içinde seferi
ne ara vermiş olması şarttır. Ancak, müracaatın yapıldığı ân ile kararın verildiği ân arasında saatler 
geçebilir ve bu esnada gemi yeniden seyre başlamış olabilir. Bütün bu hallerde, ihtiyati haciz kara
rının uygulanacağı anda, gemi limanda bulunmayabilir. Böyle bir durumda nasıl hareket edileceği
ni 1367 nci madde tayin etmektedir. Bu maddede yalnızca bayrak bakımından bir ayırım yapılmış
tır. Türk bayraklı bütün gemilerde, muhataplar Türkiye'de bulunacağından, onlara (a) bendinde be
lirtilen ihtarların tebliğ edilmesi yeterli olacaktır. Buna karşılık yabancı bayraklı bütün gemiler, Tür
kiye Cumhuriyeti'nin yargı egemenliğini kullanabileceği karasularından çıkıncaya kadar sahil gü
venlik komutanlığı tarafından takip edilerek durdurulabilecek ve emniyetli bir yere demirleme tali
matı verilebilecektir. Bu düzenlemelerin kabulüyle birlikte, 6762 sayılı Kanunun 892 nci maddesi
ne ihtiyaç kalmamıştır; gemi "durduğu" sürece ihtiyati haciz kararı uygulanabilir; geminin hareket 
ettiği andan itibaren de, bayrağına göre, maddedeki şıklardan uygun olan tatbik edilecektir. 

Madde 1368 - 2004 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ilk üç fıkrasından uyarlanarak alınmış
tır. Maddenin ikinci fıkrası icra dairesinin tedbir alma yetkisini "bakım"a da teşmil etmiştir. Uygu
lamada, gemilerin haciz nedeniyle uzun süre âtıl kaldıkları hallerde, çeşitli tamirat işleri zorunlu ha
le gelebilmektedir; yeni düzenleme sayesinde icra dairesi bu tamiratın yaptırılması için gerekli yet
kiye kavuşturulmuştur. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki uygulamada sıklıkla karşılaşılan, mahcuz gemi
nin sigortası da icra dairesi tarafından yaptırılabilecektir. 

Madde 1369 - Tasarının 1353 üncü maddesinde tanınmış olan ihtiyati haciz hakkının hangi ge
miler üzerinde kullanılabileceği, 1999 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fık
ralarında düzenlenmiştir. Bu hükümler maddeye alınmıştır. 

Birinci fıkranın (b) bendinde mehaz düzenleme "geminin maliki veya kiracısı ise" sözcükleri
ne yer vermiştir. Ancak mehaz hükmün (Tasarıya alınmasına gerek olmayan) üçüncü fıkrasına gö
re, kiracının borcu için gemi kiradayken ihtiyati haciz uygulanabilmesi için, böyle bir ihtiyati hac
zi takiben cebri satışın milli hukuka göre mümkün olması gerekmektedir. Oysa Türk hukukunda, ki
racının borcu için malikin gemisinin satılması yalnızca gemi alacaklısı haklarının tanındığı haller-
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de mümkündür. 1999 tarihli Sözleşmenin 9 uncu maddesine göre, Sözleşmedeki hükümler, yeni ge
mi alacaklarının yaratıldığı anlamına gelmeyecektir. Dolayısıyla Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer verilen düzenleme de bir gemi alacağının tesisi şeklinde yorum-
lanmayacaktır. Bu saptamalar çerçevesinde, geminin kirasının devam ettiği süre içinde kiracının 
borcu için geminin ihtiyati haczine olanak tanınması Türk hukuku bakımından mümkün değildir. 
Bu sebeple maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, yalnızca, şahsi borçlu kiracının daha sonra ge
minin mülkiyetini elde ettiği halleri karşılayacak bir hükme yer verilmiştir. 

Öte yandan, yukarıda 1358 inci maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, 1369 uncu madde
nin kapsamına giren istihkak iddiaları hakkında 1358 inci maddede gösterilen mahkemeler yetkilidir. 

Madde 1370 - İhtiyaten haczedilen geminin teminat karşılığı serbest bırakılması hususunda, 
2004 sayılı Kanunun sistemine uygun olarak, Tasarıda da iki ihtimal öngörülmüştür. Birinci ihtimal
de, güvence geminin yerine kaim olmak üzere verilmektedir; bu ihtimal Tasarının 1370 inci mad
desinde düzenlenmiştir (diğer ihtimal 1371 inci maddede açıklanmıştır). Birinci fıkra, 2004 sayılı 
Kanunun bu ihtimali düzenleyen 263 üncü maddesinden uyarlanarak alınmıştır. 

İkinci fıkrada, geminin serbest bırakıldığının 1366 ncı maddede sayılan mercilere bildirilece
ği, açıklayıcı bir hüküm olarak kabul edilmiştir. 

Bu madde uyarınca verilecek teminat, geminin yerine kaim olduğundan, para icra veznesinden 
tahsil edilinceye kadar başka alacaklılar da, üçüncü fıkraya göre bu hacze iştirak edebilecektir. An
cak hacze iştirak derecelerinde, Tasarının 1389 ilâ 1397 nci maddelerinde yer alan özel hükümler, 
2004 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin atfıyla 100 üncü maddesinin yerine uygulanacaktır; do
layısıyla icra veznesindeki paralar paylaştırılırken, bu hallerde dahi, Tasarıda öngörülen sıra cetve
li hükümleri esas alınacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrası, 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesinden uyarlanarak alınmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrası, Tasarının 1328 ila 1349 uncu maddelerinde uygulanması öngörül
müş olan 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelerin hükümlerini saklı tutmaktadır. Nitekim, o Sözleşme
lerin uygulama alanına giren hallerde de geminin yerine kaim olan bir güvence yatırılmaktadır. 
Ancak, Tasarının 1370 inci maddesinin birinci fıkrasından farklı olarak, Sözleşmelere göre yalnız
ca sınırlı sorumluluğun tavanını oluşturan tutarın yatırılması yeterli olacaktır. Üstelik bu hallerde, 
1370 inci maddenin ikinci fıkrasından farklı olarak, ihtiyati haciz sona erecektir. Bu hususlar, Söz
leşmelerde açıkça öngörüldüğünden, Sözleşme hükümlerinin beşinci fıkrada saklı tutulması yeter
li görülmüştür. 

Madde 1371 - İhtiyaten haczedilen geminin teminat karşılığı serbest bırakılması hususunda, 
2004 sayılı Kanunun sistemine uygun olarak, Tasarıda da iki ihtimal öngörülmüştür. İkinci ihtimal
de, güvence, alacağı temin etmek üzere verilmektedir; bu ihtimal de Tasarının 1371 inci maddesin
de düzenlenmiştir (diğer ihtimal 1370 inci maddede açıklanmıştır). Birinci fıkra, 2004 sayılı Kanu
nun bu ihtimali düzenleyen 266 ncı maddesinden uyarlanarak ve 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir. 

İkinci fıkrada, geminin serbest bırakıldığının 1366 ncı maddede sayılan mercilere bildirilece
ği, açıklayıcı bir hüküm olarak kabul edilmiştir. 

Bu madde uyarınca verilecek teminat, doğrudan alacağı karşılamak amacıyla, bu alacağa tah
sis edilmektedir. Dolayısıyla, bu teminat üzerindeki ihtiyati hacze başka alacaklıların iştirak etmesi 
mümkün değildir. Maddenin üçüncü fıkrası bu hususu tasrih etmektedir. 
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Madde 1372 - Tasarının 1370 ilâ 1371 inci maddeleri uyarınca verilecek güvencenin ilgililer ara
sında kararlaştırılması, 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda ser
best bırakılmıştır. Uygulamada, gemilerin sorumluluk rizikolarını temin eden sigortacılar (P & I Klüp
leri) bu tür güvenceleri bir taahhüt mektubu olarak sunmaktadır. Birçok alacaklı, böyle bir güvenceyi 
yeterli görmektedir. Bu hallerde mahkeme, kararlaştırılan teminatın verilmesini kabul edecektir. 

Madde 1373 - Tasarının 1370 ilâ 1371 inci maddeleri uyarınca güvence verilmesi veya 1372 
nci madde uyarınca güvencenin kararlaştırılması, talebe karşı savunma haklarının kaybedilmesi an
lamına gelmez; bu açıklayıcı kural, 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasın
dan alınmıştır. 

Madde 1374 - Geminin serbest bırakılması için güvence veren kişi, 1999 tarihli Sözleşmenin 
4 üncü maddesinin altıncı fıkrasından alınan bu hüküm uyarınca, dilediği zaman güvencenin değiş
tirilmesine ilişkin müracaatlarda bulunabilecektir. 

Madde 1375 - 1999 tarihli Sözleşmenin 5 inci maddesinden alınmıştır. Bir gemi hakkında 
1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından biri iddia edilmiş ve bu alacak için o gemi hakkın
da ihtiyati haciz uygulanmışsa, kural olarak, aynı alacak için o geminin yeniden ihtiyati haczi caiz 
değildir. Bu kuralın istisnaları Tasarının 1375 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır. Aynı şe
kilde, 1999 tarihli Sözleşmenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınan Tasarının 1369 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hakkında deniz alacağı iddia edilen gemiden başka bir gemi ih
tiyaten haczedilmişse, bu geminin de yeniden ihtiyati haczi mümkün değildir; bu kuralın da istisna
ları Sözleşmenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından alınan Tasarının ikinci fıkrasında belirtilmiş
tir. İhtiyaten haczedilen gemi, hukuka aykırı yollardan serbest kalmış veya Tasarının 1366 nci mad
desinin birinci fıkrasına göre muhafaza altına alındıktan sonra seyire çıkmışsa, ilk iki fıkrada öngö
rülen sınırlandırmalar geçerli olmayacaktır; birinci halde o gemi hakkında yeniden ihtiyati haciz ka
rarı verilebilecek, ikinci halde ise ihtiyati haciz zaten devam edeceğinden geminin yeniden muha
faza altına alınması mümkün olacaktır. 

Madde 1376 - 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinin ilk iki fıkrasında öngörülen süreler, 
iki gerekçeyle uzatılmıştır: uyuşmazlıkların çoğunda, ihtiyati haciz kararını takiben taraflar sulh ol
makta, dolayısıyla dava açılmasına gerek kalmamaktadır; diğer yandan, deniz alacağının esası hak
kında yapılacak yargılama için, Tasarının 1357 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 1358 inci mad
desinde öngörülen şekilde, yurtdışında mahkemeye veya tahkime gidilecekse, 2004 sayılı Kanunun 
ilk iki fıkrasında öngörülen yedi günlük süreler kısa kalmaktadır. 

Madde 1377 - Uygulamada, gemi üzerinde doğmuş olan rehin haklarının alacaktan bağımsız 
olarak yargı veya icra yoluyla ileri sürülmesinin mümkün olup olmadığı tereddüt ve tartışmalara se
bep olmuştur. Maddenin birinci fıkrası bu tereddütleri gidermek üzere sevk edilmiştir; 4721 sayılı 
Türk Medenî Kanununun sistemine uygun olarak, bu Kanunun ayrılmaz bir parçası olan Tasarıya 
da "bütün rehin haklarının alacağa bağlı ve alacağın fer'i oldukları" ilkesi hakimdir. Dolayısıyla re
hin hakkının tek başına yargıya intikal etmesi mümkün değildir. Tasarının 1380 ilâ 1381 inci mad
deleri uyarınca yapılacak rehin takiplerinde, borçlu yalnızca rehne itiraz ederse borç kesinleşecek, 
ancak rehnin bahşettiği önceliğin elde edilmesi için "rehne itirazın iptali" için dava açılacaktır. An
cak, bu hallerde borç kesinleşmiş olduğu için, 1377 nci maddenin birinci fıkrasında açıklanan ilke 
korunmuş olmaktadır. 

Uygulamada, alacak hakkında kesinleşmiş bir ilam veya 2004 sayılı Kanunun 38 inci madde
si uyarınca ilam mahiyetini haiz belge istihsal edilmeden, kanunî veya akdî rehin haklarının paraya 
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çevrilmesinin mümkün olup olmadığı hususu da tereddütleri mucip olmuştur. Birinci fıkrada bildi
rilen genel kural çerçevesinde bu konuda bir tereddüdün kalmayacağı açıksa da, alacak kesinleşme
den önce rehnin takip konusu yapılamayacağı kuralının ikinci fıkrada ayrıca tasrih edilmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 1378 - 6762 sayılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendinden 
alınmış olan bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun tasarısına Adliye Encümeni tarafından eklenmişti. Bu 
ilave, Tasarı bakımından da gerekli görülmüştür. Böylece, gemi alacaklıları, gemi ipoteği alacaklı
ları ve gemi üzerinde rehin veya hapis hakkı sahibi olan diğer alacaklılar bakımından, 2004 sayılı 
Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş olmaktadır. 

Madde 1379 - Tasarının 1378 inci maddesi uyarınca rehinli alacaklılar, 2004 sayılı Kanunun 
45 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen kuraldan farklı olarak iflâs yoluyla takip yapabilir
ler. Buna karşılık bu alacaklıların haciz yoluyla veya kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapıp 
yapamayacakları hususunda, 6762 veya 2004 sayılı Kanunlarda açık bir hüküm yoktur; bu sebeple 
de bu yolların kapalı olduğu sonucuna varmak gerekmektedir. Sözleşmelerden doğan ve gemi sici
line tescil yoluyla aleniyet kazanan rehinler bakımından bu çözüm isabetlidir. Ancak, gizli rehin ni
teliğindeki gemi alacaklılarına bahşedilen kanuni rehin bakımından haciz ve kambiyo takibi yolla
rını kapatmak için bir gerekçe tespit etmek mümkün değildir. Önemli olan, alacaklının böyle bir ta
kip yolunu tercih etmesi halinde, bunun kanuni rehinden feragat anlamına geleceğinin açıklanma-
sıdır. Madde, bu hususları açıkça düzenlemek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Madde 1380 - Kanundan doğan rehin haklarıyla temin edilmiş alacaklar için hangi takip yolu
nun seçileceği, tereddütler yaratmıştır. Tasarının 1320 nci maddesinde sayılan gemi alacaklılarının 
1321 inci madde uyarınca gemi üzerinde haiz oldukları kanuni rehin hakkı ile genel hükümlere gö
re iktisap edilen hapis hakkı tescil edilmediklerinden, 2004 sayılı Kanunun 148 inci maddesi uya
rınca alacaklı bir "ipotek belgesinin akit tablosunu" ibraz edemeyecektir. Dolayısıyla, Tasarının 936 
ncı maddesindeki genel kurala uygun olarak, anılan taşınır rehinlerinin paraya çevrilmesi için 2004 
sayılı Kanunun 145 ilâ 147 nci maddeleri uyarınca takip yapılacaktır. Alacaklı genel hükümlere gö
re gemi üzerinde hapis hakkını iktisap etmişse (örneğin tersaneci, Türkiye'de bir sicile kayıtlı ol
mayan bir Türk veya yabancı gemiye tamir hizmeti vermişse ve zilyetliği devam ediyorsa), 2004 
sayılı Kanunun 270 ilâ 271 inci maddeleri uyarınca defter tutma yoluna müracaat edip ardından yi
ne 270 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen şekilde aynı Kanunun 145 inci maddesine göre 
takip yapabilecektir. 

Madde 1381 - Sicile kayıtlı bir Türk gemisi üzerinde Tasarının 1013 veya 1014 üncü madde
leri uyarınca bir ipotek tescil edilmişse, 2004 sayılı Kanunun 148 inci maddesi uyarınca "ipotek bel
gesinin akit tablosu" ibraz edilebilecektir. Dolayısıyla alacaklı, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip yapacaktır. Yabancı bir sicile kayıtlı olan gemiler bakımından aynı kural geçerlidir; bu gemi
lerin üzerinde, tâbi oldukları hukuk uyarınca sicillerine tescil edilmiş ipotekler varsa, bunların da 
2004 sayılı Kanunun 148 ve devamı maddelerine göre paraya çevrilmesi gerekir. Madde bu kural
ları açıklamak amacıyla kabul edilmiştir. 

Madde 1382 - Maddenin birinci fıkrası, 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesinin ikinci fık
rasından uyarlanmıştır. Tasarıda önce ihtiyati haciz düzenlendiğinden, 2004 sayılı Kanunda yer alan 
kural tersine çevrilmiştir. 

Gemilerin ihtiyati haczinde geçerli olan "deniz alacağı" sınırlaması, bir ilâmın icrasında geçer
li değildir; malikin her borcu için gemi icra yoluyla satılabilir, yeter ki alacak kesinleşmiş bir ilâma 
bağlanmış olsun. Bu hususu tasrih etmek üzere ikinci fıkra düzenlenmiştir. 
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Madde 1383 - Bu madde düzenlenirken, paraya çevirme usulleri bakımından gemilerin sicile 
kayıtlı olup olmamalarına göre ayırım yapılması gerekmiştir. Sicile kayıtlı gemiler, 2004 sayılı Ka
nunun taşınmazların satışına ilişkin hükümlerine tâbi tutulmuştur, çünkü o Kanunun tapu sicilini 
dikkate alarak düzenlenen hükümleri, bir Türk veya yabancı sicile kayıtlı olan gemiler bakımından 
da uygulanmalıdır. Buna karşılık bir sicile kayıtlı olmayan bütün Türk ve yabancı gemiler, 936 ncı 
maddesindeki genel kural doğrultusunda, 2004 sayılı Kanunun taşınırların satışına ilişkin hükümle
rine tâbidir. 

Madde 1384 - Yabancı sicillere kayıtlı gemilerin icra yoluyla satışında, uygulamada, sicil ka
yıtlarının dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddütler yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
halen tarafı olduğu 10/04/1926 tarihli "Deniz Gemileri Üzerinde Kanuni Rehinlerin ve İpoteklerin 
Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Brüksel Sözleşmesi"nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkra
sı uyarınca ilgili sicile bildirim yapılması öngörülmüştür. Tasarının 1350 nci maddesinde Türk ge
milerinin yurtdışında satışı bakımından kabul edilmiş olan kural, 1384 üncü maddenin birinci fık
rasında yabancı gemilerin Türkiye'de satışı bakımından açıklanmıştır. Yabancı bir gemi, bağlı ol
duğu devletin konsolosluğuna haber verilmeden ve sicil kaydı temin edilmeden icra yoluyla Türki
ye'de satılamaz. Konsolosluktan gelecek yanıtın gecikmesi ihtimali dikkate alınarak, alacaklıya da 
sicil kaydının tasdikli bir suretini ibraz etme hakkı tanınmıştır. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 11 inci 
maddesinden, 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine uyarlanarak alınmıştır. Ancak, Tasarının 
1350 nci maddede benimsenen ilkeye uygun olarak, bildirim şartının yerine 1385 inci maddesinde 
öngörülen ilânın, sicilin fiilen tutulduğu ülkede de yapılması seçeneği öngörülmüştür. "Sicilin fii
len tutulduğu ülke"nin esas alınması, uygulamada birçok "elverişli bayrak sicili"nin başka ülkeler
de tutulmasından kaynaklanmıştır (örneğin, Liberya Sicili, Amerika Birleşik Devletleri'nin New 
York şehrinde tutulmaktadır). 

Madde 1385 - Maddenin birinci fıkrası, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 11 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesine uygun olarak, 2004 sayılı Kanunun 126 ncı mad
desinin dördüncü fıkrasının yollamasıyla 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 5092 sayılı ve 
12/02/2004 tarihli Kanunun 1 inci maddesi uyarınca değişik metnine göre hazırlanmıştır. Gemile
rin satışında, dünyanın her köşesinden talip çıkması ihtimali bulunmaktadır; taliplerin sayısının art
ması, ihalede elde edilecek satış bedelinin yükselmesini ve böylece hem alacaklıların hem de gemi 
malikinin çıkarlarının korunmasını temin edecektir. Dolayısıyla, denizcilik çevrelerinde dünya ça
pında dağıtımı yapılan bir gazetede ihalenin ilân edilmesi, bütün ilgililerin menfaatinedir. Bu tür ga
zetelerin başında, Londra'da yayınlanan Lloyd's List gelmektedir; ayrıca Norveç'te yayınlanan Tra-
de Winds de belirlenen amaca hizmet edecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotekler Sözleşmesinin 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasından alınmıştır; böylece, 2004 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrası ge
milerin satışı bakımından değiştirilmiştir. 

Madde 1386 - İhtiyaten haczedilen bir geminin muhafaza masrafları yüksektir. Ayrıca gemi
nin ihtiyati haciz altında bulunduğu sürede, Tasarının 1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ 
(d) bentleri uyarınca yeni gemi alacaklarının doğması ihtimali bulunmaktadır. Bütün bu hallerde, bir 
yandan cebri satış sonucu elde edilecek hasılatın azalması, diğer yandan da paylaştırmaya katılacak 
alacaklıların artması rizikoları doğmaktadır. İhtiyaten haczedilen malların vaktinden evvel satışı, 
2004 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin atfı dolayısıyla 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında be-
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lirtilen hâl ile sınırlı tutulmuştur. Oysa ihtiyaten veya icraen haczedilmiş her gemi için, 2004 sayılı 
Kanunun 113 üncü maddesinde sayılan ve ayrıca yeni kanuni rehinlerin doğması ihtimali bulunan 
bütün hallerde, vaktinden evvel satış zarureti bulunmaktadır. Böyle bir satış hem geminin malikinin 
hem de alacaklıların menfaatine olacaktır. Bu sebeplerle, Tasarının 1386 ncı maddesinin ilk iki fık
rasında vaktinden evvel satış gemiler için özel olarak düzenlenmiştir. İkinci fıkranın son üç cümle
si 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinin 17/07/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesiyle değişik beşinci fıkrasından uyarlanarak alınmıştır; geminin satışı çok sayıda ilgilinin 
menfaatini etkilediğinden, temyizin icrayı durdurması ilkesi kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, İskenderun'da "Ulla" gemisinin yol açtığı facia benzeri olayların ön
lenmesine yönelik olarak eklenmiştir. Mahcuz geminin tehlike oluşturması hallerinde vaktinden ev
vel satış liman başkanı tarafından dahi talep edilebilecektir. İcra mahkemesinin verdiği satış kararı
na karşı temyiz yolu yine açıktır; ancak ikinci fıkradaki düzenlemeden farklı olarak burada temyiz 
satışın yapılmasını durdurmayacaktır. 

Dördüncü fıkra, uygulamada gündeme gelen önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Gemi satıldık
tan sonra, paylaştırma aşamasına gelininceye kadar, bir hayli süre geçmesi mümkündür. Bu dönem
de, satış bedelinin nemalandırılması, bütün ilgililerin çıkarına olacaktır. Bu sebeple, Kamulaştırma 
Kanununun 24/04/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu ve 18 inci maddelerindeki 
düzenlemeler dikkate alınarak, gemilerin satışı halinde de, satış bedelinin paylaştırma aşamasına 
kadar bir bankada nemalandırılması öngörülmüştür. 

Madde 1387 - 2004 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde tanınmış olan pazarlık suretiyle sa
tış olanaklarından birinci ve dördüncü bentlerde düzenlenen hallerin, mahcuz gemilere de uygula
nacağı tasrih edilmiştir. 

Madde 1388 - Satış ve ihalenin sonucunu düzenleyen bu maddenin birinci fıkrası, 2004 sayı
lı Kanunun birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmış, 1387 nci maddede öngörülen pazarlık su
retiyle satış olanağı nedeniyle "veya satıldığı anda" ibaresi eklenmiştir. 

İkinci fıkra, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan alınmıştır. Üçüncü fıkrada, uygulamada yaşanan tereddütlere izale etmek amacıyla, bu kuralın 
Türk ve yabancı gemilerin tümü bakımından geçerli olduğu tasrih edilmiştir. 

Madde 1389 - Gemilerin cebri icra yoluyla satışından sonra uygulamada sıkıntılara sebep olan 
diğer bir konu, 2004 sayılı Kanunun 140 inci ve 206 ncı maddeleri uyarınca sıra cetvelinin nasıl ha
zırlanacağı hususudur. Deniz ticareti hukukunda, özellik arzeden çok sayıda şahsî ve aynî hak ön
görülmüştür. Bu hakların 2004 sayılı Kanunun genel kurallarına göre bir sıraya sokulması tereddüt
ler yaratmıştır. Dolayısıyla, 1389 uncu maddede genel bir hüküm sevk edildikten sonra, 1390 ilâ 
1397 nci maddelerde, gemilerin cebri icra yoluyla satışında, alacaklıların sıra cetvelinin nasıl yapı
lacağı sekiz madde halinde düzenlenmiştir. 2004 sayılı Kanunun 140 inci maddesinin birinci fıkra
sı esas alınarak hazırlanan Tasarın 1389 uncu maddesinin birinci fıkrasında, anılan Kanunun öngör
düğü sıra hükümlerinin yerine doğrudan Tasarıdaki sıra cetvelinin uygulanacağı bildirilmiştir. 

Gemilerin cebri icrasında sıra cetveli, genel hükümlerden farklı olarak, çok sayıda deniz huku
kuna özgü şahsî ve aynî talep hakkını da dikkate alarak hazırlandığından, geminin malikinin iflâsı 
halinde gemilerin ayrı düzenlerinin korunması gerekmiştir. Bir geminin maliki iflâs ettiğinde, her 
bir gemisi hakkında Tasarının 1390 ilâ 1397 nci hükümlerine göre ayrı birer sıra cetveli yapılacak, 
kalan mal varlığı ise 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine tâbi olacaktır. 
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Üçüncü fıkrada, 2004 sayılı Kanunun 207 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kural tek
rar edilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme, gemilere ilişkin sıra cetvelinde bir ge
nel hüküm olarak uygulanamayacaktır; bu nedenle cetvelin her sırası için sevk edilen maddede, her 
sıradaki alacaklıların kendi aralarındaki sıralama da belirlenmiştir. 

Tasarının 1390 ilâ 1396 ncı maddeleri uyarınca sıra cetvelinin birinci ilâ yedinci sıralarına kay
dolan alacaklıların bazısı veya tümü alacaklarının tamamını tahsil edemezse, borçlunun diğer mal
varlığına müracaat ederken herhangi bir öncelikten yararlanmaz; bu alacaklıların tümü, 1397 nci 
maddede düzenlenen sekizinci sıra alacaklıları ile birlikte, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi
nin dördüncü fıkrasında öngörülen dördüncü sıraya, 207 nci maddenin kuralına tâbi olarak ve yal
nızca bakiye alacakları için (faiz, masraf hariç) kaydolunur. 2004 sayılı Kanunun 150/f maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde rehinli alacaklar için öngörülen bu hükmün, gemiye ilişkin sıra 
cetveline giren bütün alacaklar bakımından genelleştirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla maddeye dör
düncü fıkra hükmü eklenmiştir. 

Madde 1390 - Maddenin birinci fıkrasında, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 
12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri uyarınca birinci sıraya girecek ala
caklar sayılmıştır. Cebri icra masrafları bakımından aynı kural 2004 sayılı Kanunun 138 inci mad
desinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Bu sıradaki alacaklıların kendi aralarındaki sıra hakkında 
özel bir hüküm bulunmadığından, 2004 sayılı Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasında tespit 
olunan kural burada uygulama alanı bulacaktır; maddenin ikinci fıkrasıyla bu husus tasrih edilmiştir. 

Madde 1391 - 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 12 nci maddesinin üçüncü fık
rası uyarınca ulusal mevzuatta yapılması mümkün olan düzenleme, Tasarının 1323 üncü maddesi
nin üçüncü fıkrasıyla getirilmiştir. Bu hükümlere göre enkaz kaldırma alacaklarının haiz olduğu ön
celik, Tasarının 1391 inci maddesi uyarınca ikinci sıraya kabul edilmelerini gerektirmiştir. 

Madde 1392 - Cetvelin üçüncü sırasına, esas itibarıyla, gemi alacaklıları girmektedir. Ancak, 
Tasarının 1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen müşterek avarya garame 
payı alacakları, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tanıdığı yetki uya
rınca eklendiğinden, o maddenin (c) bendi uyarınca diğer gemi alacaklarından sonraki sırada yer al
maları gerekmektedir. Bu sebeplerle, Tasarının 1392 nci maddesi uyarınca üçüncü sıraya, yalnızca, 
Tasarının 1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde sayılan gemi alacakları, 1324 
üncü maddede düzenlenen sıra dahilinde girecektir. Buna karşılık müşterek avarya garame payı ala
cakları, Tasarının 1395 inci maddesinde öngörülen altıncı sıraya kabul edilecektir. 

Madde 1393 - Dördüncü sırada, 1993 Cenevre İmtiyaz ve İpotek Sözleşmesinin 12 nci mad
desinin dördüncü fıkrası uyarınca tersane sahibinin alacakları, geminin cebrî icra yoluyla satış sıra
sında zilyetliğinde bulunması ve aynî bir güvencesinin doğmuş olması şartıyla, yer alacaktır. 

Madde 1394 - 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında, akdî rehinle temin 
edilmiş alacaklara göre önceliği olan alacaklar sıralanmıştır. Bu alacakların, Tasarının 1390 ilâ 1393 
üncü maddelerinde düzenlenen kanunî önceliklerden sonra, beşinci sıraya kaydedilmeleri gereke
cektir. Madde bu kuralı sevk etmek amacıyla 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fık
rasında dili güncelleştirilerek alınmıştır. 

Madde 1395 - Sıra cetvelinin altıncı sırasına, birinci ilâ beşinci sıraya girmeyen, rehinle temin 
edilmiş bütün alacaklar girecektir. Bu sıraya kabul edilecek olan alacaklardan akdî rehin ile temin 
edilmiş olanlar, özellikle, sicile kayıtlı gemilerde gemi ipoteği alacaklıları ve kayıtlı olmayan gemi
lerde taşınır rehni alacaklılarıdır. Yine bu sıraya girecek olan kanunî rehin alacaklılarına örnek ola
rak, bilhassa 1206 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenmiş olan ve 1392 nci madde
de düzenlenen üçüncü sıraya kabul edilmeyen müşterek avarya garame payı alacaklıları gösterilebilir. 
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Bu sıraya kabul edilen rehinli alacaklıların kendi aralarındaki sıra, her bir rehni düzenleyen ka
nunî hükümde belirtilmiştir; örneğin, Tasarının 1017 nci maddesi gemi ipoteklerini, 1323 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası da müşterek avarya garame payı alacaklılarının sırasını bildirmektedir. 
Dolayısıyla, maddenin ikinci fıkrasında ilgili düzenlemeye atıf yapmakla yetinilmiştir. 

Madde 1396 - Tasarının 1352 nci maddesinde düzenlenen deniz alacaklarına, diğer alacaklara 
göre bir öncelik tanınması uygun görülmüştür. Bu amaçla, 1396 ncı madde ile, yedinci sıraya yalnız
ca deniz alacaklarının kabul edileceği açıklanmıştır. Şu kadar ki deniz alacaklarının bir kısmı aynı 
zamanda 1320 nci madde uyannca gemi alacağı niteliğindedir (1352 nci maddenin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (i), (k), (n), (o) bentlerinde sayılan alacaklar); diğer bazı deniz alacakları da ikinci ilâ al
tıncı sıralara girmektedir (1352 nci maddenin birinci fıkrasının (e), (m), (v) bentlerinde sayılan ala
caklar). Dolayısıyla yedinci sıraya, önceki sıralara girmeyen deniz alacakları alınacaktır. Bu alacak
lıların kendi aralarındaki sıra bakımından genel kuralın uygulanacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 1397 - Cetvelin son sırasına, Tasarının 1390 ilâ 1396 ncı maddelerine girmeyen bütün 
diğer alacaklar kaydedilecektir. Bu alacaklar bakımından 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrası ile 207 nci maddesinde düzenlenen genel sıra kuralları uygulanacaktır. 

Madde 1398 - Tasarının çeşitli hükümlerinde eşya üzerinde hapis hakkı tanınmıştır. Hapis hak
kının esasını düzenleyen Türk Medenî Kanunu hükümleriyle, hapis hakkının paraya çevrilmesini dü
zenleyen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun hükümleri, İsviçre'den iktibas edilmişti. Mehaz İsviç
re hukukunda, hapis haklarının paraya çevrilmesinde, 2004 sayılı Kanunun 270 ilâ 271 inci madde
lerinde düzenlenen "defter yapılarak paraya çevirme" usulü benimsenmektedir. Taşıyanın hapis hak
kı bakımından aynı usulün uygulanması, kanunun sistematiğine ve tarafların çıkarlarına en uygun 
düşen çözümdür. Ne var ki, uygulamada bu açıdan tereddütler yaşandığı için, Tasarıda bu hususa iliş
kin açık hükümler sevk edilmesi uygun görülmüştür. Bu hükümlerle, yine uygulamada çokça soru
na yol açan 2004 sayılı Kanunun 150/h maddesinin uygulanma alanı da açıklığa kavuşturulmuştur. 

2004 sayılı Kanunun 270 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, takibe geçme süresi bakımından 
icra dairesine takdir hakkı tanınmıştır. Deniz ticareti hukukunda açık ve kesin hükümler gerektiğin
den, sürenin kanunen onbeş gün olarak tayin edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Tasarının 1377 nci maddesinde açıklanmış olan temel ilkeye, bu 
kez eşya üzerinde doğan hapis haklan bakımından yer verilmiştir. 

Madde 1399 - Defterin tutulmasından sonra alacaklı (taşıyan), 1398 inci maddenin ikinci fık
rası uyarınca onbeş gün içinde takip başlatacaktır. Taşıyan evvelce alacağın esası hakkında bir ilâm 
veya ilâm mahiyetini haiz belge istihsal etmişse, menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı 
takip yapacaktır. Ancak, ilâmda veya belgede hapis hakkı da hüküm altına alınmamışsa, takip 
borçlusu hapis hakkına itiraz edebilecektir. Bu durumda alacaklı, hapis hakkı bakımından itirazın 
iptali davası açabilir veya 2004 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin ikinci bendi uyarınca hapis 
hakkından feragat ederek alacağını haciz yoluyla takibe devam edebilir. Madde bu hususları tasrih 
etmektedir. 

Madde 1400 - Tasarının 1399 uncu maddesinde öngörülen hâlden farklı olarak, alacağın esa
sı hakkında bir ilâm veya ilâm niteliğinde belge istihsal edilmemişse, defterin tutulmasından başla
yarak onbeş gün içinde menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapılacaktır. Bu
nun üzerine takip borçlusu, alacağa veya hapis hakkına veya ikisine de itiraz hakkını haizdir; itiraz 
halinde 2004 sayılı Kanunun 147 nci maddesi uygulanır. Madde, bu hususları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla sevk edilmiştir. 
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ALTINCI KİTAP 
Sigorta Hukuku 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Madde 1401 - 21. yüzyılda teknolojinin geçirdiği gelişmelere paralel olarak, doktrinde sigor
ta sözleşmesinin tanımının verilip verilmemesi tartışma konusu olmuştur. Sigortacılığın değişen ih
tiyaçlara cevap verebilmesi bakımından, sigortaların tümünü kapsayan bir tarif vermenin imkânsız
lığı ve güçlüğü yanında, sigortanın matematik, istatistik ve ekonomi bilimleriyle de ilgili olmasının 
tatminkar bir tanım verilmesini zorlaştırdığı ileri sürülmüştür. Nitekim, Alman Sigorta Sözleşmesi 
Kanununda olduğu gibi bazı kanunlarda da sigorta sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. Buna kar
şın 1956 tarihli Türk Ticaret Kanununda olduğu gibi, yeni Tasanda da sigorta sözleşmesinin tanı
mını verilmesi uygun görülmüştür. Her ne kadar sürekli değişim ve gelişim gösteren toplumsal ha
yatın bütün çeşitliliği ile kanunlarda düzenlenmesi mümkün değilse de, sosyal ve ekonomik hayat
ta önem kazanmış, iş hayatının ve mahkeme içtihatlarının gelişmesi sonucunda bugünkü biçimleri
ni bulmuş olan sözleşme tiplerinin kanunlarda düzenlenmesi özellikle sözleşmeyi o sözleşme yapan 
"objektif esaslı noktaların" belirlenmesi açısından büyük önem arz eder. Sözleşmenin esaslı nokta
larının tespiti ise sözleşmenin kurulmasından yorumlanmasına ve hatta sona ermesine kadar, uygu
layıcılara ve mahkemelere önemli kolaylıklar sağlar. Ayrıca, bir sözleşmeye ilişkin hükümlerin Ka
nunda düzenlenmesi öncelikle o sözleşmenin tanımının da kanunda yer almasını gerektirir. 

Maddenin ikinci fıkrası ise ruhsatsız bir sigortacı ile yapılan sözleşmelerin geçerliliği ile ilgili 
olup 6762 sayılı Kanunun 1263 üncü maddenin bir anlamında tekrarı mahiyetindedir. Ancak, dü
zenlemenin amacı, ruhsatsız faaliyet gösterilmesi olduğundan, 1263 üncü maddede dar kapsamlı 
ifade edilen "ruhsatname almamış" ifadesi, "ruhsatsız" şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, ruhsat
name almış olmakla birlikte daha sonra Sigorta Murakabe Kanununun ilgili hükümleri gereğince 
ruhsatı iptal edilmiş sigorta şirketleri de bu madde kapsamında değerlendirilecektir. 

Madde 1402 - 6762 sayılı Kanunun 1263 üncü maddesinde yer alan karşılıklı sigorta müesse
si Tasarıda da aynen korunmuş ancak, bunun sistematik açıdan sigorta sözleşmesinin tanımının ve
rildiği maddede yer almasının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. Zira, sigorta sözleşmesinin 
tanımının verildiği Tasarının 1401 inci maddesi genel bir tanım maddesi mahiyetinde değildir. Mad
dede, sadece sigorta sözleşmesi tanımlanmaktadır. Sigortacılığın ilk temellerini oluşturan karşılıklı 
sigorta ise, sigorta sözleşmesinin özel uygulanış şeklidir. Yoksa karşılıklı sigortada yapılan sigorta 
sözleşmeleri ile diğer sözleşmeler arasında hukuki açıdan bir fark bulunmamaktadır. 

Maddeye yenilik olarak Sigorta Murakabe Kanununa paralel şekilde, karşılıklı sigortanın, ko
operatif şeklinde örgütlenmelerde mümkün olabileceği eklenmiştir. Bu noktada, birden çok kişinin 
kendi aralarında bir havuz oluşturarak riski aralarında paylaştırmaları sigorta olarak nitelendirile-
meyecektir. Sigortacılık ancak organize edilmiş bir müessese bünyesinde var olabilir. Öncelikle, si
gortanın risklerin transferi ve paylaştırılması şeklinde iki temel işlevi vardır. Belli bir yapı içinde 
örgütlenmeden, diğer bir ifade ile, sigorta ettirenlerin aynı zamanda sigortacı olarak riski üzerine al
ması durumunda bu iki işlevden, riskleri transfer işleminden bahsedilemez. Bu nedenle karşılıklı si
gorta, yapısı gereği kooperatif şeklinde yapılanmayı gerektirir. 

Madde 1403 - 6762 sayılı Kanunun mal sigortaları ile ilgili ikinci faslında düzenlenen reasürans 
ile ilgili 1276 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, Tasanda genel hükümler arasında yer verilmiştir. Zira, 
maddede öngörülen düzenleme her tür sigorta için geçerli olan, genel nitelikli bir düzenlemedir. 
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6762 sayılı Kanunun, sigorta ettirenin sigorta primini sigorta ettirebileceğini öngören 1276 ncı 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne Tasarıda yer verilmemiştir. Öncelikle reasürans, söz konusu 
maddenin ikinci fıkrasında da açıkça belirtildiği üzere sigortacının yapmış olduğu sigortadır. Bu nok
tada sigorta ettirenin reasürans sözleşmesine taraf olması mümkün olmadığından, sigorta ettirenin 
yapmış olduğu bir sigortanın reasürans ile ilgili maddede düzenlenmesi kanun yapma tekniğine uy
gun düşmez. Diğer taraftan, uygulamada sigorta primlerinin sigorta ettirilmesi şeklinde bir uygula
maya da hiçbir şekilde rastlanılmadığı gibi, söz konusu düzenlemenin neyi ifade ettiği de anlaşıla
mamaktadır. Yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu düzenlemeye Tasanda yer verilmemiştir. 

Madde 1404 - Borçlar Kanununun 11 inci maddesinin bir uygulaması niteliğindeki 6762 sayı
lı Kanunun 1277 nci maddesindeki ilke Tasarının 1404 üncü maddesinde aynen korunmuştur. 

Madde 1405 - Susma, ilke olarak, bir irade beyanı olmamakla birlikte, Sigorta Murakabe Ka
nununun 28/6. maddesi ile sigorta hukukunda sadece hayat sigortalan açısından bu kurala istisna 
getirilmiştir. Ancak, sözleşme hukuku ile ilişki olması nedeniyle Sigorta Murakabe Kanununda yer 
alan bu hükmün asıl düzenleme yerinin Türk Ticaret Kanunu olması gerektiği düşüncesi ile madde
ye Tasarıda da yer verilmiştir. Düzenleme yapılırken iki konuda Sigorta Murakabe Kanununa göre 
faklılık yaratılmıştır. Bunlardan ilki, Tasarının 1405 inci maddesinin tüm sigorta türleri için geçer
li olacak şekilde kaleme alınmasıdır. Şöyle ki, bir sözleşme için susmanın irade beyanı olarak ka
bul edildiği hallerde bu durum, farklı konularda olsa bile aynı nitelikteki tüm sözleşmeler için uy
gulanmalıdır. Diğer farklılık ise susmanın kabul sayılması için öngörülen otuz günlük sürenin baş
langıç anına ilişkindir. Sigorta Murakabe Kanununda otuz günlük sürenin başlangıcı Borçlar Huku
kuna uygun olarak teklifin sigorta şirketine ulaştığı an iken, Tasarı da bu teklifin verildiği ana çe
kilmiştir. Gerek Sigorta Murakabe Kanunu gerekse Borçlar Hukuku ilkelerinden ayrıhnrr\a nedeni 
ise sigortalıların korunmasıdır. Teklifnamenin sigorta şirketinin hakimiyet alanına ne zaman ulaştı
ğının tespiti, özellikle aracı acentelerin kullanıldığı durumlarda, teklifname sahibi tarafından biline
mediğinden ve bir riziko gerçekleştiği zaman sigortacının sorumlu olup olmadığının tespiti açısın
dan sigortacının hakimiyet alanına ulaşma anı konusunda uyuşmazlıklar yaşanabileceğinden otuz 
günlük süre teklifnamenin verildiği tarihten itibaren başlatılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile birinci maddeyi tamamlayıcı nitelikte olup halen Hayat Sigortaları 
Yönetmeliğinde de yer alan bir hükümdür. Uygulamada, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen
lerden teklifname ile birlikte belli bir miktar para da alınabilmektedir. Madde ile hukuki açıdan ve
rildiği sırada fiili icap olarak nitelendirilecek bu paranın sözleşmenin kurulmasından sonraki duru
munun ne olacağı açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. 

Madde 1406 - 6762 sayılı Kanununun "diğer bir kimsenin nam ve hesabına yapılan sigorta" 
başlığı altında düzenlenen temsil müessesi Tasarıda da korunmuştur. Ancak, uygulamada bazen 
nam ve hesabına yapılan sözleşme kavramı ile başkası lehine sigorta kavramı karıştırılabildiğinden 
konu "temsil" matlabı ile düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında mevcut durumdan farklı olarak temsilcinin yetkisiz olması durum
da sigortacıya karşı sorumlu olacağı miktar sigorta priminin tamamı şeklinde değil de sigorta döne
mine ait prim olarak belirlenmiştir. Sigorta priminin tamamından yetkisiz temsilcinin sorumlu tu
tulmasının çok adilane olmadığı düşünülmüştür. Zira, bu düzenleme yetkisiz temsilcinin genel hü
kümler çerçevesinde "culpa in contrahendo"dan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 1270 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekrarı ma
hiyetinde olmakla birlikte gerek Kanunun kendi içinde bir bütünlük sağlayabilmesini gerekse sigor-
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ta ettirenin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilebilmesini teminen, temsil olunanın rizikonun 
gerçekleşmesinden sonra sözleşmeye icazet vermesinin ancak, rizikonun gerçekleştiği konusunda 
bilgi sahibi olmamasına bağlı olduğunu ifade edecek şekilde 1458 inci madde hükmünün saklı ol
duğu fıkraya eklenmiştir. 

Maddenin son fıkrasına yenilik olarak yetkisiz temsilci tarafından yapılan sözleşmede, sigorta
lanan menfaat üzerinde ayrıca yetkisiz temsilcinin de menfaati varsa sözleşmenin yetkisiz temsilci 
adına kurulmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylelikle yetkisiz yapılan sözleşmeye hayat ve
rebilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Madde 1407 - 6762 sayılı Kanunun 1271 inci maddesinde yer alan düzenleme, Tasarının bu 
maddesinde de yer verilmiştir. 

Madde 1408 - Söz konusu madde ile 6762 sayılı Kanunun 1264 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı yeniden ele alınmıştır. Kanunun 1264 üncü maddesinin ikinci fıkrasında menfaat ilişkisi olmadan 
yapılan sigorta sözleşmesinin batıl olduğu hükme bağlanmıştı. Ancak, Tasarıda, 6762 sayılı Kanu
nun 1264 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen "butlan" şeklindeki müeyyide "geçersizlik" 
şeklinde değiştirilmiştir. Şöyle ki, menfaat ilişkisi sigorta sözleşmesinin objektif esaslı noktasıdır. 
Dolayısıyla, esaslı noktası olmayan sözleşme yok hükmündedir. Ancak, kurucu unsurları mevcut ol
duğu için kurulan bir sözleşmede, muteberlik şartlarında kamu düzenini etkileyecek derecede eksik
likler var ise o sözleşmenin butlanından bahsedilebilir. Bu nedenle maddede yer alan butlan ifadesi 
yerine yokluk halini de içine alan bir üst başlık şeklindeki "geçersizlik" kavramı kullanılmıştır. 

Yürürlükteki maddede menfaat ilişkisinin sonradan ortadan kalkmasının hukuki sonuçları dü
zenlenmemiştir. Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda da sadece zarar sigortalan açısından konu 
ele alınmış, ancak genel nitelikli bir düzenlemeye gidilmemiştir. Söz konusu Kanunun 68 inci mad
desinin ikinci fıkrasında, sigortalanan menfaatin sigortanın başlangıcında mevcut olmaması ve si
gorta müstakbel bir işletme veya menfaat için yapılmış olup da menfaatin gerçekleşmemesi halin
de sigorta ettirenin prim ödeme borcundan kurtulacağı, ancak sigortacının uygun bir işletme ücreti 
isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Buna karşın Anglo-Sakson Hukukunda konu hayat ve hayat dı
şı sigortalar açısından ayrı ayrı ele alınmış; hayat sigortalarında sözleşmenin yapılması sırasında var 
olan menfaat sonradan ortadan kalksa bile bu durumun sözleşmenin geçerliliğine etki etmeyeceği 
kabul edilirken, mal sigortalarında menfaatin sözleşmenin her aşamasında bulunması şartı aranmış
tır. Türk Sigorta hukukunda da konuya açıklık getirmek amacıyla, her tür sigorta için geçerli olabi
lecek şekilde bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatine varılmış ve sözleşmenin yapılmasından 
sonra meydana gelecek olan menfaat yokluğunda sözleşmenin konusu kalmayacağından sözleşme
nin o andan itibaren geçersiz olacağı esası kabul edilmiştir. 

Madde 1409 - 6762 sayılı Kanunun 1281 inci maddesinde, sigortacının harp ve isyandan baş
ka bir nedenle mallara arız olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan sorumlu olacağı hüküm al
tına alınmıştır. Ancak, uygulamada, tüm risklere karşı teminat veren "ali risk" şeklinde bir sigorta 
uygulamasına çok ender rastlanılmaktadır. Özellikle katastrofık riskler dünya uygulamalarında ol
duğu gibi teminat dışına bırakılmıştır. Diğer taraftan kötü risklere sahip olan kimselerin sigorta eği
limi, iyi risklere sahip kimselere göre daha fazla olduğundan sigortacı bazı riskler için teminat ver
mek istemeyebilir. Nitekim, uygulamada sigorta genel şartları ile harp veya isyandan başka riskler 
de teminat kapsamı dışında bırakılmaktadır. Standart olmayan riskler için de sigorta sözleşmesi ya
pılabilmekle birlikte bunlar çok istisnai niteliktedir. Bu noktada, istisnai bir durumu genelleştirmek 
sigortacı açısından menfaatler dengesine ters düşer. Bu nedenle maddede sigortacının kararlaştırı
lan rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ise, 6762 sayılı Kanunun 1281 inci maddesinin ikinci fıkrasının tekra
rı mahiyetindedir. 
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Madde 1410 - Madde sigorta süresinin nasıl belirleneceğine ilişkindir. Uygulama da her ne ka
dar taraflar sözleşme yaparken süreyi de belirlerhekteyseler de, bu belirlemenin yapılmadığı haller
de sürenin ne şekilde tespit edileceği konusuna bu madde ile açıklık getirilmektedir. Nitekim, mad
dede 6762 sayılı Kanunun sigorta sözleşmesinin süresine ilişkin 1282 nci maddesinin ikinci cümle
si aynen korunmuş, maddenin birinci cümlesi ise farklı bir konuyu düzenliyor olduğunudan bu mad
deden çıkartılmıştır. 

Madde 1411 - Sigorta süresi hukuki bir kavramken, sigorta dönemi teknik bir kavram olup 
primlerin hesap edildiği dönemi ifade eder. Dolayısıyla, bir sigorta süresi içinde birden fazla sigor
ta dönemi olabilir. Tasarıda sözleşmenin sona ermesi halinde, bazı durumlarda prim iadesine ilişkin 
olarak sigorta dönemi kıstası kullanıldığından, Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda olduğu gibi 
sigorta döneminin ne olduğunun da açıklanması ihtiyacı duyulmuştur. 

Madde 1412 - Madde yeni bir düzenlemedir. Borçlar hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde 
sözleşme taraf olmayan için sözleşmeden herhangi bir yükümlülük veya borç doğmaz. Bununla bir
likte, sigorta sözleşmelerinde bu kurala getirilmiş istisnalar vardır. Öncelikle, sigorta sözleşmesi 
azami iyiniyet esası üzerine kurulmuştur ve bu esas hem sigortacı hem de sigorta ettiren açısından 
geçerlidir. Sigortacının doğru bir prim hesabı yapabilmesi, diğer bir ifade ile üzerine aldığı riski öl
çebilmesi için, yaptığı sözleşme ile tüm gerçeklikleri tam ve doğru bir şekilde bilmesi gerekir. Bu 
nedenle sigortacının riskle ilgili her bilgiye sahip olabilecek bir konuma getirilmesi gerekir. Nite
kim, 6762 sayılı Kanuna bakıldığında da, beyan yükümlülüğünde olduğu gibi bazı maddelerde açık
ça sigortalıya da getirilmiş yükümlükler olduğu görülür. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz madde genel bir hüküm mahiyetinde düzenlen
miştir. Benzer bir hükme Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda da rastlamak mümkündür. Bunun
la birlikte maddede, Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunundan farklı olarak, sözleşmenin temsilci ara
cılığı ile yapılması halinde temsilcinin ve hayat sigortalarında da lehdarın bilgisinin de dikkate alı
nacağını hüküm düzenlenmiştir. Zira, amaç sigortacının gerçeklere tam olarak ulaşabilmesi ise leh
darın ve temsilcinin bilgisi ile sigortalının bilgisi arasında herhangi bir fark yoktur. 

Madde 1413 - Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde güven ilişkisi büyük önem arz eder. 
Bu nedenle bir çok düzenlemede, bu ilişkinin ortadan kalktığı haller haklı neden olarak görülmüş 
ve taraflara sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı tanınmıştır. Sigorta sözleşmeleri ise güven ilişkisi
nin en yoğun yaşandığı sözleşmelerdir. Güven ilişkisinin ortadan kalkması borç ihlallerine veya ön-
görülemeyen ifa güçlüklerine dayanabilir. Herhangi bir borç ihlali olmasa dahi sözleşmenin kurul
duğu sırada mevcut olan şartlarda sözleşmenin devamı sırasındaki değişiklikler yaşanabilir. Tasarı
nın bu maddesi ile, özellikle Sigorta Murakabe Kanununa göre mali bünye zafiyeti içinde olan ve
ya sigortalıların hak ve menfaatlerini yeteri derecede koruyamadıkları için ruhsatları iptal edilen ve
ya sözleşme yapma yetkileri kaldırılan ya da konkordato ilân eden şirketlerin bu durumlarının si
gorta ettirenler bakımından haklı fesih nedeni sayılacağı öngörülmüştür. Diğer taraftan, sigortalı le
hine yorum ilkesi çerçevesinde eşitlik ilkesi her ne kadar sigorta sözleşmelerinde sigortalı lehine 
bozulmuşsa da sigortacının da korunması gereken menfaatleri vardır. Bu nedenle, madde ile, prim 
ödeme borçlusu durumundaki sigorta ettirenin konkordato ilân etmesinin de, ilke olarak, sigortacı 
için haklı fesih nedeni olacağı düzenlenmiştir. 

Madde 1414 - Uygulamada sigorta sözleşmeleri, ilke olarak, uzun dönemli veya en geç bir yıl 
için yapılmaktadır. Bu süre içinde, sigorta ettiren prim miktarında meydana gelebilecek değişiklikle
ri karşılayamayacak bir hale düşebilir. Bu nedenle, sigorta ettirene ayarlama şartına bağlı olarak söz
leşme süresi içinde meydana gelen prim artışlarında sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı tanınmıştır. 
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Madde 1415 - Tasarının bu maddesi ile Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasın
da yer alan kısmî butlan müessesindeki mantık sigorta sözleşmelerinde kısmi fesih ve cayma halle
ri için de kabul edilmiştir. Buna göre sigortacının kısmen sözleşmeden caymasını veya sözleşmeyi 
feshetmesi haklı gösterecek şartların varlığı halinde sigortacının sözleşmeye bu şekilde devam et
meyeceğinin anlaşılması halinde sigortacı sözleşmeden tamamen cayabileceği gibi veya sözleşme
yi de feshedebilecektir. Örneğin hem yaşama hem de ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortada, bir
birine zıt iki riziko teminat altına alındığından risklerden biri için ağırlaştırıcı bir durum diğeri için 
hafifletici niteliktedir. Bu durumda sigortacı isterse sözleşmeyi ağırlaşan kısım için kısmi olarak so
na erdirebileceği gibi, sözleşmeyi tamamıyla da sona erdirebilir. Zira, sigortacı iki riski birlikte si
gortaladığı düşüncesi ile tüm hesaplamalarını yapmış ya da sözleşmede ağırlık kazanan kısım sona 
erdirilen kısımsa kalan kısımla sözleşmeye devam edilmesi cazibesini yitirmiş olabilir. Ancak, si
gortacı için korunan menfaat sigorta ettiren için söz konusudur. Bu nedenle, sigortacının sözleşme
yi kısmı olarak sona erdirdiği durumlarda da sigorta ettirene sözleşmeyi tamamıyla sona erdirebil-
me hakkı tanınmıştır. 

Madde 1416 - Madde sigorta sözleşmesinde yer alan kişiler arasındaki tebliğ ve ihbarların ne
reye ve kime ve ne şekilde yapılacağına ilişkindir. Her ne kadar uygulamada bazı sigorta genel şart
larında konu düzenlenmişse de bunun genel bir hüküm niteliğinde kanunda yer almasının uygun 
olacağı düşünülmüştür. Diğer taraftan, sigortacının, sözleşmede yer alan diğer kişilerin yerleşim ye
rini öğrenmeye mecbur tutulmasının yerleşim yeri ve mesken değişikliklerini sigortacıya bildirmek
le yükümlü bulunan diğer tarafın bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması karşısında sigortacı
ya ağır bir külfet yüklemek demek olacağından tebliğ ve ihbarların bilinen son adrese yapılması ge
rektiği de ayrıca düzenlenmiştir. Benzer bir hükme Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda rastla
mak mümkündür. 

Madde 1417 - Sözleşme taraflarının sözleşmenin devamı sırasında aciz haline düşmesi veya 
hakkında yapılan takibin semeriz kalması mevcut durumda mal sigortaları ile denizcilik rizikoları
na karşı sigortalarda, 6762 sayılı Kanunun 1302 ve 1457 nci maddelerinde farklı şekillerde düzen
lenmiştir. Kanun koyucu, 6762 sayılı Kanunun 1302 nci maddesinde teminat yatırmak için üç gün
lük süre öngörürken 1457 nci maddede süreden bahsetmemiş, 1302 nci maddede feshi, 1457 nci 
maddede ise caymayı kabul etmiştir. Tasarının bu maddesi ile öncelikle mal ve deniz rizikolarına kar
şı sigortalar arasındaki farklılar ortadan kaldırılmış ve tüm sigortalar için uygulanabilir genel bir hü
küm sevkedilmiştir. Teminat yatırmak için üç günlük süre az görülerek bu süre bir haftaya çıkarılmış 
ve teminat yatırmamanın neticesi Borçlar Kanununa paralel olarak fesih olarak öngörülmüştür. 

Madde 1418 - Tasarının bu maddesi ile sigortacının iflâsı ayrı bir madde olarak düzenlenmiş
tir. İflâs etmiş bir şirketle sigorta sözleşmesinin devam ettirilmesinde sigorta ettirenin menfaati ol
madığı düşüncesi ile iflâsla birlikte sözleşmenin son bulacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, sigor
tacının iflâsında, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca, sigortacının teminatlarından da ödeme yapıl
ması mümkündür. Bu noktada, uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilebilmesini teminen, öde
meler konusunda iflâs masası ile teminatlar arasındaki sıra belirlenmiş ve öncelik şirket teminatla
rına verilmiştir. Diğer taraftan Sigorta Murakabe Kanunundaki düzenlemeye paralel olarak, sigorta 
alacaklarının iflâs masasında üçüncü sırada yer alacağı da tamamlayıcı hüküm olarak maddede yer 
almıştır. 
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Madde 1419 - Madde bir anlamda 6762 sayılı Kanunun 1288 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
tekrarı mahiyetindedir. Ancak, mevcut düzenlemeden farklı olarak "sözleşmenin kanuni sebeplerle 
sona ermesi" ifadesine Tasarının bu maddesinde yer verilmemiştir. Şöyle ki, söz konusu ifade ge
rek uygulamada gerekse doktrinde bir çok tartışmalara yol açmıştır. Bir görüşe göre, sadece kanun
da belirtilen sona ermelerde işlemeyen günlere ait primler iade edilecekken, bir diğer görüşe göre, 
kanuna dayalı olarak sözleşmenin taraflarca sona erdirilmesi halinde de işlemeyen günlere ait prim
ler iade edilir. Tasarıda madde düzenlenirken, sözleşmenin sona erme şeklinin önemli olmadığı ka
naatine varılmıştır. Bu nedenle de, kanunda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere sözleşmenin 
sona ermesi halinde sigortacının sadece rizikoyu üzerinde taşıdığı döneme ait prime hak kazanma
sının, dolayısıyla da önceden almış olduğu işlemeyen döneme ait primleri iade etmesinin menfaat
ler dengesi açısından daha uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca, madde emredici nitelikte bir mad
de niteliğinde değildir. 

Madde 1420 - 6762 sayılı Kanunun 1268 inci maddesinde sigorta sözleşmesinden doğan bütün 
taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmış, Kanun gerekçesinde iki yıllık sü
renin gerçek ihtiyaçlara daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Yeni düzenlemede iki yıllık süreye sadık 
kalınmış olunmakla birlikte bir de azami zamana^mı süresi öngörülmüştür. Şöyle ki, 6762 sayılı Ka
nunda olduğu gibi Tasarı da muacceliyet, rizikonun gerçekleştiğini bildirmeye bağlanmıştır. Halbuki, 
sigortalı veya sigortadan faydalanan kimse rizikonun gerçekleştiğini, olay tarihinden itibaren, örneğin 
beş yıl sonra da öğrenebilir. Bu durumda sigortacı, her zaman için sigorta tazminatının ödenmesi ta
lebiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, menfaatler dengesinin korunması amacıyla, sigortacının 
tazminat ödeme borcundaki zamanaşımı için 6762 sayılı Kanunun 1268 inci maddesinde düzenlenen 
iki yıllık süre yanında mutlak bir zamanaşımı süresi daha getirilmiş ve bu süre de rizikonun gerçek
leştiği tarihten başlatılmıştır. Ancak, sigortacıyı da oldukça uzun sürelerle karşı karşıya bırakmamak 
ve gaiplik hali de dikkate alınmak suretiyle azami süre altı yıl olarak belirlenmiştir. 

Madde 1421 - Madde, 6762 sayılı Kanunun 1282 ile 1312 nci maddesinin tekrarı mahiyetin
dedir. Genel ilke niteliğindeki söz konusu düzenlemeler Tasanda da aynen korunmuştur. 

Madde 1422 - Madde ile 6762 sayılı Kanunun 1280 inci maddesi genel hüküm mahiyetine ge
tirilerek aynen korunmuştur. Ancak maddede yer alan "sigortadan faydalanan kimse" ifadesi, sigor
ta hukuku terminolojisine uygun olarak "sigortalı" ve "lehdar" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 1423 - Gerek 6762 sayılı Kanunda gerekse Borçlar Kanununda sigortacının bilgi ver
me ve karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, 
sözleşmenin görüşülme safhasında, taraflardan biri diğerinin çıkarlarını korumak için dürüstlük ku
rallarına göre kendisinden beklenen özeni göstermek zorundadır. Bu noktada madde ile sigortacı 
açısından doktrin ve yargı kararları da dikkate aLnarak sözleşmeden veya dürüstlük kuralından kay
naklanan aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğünün doğacağı kabul edilmiştir. Nitekim benzer dü
zenlemelere Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu ile Alman Sigorta Murakabe Kanununda da rastla
nılmaktadır. Konunun öneminden dolayı aydınlatma açıklamasının verilmemesinin hukuki sonucu
nun ne olacağı maddenin ikinci fıkrasında ayrıca belirlenirken, üçüncü fıkrada da tüm sigortacılar 
için yeknesaklık sağlamak üzere bu yükümlülüğün içeriğinin sigortadan sorumlu kurum olan Hazi
ne Müsteşarlığı tarafından tespit edileceği öngörülmüştür. 

Madde 1424 - Bu madde ile sigortacıya belli bir süre içinde poliçe ve eklerini sigorta ettirene 
verme yükümlülüğünü ve geç verilmesinden doğan zarardan sigortacının sorumlu olduğu hüküm al
tına alınmış ve esasta 6762 sayılı Kanunun 1265 ve 1267 nci maddeleri korunmuştur. Mevcut du-
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rumdan farklı olarak poliçe verilmesi için öngörülen sürede sigorta ettirenin sözleşmeyi ne şekilde 
yaptığı değil, sigortacının ne şekilde yaptığı esas alınmıştır. Zira, sigorta sözleşmesi sigortacının 
kendisi veya sözleşme yapmaya yetkili acentesi tarafından düzenlenmişse, sigorta poliçesinin veril
mesi bakımından sigorta ettirenin sözleşmeyi bizzat kendisinin veya temsilcisinin ya da vekili tara
fından yapılmasının bir önemi yoktur. Poliçeyi düzenleyecek olan sigortacı veya onun yetkili acen-
tesidir. Bu noktada, 6762 sayılı Kanunda öngörülen yirmidört saatlik süre sigorta sözleşmesinin si
gortacı veya acentesi tarafından yapılması haline bağlanmıştır. Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak 
6762 sayılı Kanunun 1267 nci maddesinde bahsedilen "tellal" yerine "sözleşmenin diğer hallerle 
yapılması" ifadesi tercih edilmiştir. Zira, sözleşme sigorta brokeri veya aracı acente vasıtasıyla da 
yapılmış olabilir. 

Tasarıda muvakkat ilmühaber tanziminin yükümlülük olarak kanunda düzenlenmesine gerek 
duyulmamıştır. Şöyle ki, söz konusu hükümler çerçevesinde muvakkat ilmühaber hukuki açıdan si
gorta poliçesinden farklı değildir. Dolayısıyla, sigortacının kesin kabule kadarki dönem için sigor
talanacak menfaati teminat altına almak için ilmühaber yerine sigorta poliçesi de düzenleyebilir. 

Sigorta sözleşmesinin geçerliliği şekle tabi olmadığından, diğer bir ifade ile poliçeden bağım
sız meydana geldiğinden sigorta sözleşmesi için poliçe düzenlenmediği durumlarda sözleşmenin 
kurulduğunun ispatı genel hükümlere göre olacaktır. 

Madde 1425 - Sigorta poliçesinin içeriği 6762 sayılı Kanununun 1266 ncı maddesinde genel, 
1334 üncü maddesinde ise hayat sigortaları için özel olarak düzenlenmiştir. Öncelikle, Tasarının bu 
maddesi ile, poliçede yer alması gereken hususların neler olduğunun teker teker sayılması yerine, 
genel bir düzenleme yapılması yoluna gidilmiştir. Zaten, 6762 sayılı Kanuna göre poliçede yer al
ması gerekenlerin bir kısmı (rizikonun gerçek mahiyetini belirleyebilecek hususlarda olduğu gibi) 
sözleşmenin yapılmasından önceki döneme ilişkindir. Bu nedenle maddede poliçenin temelde taraf
ların haklarını, temerrüdü ve genel şartları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Genel şartların zahmetsizce okunabilecek şekilde olması ise 6762 sayılı Kanunun 1266 ncı madde
sinin tekrarı niteliğindedir. Diğer taraftan, Tasarının bu maddesi ile getirilmiş iki yeni düzenleme 
vardır. Bunlardan birincisi genel şartlardaki değişikliklerin mevcut sözleşmelere olan etkisi diğer 
ise, poliçe ve zeyilname içeriğinin karalaştırılan hükümlerden farklı olmasının sonuçlarıdır. 

Her ne kadar ahde vefa ilkesi gereği, yapılan sözleşmede sonradan tarafların karşılıklı irade be
yanları olmadan değişiklik yapılması mümkün değilse de, sigorta sözleşmeleri sigortalı lehine yo
rumun esas olduğu sözleşme türlerindendir. Bu nedenle genel şartlarda, özellikle riziko prim den
gesini etkilemeyen sigortalı ve lehdar lehine yapılan değişikliklerin mevcut sözleşmelere doğrudan 
doğruya ve hemen uygulanması gerektiği kabul edilmiştir. Bununla birlikte, genel şartlardaki deği
şiklik, sigortacı açısından risk artırıcı diğer bir ifade ile daha fazla prim alınmasını gerektiriyor ola
bilir. Örneğin, daha önce teminat dışında bırakılmış olan bir husus daha sonra teminat kapsamına 
alınmışsa bu durum sigortacı için riskin artması anlamına gelebilir. Bu noktada da menfaatler den
gesinin korunması bakımından sigortacıya prim farkı talep edebilme hakkı tanınmıştır. 

Benzer şekilde sigortalı lehine yorum ilkesinden hareketle, poliçe ve zeyilname içeriğinin, tek-
lifnameden ve kararlaştırılan hükümlerinden farklı olması halinde de, sigortalının, lehtarın ve sigor
ta ettirenin aleyhinde olan değişikliklerin geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme, 
sigorta sözleşmesinin yapılıp sözleşmenin yazılı hale getirilmesinde sonra yazılı hükümlerin karar
laştırılan hükümlerden farklı olması ile ilgilidir. Bu nedenle de, Tasarının 1423 üncü maddesinden 
farklı bir düzenlemeyi içermektedir. 
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Madde 1426 - Sigortacı, sigortalının gerçek zararını ödeyeceğinden, sigorta ettirenin, sigortalı ve
ya lehdann bu amaçla rizikonun ve tazminat ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapı
lan masrafların da sigortacı tarafından karşılanması gerektiği düşüncesi ile madde kaleme alınmıştır. 
Ancak, burada asıl olan iyiniyet olduğundan, karşılanacak olan her türlü masraf değil ancak yapılması 
makul görülen masraflardır. Bu noktada, maddede sözü edilen kişiler iyiniyetli olarak masraf yapmış
larsa, masrafların faydalı olup olmadığının da bir önemi olmadığı açıkça maddede belirtilmiştir. 

Madde 1427 - Riziko gerçekleştiği zaman sigorta tazminatını ödeme borcu sigortacının sigor
ta sözleşmesinden doğan en temel borcudur. Sigorta tazminatı aynen ödenebileceği gibi nakden de 
ödenebilir. Bununla birlikte, aynen tazmin istisnai hallerde söz konusu olduğundan, nakden ödeme 
kural olarak kabul edilmiştir. 

Borçlar Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilke olarak, zamanaşımı süre
si alacağın muaccel olduğu tarihten başladığından, alacağın ne zaman talep edilebilir olduğunun da 
açık bir şekilde hükme bağlanması gerekir. 6762 sayılı Kanunun 1299 uncu maddesinde sigorta taz
minatının muacceliyeti rizikonun gerçekleştiğinin sigortacıya ihbar borcunun doğduğu tarihe, ihbar 
borcu ise rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesLisî bağlanmıştır. Ancak, sigorta tazminatının muac-
celiyetine ilişkin olarak kendisine riziko ihbarı yapılan sigortacının da araştırma ve inceleme yap
ma hakkının bulunduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, muacceliyet konusunda riziko ihbarı yanın
da sigortacının edimine ilişkin araştırmaları da tamamlamış olması önemli bir kriterdir. Ancak, 
menfaatler dengesinin korunması açısından sigortacının incelemesine de bir süre sınırlandırması ge
tirilmelidir. Bu sürenin zarar sigortalarında rizikonun gerçekleştiğinin ihbar borcunun doğduğu ta
rihten itibaren 30 gün, can sigortalarında ise araştırma yapılacak şeylerin kapsamının daha dar ve 
zarar sigortasına göre daha net olmasından dolayı 15 gün olarak öngörülmüştür. Ancak, menfaatler 
dengesinin korunması bakımından sigortacıya yüklenilemeyen nedenlerden dolayı incelemeler ta-
mamlanamamışsa, örneğin gerekli evrakların sigorta ettiren veya sigortalı tarafından sigortacıya za
manın veya hiç verilmemesinde olduğu gibi, bu süreler işlemeyecektir. Diğer taraftan, sigortacı ri
zikonun gerçekleştiği kendisine ihbar yapılmadan öğrenmiş ise, muacceliyet için rizikonun gerçek
leştiğine ilişkin ihbarın yapılmış olması da aranmamalıdır. 

Tazminat veya can sigortaları bakımından bedel ödemesi için tüm bilgi ve belgeler sigortacıya 
verilmiş olmakla birlikte incelemeler bitirilememiş olabilir. Ancak, sigorta ettirenin sigorta sözleş
mesini yaparken de amacı zararının bir an önce telafi edilmesi ve karşılaştığı tehlikeden dolayı her
hangi bir mağduriyetinin doğmamasıdır. Bu durumda da sigorta ettirenin menfaati korunması gere
keceğinden madde ile sigortacıya ödenecek tazminat veya bedelden mahsup edilmek üzere avans 
verme mecburiyeti getirilmiştir. ».'» 

Sigortacının sigorta ettirene göre daha güçlü bir konumda olduğu göz önünde bulundurularak taz
minat ödeme borcunda sigortacının temerrüde düşmesi için sigortacıya ihtar gönderilmiş olması aran
mamış ve sigortacıyı temerrüt faizi ödemekten kurtaran anlaşmaların geçersiz olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 1428 - Madde yenidir. Sözleşme süresi içinde zarara uğrayan malın sigorta değeri, do
ğal olarak azalır. Alınan prim sigorta devresi içinde en çok sigorta bedeli kadar bir tazminatın kar
şılığıdır. Bu nedenle, madde ile sigorta süresi içinde yapılan kısmi tazminat ödemelerinin sözleşme 
bedelinden düşüleceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, bu hükmün aksine sözleşme yapılması da 
mümkündür. Nitekim, uygulamada bazı hastalık sigortalarında sigortacının sorumluluğu global bir 
rakam olarak da belirlenebilmektedir. Buna karşın, ilke olarak, sorumluluk sigortalarında belli bir 
sigorta bedelinden bahsetmek mümkün olmadığından bu tür sigortalar da maddenin kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 
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Madde 1429 - Maddede, rizikonun gerçekleşmesine kasıt ve kusurla sebebiyet verilmesi hali, 
temelde 6762 sayılı Kanunun 1278 inci maddesi korunarak düzenlenmiştir. Maddenin gayesi, sigor
tadan para almak kastıyla rizikonun gerçekleştirilmesine engel olmaktır. Ancak, mevcut düzenleme
de yer alan sigortadan yaralanan ifadesi, sigorta terminolojisine uygun olarak "sigortalı ve lehdar" 
olarak değiştirilmiş, kasıtla gerçekleşen riziko bakımından ise sigorta ettiren veya sigortalının ey
lemlerinden sorumlu olduğu kişilerindeki kast hali tazminat ödenmesi amacına bağlanmıştır. Zira, 
özellikle sorumluluk sigortalarında, eylemlerinden sorumlu olunanlar kişisel nedenlerinden dolayı 
karşı tarafa zarar vermişlerse, bunlardan habersiz sigorta ettireni veya sigortalıyı sigorta korumasın
dan çıkarmak maddenin amacına uygun düşmez. 

Madde 1430 - Sigorta sözleşmesi tam iki taraf borç yükleyen bir sözleşme olduğundan sigor
tacının yüklendiği riskin karşılığını sigorta ettirenin prim ödeme borcu oluşturur. 6762 sayılı Kanu
nun 1294 üncü maddesinde yer alan sigorta priminin parayla ödeneceğine ilişkin düzenleme Tasa
rıda da aynen korunmuştur. Sigortacının sorumluluğunun başlangıcı ilk prim ödemesine bağlandı
ğından ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilebilmesini teminen özellikle primin taksit
le ödeniyor olması durumda ilk taksitin nakden ödenecek olması üzerinde maddede özellikle durul
muştur. Müteakip taksitler için kambiyo senedi düzenlenmiş olması halinde ise ödemenin senedin 
tahsil edildiği anda yapılmış olacağı konusuna açıklık getirilmiştir. 

Madde ile 6762 sayılı Kanunun 1295 inci maddesinin son fıkrası hükmü aynen korunmuş, an
cak kısmı caymaya ilişkin açıklayıcı hüküm getirilmiştir. 

Madde 1431 - Bu madde, sigorta priminin ne zaman ödenmesi gerektiğini düzenlenmiş ve 
6762 sayılı Kanunun 1295 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ajTien korunmuştur 

Sigortacının ödeyeceği tazminat alacağı pimlerin karşılığıdır. Bu nedenle, primin taksitle 
ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda riziko gerçekleştiği zaman, müeccel primlerin de muaccel 
hale geleceği madde ile hüküm altına alınmıştır. 

Borçlar Hukuku çerçevesinde asıl olan borçlunun borcunu bizzat ifa etmesidir. Buna karşın, il
ke olarak, bir borcun borçlu dışında üçüncü bir kişi tarafından da ifa edilebilmesi de mümkün oldu
ğundan prim borcu da sigorta ettiren dışındaki bir kişi tarafından ödenebilir. Bu nedenle maddenin 
bu fıkrası ile konuya açıklık getirilerek sigorta ettirenin acze düşmesi halinde, sigortacının primin 
ödenmesini sigortalıdan ve lehdardan da isteyebileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Nitekim benzer 
bir düzenlemeye Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununun 35a maddesinde de rastlamak mümkündür. 

Maddenin son fıkrası ile, ilke olarak, sigortacının prim alacağını ödeyeceği sigorta tazminatın
dan düşebileceği öngörülmüştür. Bu durum özellikle sigorta ettiren ile sigortadan faydalanan kişi
nin, diğer bir ifade ile sigortalı ve lehdarın, farklı kişiler olması durumunda önem kazanır. Şöyle ki, 
genel hükümler çerçevesinde sigortacı, sigorta ettirenden olan prim alacağını sigortalı veya lehda
rın tazminat alacağı ile takas edemez. Zira, alacaklar arasında mütekabiliyet söz konusu değildir. 
Ancak, mevcut durumda deniz rizikolarına karşı sigortalarla ilgili olarak 6762 sayıiı Kanunun 1449 
uncu maddesinde bu ilkeye bir istisna getirilmiştir. Bu noktada söz konusu istisna hükmü Tasarıda, 
genelleştiı ilerek tura sigortalar için uygulanabilir bir hüküm haline getirilmiştir. Tazminatını öde
yen sigortacının tazminatının karşılığı olarak primleri mümkün olduğu kısa sürede tahsil etmesi ge
rekir. Bu noktada, sigortacının da menfaati göz önünde bulundurularak sigorta primlerinin tahsilini 
kolaylaştırmak amacıyla söz konusu düzenlemeye gidilmiştir. 

Tasanda can sigortaları için tazminat yerine bedel ifadesi kullanılmış olduğundan genel hüküm 
mahiyetindeki maddede bedel ve tazminat ifadelerine birlikte yer verilmiştir. 
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Madde 1432 - Gereği gibi bir ifadan bahsedebilmek için edimin ifa yerinde yerine getirilmesi 
gerekir. Bu nedenle de prim ödeme yerinin tayini büyük önem arz eder. Tasarının 1294 üncü mad
desi ise 6762 sayılı Kanunun 1296 ncı maddesindeki ilkeye bağlı kalarak prim ödeme borcunun ye
rini düzenler. Ancak, söz konusu düzenleme ile mevcut duruma göre farklılık yaratılmıştır. Uygu
lamalar da dikkate alınarak, sigorta priminin sigorta ettirenin ikametgahında değil, poliçede göste
rilen veya poliçe düzenlenmemişse sigorta ettirenin bildirmiş olduğu adresinde ödenmesinin esas 
olduğu kabul edilmiştir. Özellikle sigorta ettirenin meskeninin ikametgahı olmadığı durumlarda 
mevcut durumda olduğu gibi sigorta primlerinin yerleşim yerinde tahsil edileceğini kabul etmek 
maddenin amacına ters düşer . Zira, Borçlar Kanununun 73 üncü maddesinde yer alan ve ana ilke
ye göre istisna niteliği taşıyan düzenleme, sigorta ettirenin menfaatleri göz önünde tutarak sevke-
dilmiştir. Dolayısıyla koruma tam olarak sağlanmalı, sigorta ettirenin fiilen bulunduğu yerin her za
man için ikametgahı olmayacağı da düşünülerek, primin sigorta ettirenin bildirdiği adreste ödenme
si esası kabul edilmelidir. 

Madde 1433 - Sigortacılıkta önemli olan primin rizikoya uygunluğudur. Sigortanın mahiyeti 
ve teknik yapısı itibarıyla bir sigorta sözleşmesinin gerek kuruluşu gerekse icrası sırasında prim ile 
riziko arasında bir uygunluğun, devamlı bir nispet ilişkisinin bulunması gerekir. Bu ilkeden hare
ketle öncelikle mevcut düzenlemeden farklı olarak bir yıldan kısa süreli sigortaları da kapsayacak 
şekilde riskindeki azalma halinde sigorta priminin de indirileceği hüküm altına alınmıştır. 

İlke primin riske uygunluğu olduğundan, maddenin ikinci fıkrasında da, prim ile risk arasında
ki uygunsuzluğun sigorta ettireninden kaynaklanmasının da birinci fıkra açısından bir önemi olma
dığı ifade edilmiştir. 

Madde 1434 - Sigorta ettirenin prim ödemede temerrüde düşmesi ve bunun sonucunda sigor
tacının sahip olduğu haklar 6762 sayılı Kanunun 1297 nci maddesi ile 1325 inci maddesinde düzen
lenmişti. 6762 sayılı Kanunun 1297 nci maddesinde 517 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılarak bir yıldan uzun süreli can 
sigortalan ile diğer sigortalar açısından bir farklılığa gidilmişti. Daha sonra yapılan bu değişiklik 
diğer sigortalara uygulanacak hükümler açısından Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğin
den mevcut durumda temerrüt açsından bir yıldan uzun süreli can sigortalarına uygulanacak temer
rüde ilişkin hükümlerle diğer sigortalara uygular ;\cak hükümler arasında farklılıklar doğmuştur. Ta
sarının bu maddesi ile öncelikle tüm sigortalar için geçerli olacak genel bir temerrüt hükmün sev-
kedilmesi amaçlanmıştır. 

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde temerrüt Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Hukukta 
bir bütünlüğün sağlanması bakımından, sigorta sözleşmeleri bakımından düzenlenecek temerrüt hü
kümleri ile Borçlar Kanunu hükümleri arasında esasta önemli farklılıklara gidilmemesi gerektiği 
düşüncesi maddede hâkim olmakla birlikte sigorta sözleşmelerinin özelliği gereği bazı noktalarda 
özel düzenlemeler yapılmıştır. Öncelikle sigortacının, prim ödeme borcundaki temerrüt nedeniy
le her bir sigorta sözleşmesi için ihtarname göstermesinin oldukça masraflı ve sigorta şirketlerinin 
portföyleri ve sigorta sözleşmenin süresi de göz önünde bulundurulduğunda takibinin de zor oldu
ğu açıktır. Bu noktada, Alman Sigorta Sözleşmesi Kanununda olduğu gibi konu ilk prim taksitinin 
veya primin tamamının vadede ödenmesi hali ile sonraki prim taksitlerinin vadede ödenmesi halle
ri farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Uygulamadaki kolaylık açısından, ilk veya defaten ödene
cek primin vade tarihinden belli bir sürede ödenmemesi halinde sözleşmenin otomatik olarak sona 
ermesi, müteakip primlerdeki temerrüt halinde bir yıldan uzun süreli can sigortaları için kabul edi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 439 — 

len prosedürün korunması, ancak temerrüt nedeni ile bir sigorta dönemi içinde iki defa sigorta etti
rene ihtar gönderilmiş olması halinde sigortacıya da, sigorta döneminin sonunda hüküm doğuracak 
şekilde sözleşmeyi feshedebilme hakkının tanınmasının menfaatler dengesi açısından uygun olaca
ğı düşünülmüştür. 

Madde ile daha önce tartışma konusu yapılan iki hususa da açıklık getirilmek istenmiştir. Bi
rinci sigorta ettirenin prim ödeme borcundaki temerrüdü nedeniyle sözleşmenin feshi yanında Borç
lar Kanunundan diğer haklarına kullanabileceği, ikincisi ise Borçlar Kanununun 107 nci maddesi 
çerçevesinde primin belirli vade dışında kesin vadeli olarak da belirlenebilmesidir. 

Madde 1435 - Sigortacılığın belki de en önemli konularından biri olan beyan yükümlülüğü, 6762 
sayılı Kanunda mal ve deniz rizikolarına karşı sigortalarda birbirinden tamamıyla farklı şekilde düzen
lenmiş, buna karşılık can sigortalarına ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu nok
tada öncelikle her türlü sigorta sözleşmesi için uygulanabilecek tek bir usulün benimsenmesi gerekli
liği üzerinde durulmuş ve konu, kapsamından dolayı birden fazla madde ile düzenlenmiştir. 

Tasarının bu maddesi ise bir anlamda 6762 sayılı Kanunun 1290 inci maddesi ile aynı paralel
dedir. Beyan edilecek hususların neler olduğu ve hangi hallerde yükümlülüğün ihlal edilmiş sayıla
cağı mevcutta olduğu gibi düzenlenmiştir. Maddeye yenilik olarak ise, sigortacının sorduğu sorula
rın sigortacı için önemli olduğuna karine teşkil edeceği eklenmiştir. Zira, sigortacı sorduğu sorular 
çerçevesinde riski üstlenip üstlenmeyeceğine veya hangi şartlar altında üstleneceğine karar verecek
tir. Ancak, beyanda bulunan kimsenin hangi konuların önemli olduğunu belirlemede ve taktir etme
de tereddüde düşmesi olasılığı büyüktür. Bu nedenle sigortacılar, genellikle sigorta ettirene önemli 
gördükleri hususları içeren bir soru listesi verir. Bu nedenle de sigortacının sorduğu soruların ken
disi için önemli olduğu yönünde karine konulmuştur. 

Madde 1436 - Yapılacak beyanın usulüne ilişkin olarak; beyan, liste ve karma olmak üzere üç 
ayrı sistem söz konusudur. 6762 sayılı Kanunun 1270 inci maddesinin ilk fıkrasında asıl olanın be
yan olduğu, buna karşın ikinci fıkrada sigorta ettirene kendisine doldurulması teklif olunan listede 
yazılı sorular dışında hiçbir sorumluluk düşmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Doktrinde ise, çeliş
kili olan her iki düzenlemeden kanun koyucunun karma usulü benimsemek istediği sonucuna varıl
mıştır. Beyan yükümlülüğünün kapsamının tespiti bakımından Taslağın bu maddesi ile öncelikle 
konuya kesinlik kazandırılmak istenmiştir. Madde hazırlanırken, liste usulünün çok daha az uyuş
mazlıklara neden olacağı üzerinde durulmuştur. Özellikle, sigorta ettirenlerin riziko üzerinde etkili 
olacak önemli hususlar konusunda uzmanlıkları olmadığı dikkate alındığında, beyan usulünün liste 
esası üzerine kurulu olması ilkesi benimsenmiştir. Ancak, sigorta ettirenin kötü niyetli olarak, 
önemli husus bilmesi hali ise bu düzenleme kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Uygulamada sigortacılar her ne kadar standart teklifnameler kullanmaktaysa da bu durum si
gortacıya standardının dışında soru soramayacağı anlamına gelmez. Riskler özelleştikçe, doğal ola
rak, sigortacıda değişik sorular sorma ihtiyacı ortaya çıkar. Ancak, maddenin ilk fıkrasında kural 
olarak liste usulü benimsendiğinden ikinci fıkra uyarınca sorulacak soruların da yazılı ve açık ol
ması gerektiği bu fıkrada ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 1437 - 6762 sayılı Kanunda beyan yükümlülüğünün ihlali bakımından mal sigortala
rında, gerçekleşen riziko ile beyan yükümlülüğü arasında illiyet aranmamışken, denizcilik rizikola
rında aranmıştır. Öncelikle illiyet konusunda tek bir sistemin benimsenmesi gerekir. Bu konuda ise 
doktrinde iki görüş mevcuttur. Bir görüşe göre, sigorta yapmak isteyenleri doğru beyana sevketmek 
ve yanlış beyanları cezalandırmak için yanlış beyanla riziko arasında illiyet aranmamalıdır. Buna 
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karşın ikinci görüşe göre, sosyal mantığa ve sigortalıyı korumaya yönelik sistemlerde olduğu gibi 
gerçekleşen riziko ile yanlış beyan arasında illiyet aranmalıdır. Tasarının bu maddesiyle bir ilke se
çimi yapılmış ve her türlü sigortada tazminat ödemelerinde yanlış beyan ile gerçekleşen risk arasın
daki illiyete dikkat edileceği düzenlenmiştir. 

Madde 1438 - Beyan yükümlülüğünün altında yatan düşünce sigortacının riziko hakkında bir 
kanaate varabilmesi için bir takım ön bilgilere sahip olmasını sağlayabilmektedir. Sigortacı topladı
ğı bilgiler çerçevesinde sözleşmeyi yapıp yapmayacağına veya hangi şartlar altında yapacağına ka
rar verir. Önemli olan gerekli bilgilere ulaşılmasıdır. Bu ulaşmasının ne şekilde olduğunun ise bir 
önemi yoktur. Dolayısıyla, sigorta ettiren bildirmemiş olsa bile, sigortacı kararına etki edebilecek 
nitelikteki bilgilere vakıf olmuşsa, varılmak istenen amaç gerçekleşmiştir. Bu nedenle de sigortacı
nın artık beyan yükümlülüğünün ihlaline dayanması mümkün değildir. 

Madde 1439 - Madde ile beyan yükümlülüğünün ihlaline uygulanacak müeyyidenin sözleşme
den cayma olduğu, ancak sigortacının isterse prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeye devam 
edebileceği düzenlenmiştir. Madde uygulamasında önemli halin kusurlu öğrenilmemesi ile sigorta 
ettiren tarafından önemli sayılmamasının sigortacının bu hakkı üzerinde etkisi olmadığı hüküm al
tına alınmıştır. Zira, bildirilecek hususlar sigorta ettirenin bilgisi dahilinde olanlarsa da, sigorta et
tirenin durumu bilmemesi ile iyiniyetli olması birbirinden farklıdır. Asıl olan beyan edilmeyen hu
susların sigortacının kararına etki yapmaya elverişli olmasıdır. Bu nedenle, bildirilmesi gerekenle
rin tayininde sigorta ettirenin kanaatleri önem taşımadığı gibi ve sigorta ettirenin bilebileceği bir hu
susu kendi kusuru ile öğrenememiş olması da önemli değildir. 

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortacının beyan yükümlülüğünü öğrenmesinin sonucu 
ise, yükümlülük ihlali ile gerçekleşen riziko arasında illiyet bulunup bulunmaması yanında ihlalde 
kusurun derecesine göre belirlenmiştir. Her ne şekilde olursa olsun kasıtlı ihlallerin bir müeyyide
ye tabi tutulması gerektiği düşüncesi ile kasıtlı ihlalde illiyet varsa tazminatın ödenmeyeceği yoksa 
orantısal ödemenin yapılacağı kabul edilmiştir. 

Madde 1440 - Cayma, bozucu bir inşai hak olduğundan, caymanın da sigorta ettirene bir be
yanla yöneltilmesi gerekir. Cayma beyanı, sözleşmeyi sona erdiren bir durum olduğundan bu hak
kın belli bir süre içinde kullanılması gerekir. 6762 sayılı Kanunun 1290 inci maddesinde bu süre 
mal sigortaları için bir ay, 1368 inci maddesinde ise deniz rizikolarına karşı sigortalar için bir haf
ta olarak öngörülmüştür. İşlerde, kesinliğin sağlanması amacıyla 1290 inci maddesinde öngörülen 
bir aylık süre uzun olarak değerlendirildiğinden, Taslağın bu maddesi ile sürenin, sigorta türü ne 
olursa olsun, bir hafta olacağı hüküm altına alınmıştır. Doğal olarak, sürenin başlangıcı da durumun 
öğrenildiği tarih olacaktır. 

Madde 1441 - Madde caymanın sonuçlannı düzenlenmektedir. 6762 sayılı Kanunda da cayma 
müessesi kabul edilmiş olmakla birlikte doktrinde caymanın hukuki niteliği konusunda tartışmalar 
yaşanmıştır. Bir grup buradaki caymanın teknik anlamda cayma olduğu, diğer bir ifade ile sözleş
meyi yapıldığı andan itibaren sona erdirdiği savunurken; bir grupta buradaki caymanın fesih gibi 
düşünülmesi gerektiğini, diğer bir ifade ile yaptığı andan itibaren geleceğe etkili olacak şekilde hü
küm sonuç doğuracağını savunmuşlardır. Öncelikle Taslağın bu maddesi ile geçmişte yaşanılan tar
tışmalara son verilmek istenmiş ve esas olarak mevcut sistem korunmuş, ancak kasıt halinde söz
leşmenin geçmişe etkili olarak sonuç doğurmasında sigortacının talep edeceği primin rizikoyu taşı
dığı müddete ait prim olduğu konusuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 1442 - Maddede hangi hallerde cayma hakkının düşeceği düzenlenmiştir. 
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Madde 1443 - Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişikliklere ilişkin olarak 6762 sayı
lı Kanununda herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, teklif de bulunan kimse tarafından 
beyanda bulunulduktan, ancak söz konusu teklif henüz sigortacı tarafından kabul edilmeden önce 
sigortacının sözleşmeyi yapıp yapmamasına veya farklı şartlarla yapmasına etki edebilecek konu
larda değişiklikler olabilir. Bu durumda sigorta ettiren sözleşme öncesi beyan yükümlülüğü gereği 
gibi yerine getirmiştir. Ancak, henüz sözleşme kurulmamış olduğundan da sözleşmenin devamı sı
rasındaki beyan yükümlülüğü doğmamıştır. Tasarının bu maddesi ise, 6762 sayılı Kanunun bu ko
nuda eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 1444 - Sigorta sözleşmesi devamlı bir ilişkiyi düzenler. Bu nedenle, taraflar sözleşme 
yaptıktan sonra, kural olarak, tek taraflı sözleşme şartlannda değişiklik yapamaz. Bununla birlikte, 
sözleşme yapıldıktan sonra şartlarda ve özellikle tehlikenin gerçekleşme ihtimalinde sözleşmeyi et
kileyebilecek nitelikte, sigorta ettirenin kendisi veya üçüncü bir şahıs tarafından yapılan değişiklik
ler de olabilir. Bu noktada, sözleşmenin yapılması sırasında sigorta ettirenin yapacağı beyanlara 
karşı duyulan ihtiyaç, taraflar arasındaki menfaatler dengesini devam ettirmek bakımından, sözleş
menin devamı sırasında da mevcuttur. Tasarının bu maddesi ise bu düşünceyle düzenlenmiştir. 

Madde 1445 - Sözleşmenin devamı sırasındaki bildirim yükümlülüğünün ihlali, sözleşmenin 
yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlalinde olduğu gibi illiyet ve kusur unsurları da dik
kate alınmak suretiyle hüküm altına alınmıştır. 

Madde 1446 - Rizikonun gerçekleştiğinin bilinmesinde özellikle tazminat ödeme borçlusu du
rumundaki sigortacı açısından büyük yarar vardır. Nitekim, 6762 sayılı Kanunun 1292 nci madde
sinde de aynı konu düzenlenmiş ve rizikonun gerçekleştiğini bildirim yükümlülüğü için beş günlük 
süre öngörülmüştür. Ancak, Tasanın bu maddesi ile beş günlük bildirim süresi kaldırılmış onu ye
rine "gecikmemek" ifadesi kullanılmıştır. Zira, beş günlük süre bazı sigortalar için çok kısa olabi
leceği gibi bası sigortalar için de fazla olabilir. Halbuki "gecikmeksizin" ifadesi öncelikle hemen 
bildirme esasını getirir. Ayrıca, sübjektif ve objektif duruma göre hakime bir takdir hakkı tanır, da
ha esnektir. Diğer taraftan mevcut düzenlemeden farklı olarak bu madde ile, Tasarının genelinde ol
duğu gibi yükümlülüğünün ihlalinde illiyette yer verilmiştir. Buna göre, ihlal ödenecek tazminat 
miktarında etkili olmamışsa sigortacının sorumluluğunun tamamen ortadan kalmasından veya azal
masından bahsedilemez. Maddede kusur, kastı da kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanılmıştır. 
Bu noktada, kasti olarak bildirim yükümlülüğü ihlal edilmişse, yine tazminattan indirim yapılacak
tır. Ancak, indirim kusurun ağırlığına göre olacağından, somut olaya göre sigortacının tazminat öde
me borcu tamamen de ortadan kalkabilecektir. 

Madde 1447 - Sigorta bir zenginleşme aracı olmadığından sigortacı gerçek zararı ödemelidir. 
İyi niyet ve azami güven esasına dayanan sigortada sigortacının, riziko gerçekleştiğinde sorumlulu
ğunun doğup doğmadığını, doğmuşsa kapsam ve sınırını belirleyebilmesi için rizikoyla ilgili tüm 
bilgilere sahip olması gerekir. Bu nedenle sigortacı, sigorta ile ilgili olan kimselerden riziko ile il
gili her türlü bilgiyi talep edebilmeli ve rizikonun gerçekleştiği yerlerde gereken incelemeleri yapa
bilmelidir. Nitekim, bir çok sigorta genel şartında bu husus açık olarak düzenlenmiştir. 

Bu yükümlülüğün ihlali ise maddede ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, kusurun ağırlığına gö
re ve ödenecek tazminata yaptığı etkiye göre sigorta tazminatından indirim yapılabilecektir. 

Madde 1448 - 6762 sayılı Kanunun koruma tedbirlerini düzenleyen 1293 üncü maddesi temel
de korunmuş ancak, uygulamada karşılaşılan sorunları giderebilmek amacıyla biraz daha genişletil
miştir. Öncelikle, yükümlülük sadece rizikonun gerçekleştiği dönemde değil, gerçekleşme ihtimali-
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nin yüksek olduğu dönem için de öngörülmüştür. Zira, bu maddenin amacı, zararın artması yanın
da zararın oluşmasına da engel olmaktır. Kişi kendisini tehlikelerden korumak için sigortaya başvu
rur. Yoksa tehlike istenilen bir durum değildir. Bu nedenle, sigorta ettiren, sigortasını yaptırmış ol
sa bile ihmalkar davranmamalı, rizikonun doğmaması veya doğmuşsa da zararın artmasını önleyici 
her türlü tedbiri almalıdır. Diğer taraftan, prim hesabı gerçekleşen olaylara göre, diğer bir ifade ile 
"hasar/prim" oranına göre belirlendiğinden, sigortacı bir dönem içinde ne kadar az tazminat öde
mişse bir sonraki dönem için sigorta ettirenlerin ödeyeceği prim de o oranda daha az olacaktır. 

Maddeden beklenen amacın tam gerçekleşebilmesi amacıyla sigorta ettirene, olabildiğince si
gortacı tarafından verilen talimata uyma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, sigorta ettiren tarafında 
alınacak önlemler veya uyulacak talimatlar imkân dahilinde ve makul olanlardır. Yoksa hiçbir kim
seden, kendisini zora ya da hayatını tehlikeye atacak bir önlem alması beklenemez. 

Madde 1449 - Madde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin ge
nel bir düzenleme mahiyetindedir. Her ne kadar Tasarıda bazı özel yükümlülük ihlalleri düzenlen-
mişse de, sigorta ettiren açısından, Tasarıda öngörülenlerin dışında uygulamada veya sigorta genel 
şartları ile ortaya çıkabilecek yükümlülükler de olabilir. Bu gibi hallerde, Tasarının genel mahiyeti
ne uygun olarak, yükümlülük ihlalinin kusura dayanmaması ve ihlal ile gerçekleşen riziko arasın
da illiyet olmaması halinde sözleşmenin feshedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 1450 - Madde kanun hükümlerinin uygulama alanı ile ilgilidir. En geniş anlamıyla si
gorta, sosyal güvenliğin bir parçasını oluşturan sosyal sigortaları ve özel sigortaları ifade eder. An
cak, özel sigortalar ile toplumun kendisine özel bir önem bağladığı ve kişilere sosyal riskler karşı
sında geliri ne olursa olsun ekonomik güvence sağlamayan sosyal güvenlik sistemi birbirinden 
farklı esaslar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle de sosyal güvenlik kurumları ile yapılan sözleşmeler 
bu Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 1451 - Madde ile sigorta sözleşmesi hakkında 6762 sayılı Kanununda hüküm bulun
mayan hallerde Borçlar Kanunun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 
1264 üncü maddesinin birinci fıkrasında farklı olarak, sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler 
yönünden Borçlar Kanununun önüne Türk Ticaret Kanununun diğer kısımlarında yer alan hükümle
ri getirilmiştir. Mevcut hüküm "Bu kitapda hüküm bulunmadıkça sigorta sözleşmesi hakkında Borç
lar Kanunun hükümleri tatbik olunur" şeklindedir. Her ne kadar sigorta hukukundaki boşlukları dol
duracak hükümlerin çok büyük kısmı Borçlar Kanununda yer almaktaysa da, Türk Ticaret Kanunun 
çerçevesinde ticarî bir iş olan sigortacılık hakkında, bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde uygu
lanması gereken hükümlerin teknik olarak Borç Kanunundan önce Ticaret Kanununu diğer hüküm
leri olması gerektiğinden bahisle bu madde ile mevcut duruma göre farklılık yaratılmıştır. 

Madde 1452 - Sigortalı lehine yorumun esas olduğu ve azami güven esası üzerine kurulu olan 
sigortacılıkta, sigortacılara nazaran daha güçsüz durumda bulunan sigortalıların korunması gerekir. 
Bu nedenle, sigorta ilişkilerinde emniyeti sağlayan, sigortalıların haklı çıkarlarını koruyan tek taraf
lı veya iki taraflı emredici hükümlere diğer hukuk dallarından fazla nispette yer verilmiş ve bu hü
kümlere aykırılık halleri çeşitli şekillerde müeyyidelendirilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 

BİRİNCt BÖLÜM 
Zarar Sigortaları 

Madde 1453 - Maddede öncelikle sigortanın konusunun para ile ölçülebilen menfaat olduğu 
belirtilmek suretiyle "menfaati olan kimselerin" sigorta yaptırabileceği hususu da kendiliğinden dü-
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zenlenmiştir. Ayrıca, mal topluluğu sigortalarına ilişkin düzenlemelere de maddede yer verilmiş, 
grup sigortalarında olduğu gibi mal topluluğundaki meydana gelen değişikliklerde de sözleşmenin 
geçerli olduğu ifade edilmiştir. Kâr sigortası ile kâr sigortasının sınırına ilişkin mevcut düzenleme 
ise bu Tasarıda da korunmuştur. 

Madde 1454 - Sigorta sözleşmesi, iki taraflı bir işlemdir. Ancak, taraflar yaptıkları sözleşme 
ile borcun alacaklıya değil de üçüncü kişiye ifasını kararlaştırabilir. Bu durumda başkası lehine si
gortadan bahsedilir. Borçlar Kanununun 111 ve 112 nci maddelerinde düzenlenen üçüncü şahıs le
hine sözleşmenin bir uygulaması niteliğindeki başkası hesabına sigortada sigortadan doğan haklar 
sigortalıya aittir. Ancak, Borçlar Kanununun istisna gördüğü tam üçüncü şahıs lehine sözleşmeler 
6762 sayılı Kanunda hayat sigortaları için açıkça kural hale getirilmişken diğer sigortalar için bu 
yönde belirleyici bir hükme yer verilmiştir. Sadece denizcilik rizikolarına karşı sigortada, 6762 sa
yılı Kanunun 1445 inci maddesinin ikinci fıkrasında sigorta poliçesinin sigortalının elinde olması 
kaydıyla sigortalının sözleşmeden doğan hakları üzerinde tasarrufta bulunabileceği ve bu haklan 
mahkemede iddia edebileceği hükme bağlanmıştır. Bu noktada, poliçenin sigortalıya verilip veril
memesine göre sözleşmenin tam veya eksik üçüncü şahıs olduğu tayin edilmektedir. Taslağın bu 
maddesi ile, sigortalar arasında herhangi ayrım yapılmaksızın, sigorta sözleşmesinin, kural olarak 
tam üçüncü şahıs lehine sözleşme düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Borçlar Kanununun 11 inci mad
desine göre tam üçüncü şahıs lehine sözleşme, taraf iradelerine ya da örf âdete uygun düştüğü tak
tirde mümkün olmaktadır. Sigorta sözleşmesinin teminat sağlama, kişiyi uğradığı tehlikenin zarar
larından koruma amaçları göz önünde bulundurulduğunda, taraf iradelerinin de tam üçüncü şahıs le
hine sözleşme yönünde olduğunun kabulü gerekir. Diğer taraftan 6762 sayılı Kanunun 1270 inci 
maddesinin son fıkrası da Tasarıda korunmuştur. 

Madde 1455 - 6762 sayılı Kanunun 1275 inci maddesi, kapsamı biraz daraltılmak suretiyle, 
Tasarının bu maddesiyle korunmuştur. Sigorta ettirenin menfaatinden fazlasını için sigorta yaptırdı
ğı durumlarda aşan kısmı sadece sigorta ettirenle aynı türdeki menfaat sahibi için olacağı kabul edil
miştir. 

Madde 1456 - Tasarının bu maddesi ile, üzerinde sınırlı aynı hak bulunan malların sigorta edil
meleri halinde, aynı hakkın mal yerine geçen sigorta bedelini kapsayacağı ilkesi kabul edilmiştir. 
Aslında bu madde, Medeni Kanunun taşınmaz mal rehni ve Deniz Ticareti Kanununun gemi ipote
ği için koyduğu prensibin genişletilmiş bir şeklidir. 

Madde 1457 - Üzerinde sınırlı ayni hak oian malın sigortalanmasında olduğu gibi, sigortalı 
malın haczedilmesinde de, haciz hakkı sahibinin korunması gerekir. Bu nedenle hacizli malın zarar 
uğraması halince sigorta tazminatının icra müdürlüğüne ödenmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, 
sigortacı sözleşme süresi boyunca sigortalı mal üzerinde haciz olup olmadığını bilemeyeceğinden 
veya sürekli olarak bu durumu kontrol edemeyeceğinden icra memuruna haciz sırasında borçluya 
malın sigortalı olup olmadığını, sigortalı ise hangi sigorta şirketine sigortalattırıldığını sorma yü
kümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 1458 - Geçmişe etkili sigorta 6762 sayılı Kanunun 1279 uncu maddesinde düzenlen
miştir. Ancak, bu düzenlemede tersten gelen bir yaklaşımla hangi hallerde geçmişe dönük sigorta 
yapılamayacağı belirtildiğinden, Tasarının bu maddesinde öncelikle sigortacının sorumluluğunun 
sözleşmenin yapıldığı tarihten önceki bir zamanda da başlayabileceği açıklanmıştır. Daha çok nak
liyat sigortalarında rastlanılan bu durumun maddede belirtilen hallerde diğer sigortalar için de uy
gulanabilmesi mümkündür. Mevcut düzenlemeden farklı olarak maddede, "sigortadan faydalanan" 
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ifadesi yerine sigorta terminolojisine uygun olarak "sigortalı" ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca, si
gortalının bilgisi ile sözleşmenin hükümsüz kılınması, sigortalının sözleşmenin varlığından haberdar 
olması şartına bağlanmıştır. Zira, sigortalı sözleşmenin tarafı olmadığından, gerçekleşen riziko ile il
gili bir sözleşmenin yapılmış olup olmadığını bilemeyebilir. Dolayısıyla, rizikonun gerçekleştiğinden 
haberdar olan sigortalı sözleşmeden haberdar değilse, sadece onun bilgisi nedeniyle sözleşmenin hü
kümsüz olmasından ve sigortacının primin tamamına hak kazanmasından bahsedilemeyecektir. 

Madde 1459 - Sigorta zenginleşme aracı olmadığından, sigortacı gerçekten uğranılan zararı 
tazmin eder. Sigortacılığın en temel prensibi olan bu durum 6762 sayılı Kanunun 1283 üncü mad
desinde olduğu gibi bu madde ile de açıkça hüküm altına alınmıştır. 

Madde 1460 - Mevcut durumda, mal sigortalarına ilişkin olarak çeşitli maddelerde sigorta de
ğerinden bahsedilmiş olmakla birlikte bir tanımlama yapılmamış, buna karşın denizcilik rizikoları
na karşı sigortada da sigorta değerinin tanımı verilmiştir. Sigorta değeri kavramı zarar sigortaların
da oldukça önemlidir. Zira, aşkın sigorta, eksik sigorta, birden çok sigorta ve en önemlisi sigortacı
nın sorumluluğunu sigorta değeri üzerine kuruludur. Bu nedenle, Tasarıda sigorta değerinin tanımı
nın verilmesi gerekli görülmüştür. Tanım da ise, denizcilik rizikolarına karşı sigortadaki düzenleme 
esas alınmıştır. Düzenlemeye göre, ister sözleşmenin yapılmasında isterse sözleşmenin devamında 
veya riziko gerçekleştiğinde sigorta değeri o andaki menfaatin tam değeridir. 

Madde 1461 - Prensip, sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasıdır. Bununla birlikte taz
minata esas alınacak değer rizikonun gerçekleştiği andaki değerdir. Tasarının 1459 uncu maddesi
ne paralel olarak, sigorta bedelinin sigorta değerinden fazla olması halinde sigortacı ancak gerçek 
zararı öder. Diğer bir ifade ile, sözleşmenin yapıldığı andaki değer, rizikonun gerçekleştiği zaman
daki değerden yüksek olsa dahi bu dikkate alınmaz. Buna karşın aynen tazmini öngören yeni değer 
sigortasında sigortacının sorumluluğu riziko gerçekleştiği anda sigorta edilen menfaatin tekrar ye
rine konması olduğundan doğal olarak, bu tür sigortalarda söz konusu hükmün uygulanması müm
kün değildir. 

Madde 1462 - Tazminat sigortalarında esas, sigortanın sigorta değeri üzerinden yapılması, di
ğer bir ifade ile sigorta bedeli ile sigorta değerinin birbirine eşit olmasıdır. Ancak sigorta bedeli ile 
sigorta değeri arasında fark olması bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilir ki bu halde eksik si
gortadan bahsedilir. 6762 sayılı Kanunun 1288 inci maddesinde yer alan eksik sigortaya ilişkin dü
zenleme, Tasarının bu maddesinde de temel olarak korunmuştur. Ancak, maddede 6762 sayılı Ka
nunun 1288 inci maddesinin ikinci fıkrasına yer verilmemiştir. Şöyle ki, eksik sigortada sigortacı 
özellikle sigorta ettiği rizikonun bir kısmının sigorta ettiren üzerinde kalmasını istemiş olabilir. Ay
rıca, genel hukuk ilkeleri çerçevesinde, taraflar yapmış oldukları sözleşmeyi ancak karşılıklı irade
leri ile değiştirebilir veya sona erdirebilir. Bu nedenle, devam eden sözleşmenin tek taraflı bir irade 
beyanı ile değiştirilebilmesi de menfaatler dengesi açısından uygun görülmemiştir. 

Madde 1463 - Aşkın sigortanın düzenlendiği madde 6762 sayılı Kanunun 1283 üncü madde
siyle aynı niteliktedir. Ancak, maddenin ikinci fıkrası yeni bir hüküm olup, aşkınlığın kasıtlı yapıl
masını düzenlemektedir. Öncelikle kasıtlı aşkın sigorta, mali çıkar sağlama niyetine bağlanmıştır. 
Ayrıca, kasıtlı yapılan aşkın sigorta ile istemeden meydana gelen aşkın sigortanın aynı düzenleme
lere tabi tutulması uygun görülmemiştir. Zira, mevcut durumda, sigorta edilen menfaat tamamen ha
sara uğrar ve aşkınlık tespit edilemezse, sigortalı sigorta değerinden daha fazla tazminat almakta; 
aşkınlık anlaşılırsa da sadece aşan kısım geçersiz kabul edilmektedir. Bu noktada, söz konusu hü
küm herkesi aşkın sigorta yapmaya itecek bir mahiyettedir. Halbuki, kasıtlı aşkın sigortanın geçer
siz kabul edilmesi, kişilerde caydırıcılık etkisi yaratacaktır. 
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Madde 1464 - Takseli, sigorta 6762 sayılı Kanunda da var olmakla birlikte, mal sigortalarıyla 
ilgili 6762 sayılı Kanunun 1283 üncü maddesi ile denizcilik rizikolarına karşı sigortalarla ilgili 6762 
sayılı Kanunun 1350 ve devamı maddelerinde farklı şekillerde hüküm altına alınmıştır. Taslağın bu 
maddesi ile öncelikle genel hüküm mahiyetinde bir takse uygulaması düzenlenmiştir. Söz konusu 
düzenlemede ise, 6762 sayılı Kanunun 1283 üncü maddesi çok sert bulunduğundan, 6762 sayılı Ka
nunun 1350 nci maddesi esas alınmıştır. 

Madde 1465 - 6762 sayılı Kanunda "birden çok sigorta" ana başlığı altında müşterek, kısmı ve 
çifte sigorta düzenlenmiş olmakla birlikte her üç'sigorta uygulamasının ortak noktalarını içeren, di
ğer bir ifade ile genel bir "birden çok sigorta" tanımını veren bir madde yoktur. Bu nedenle Tasarı
nın bu maddesi ile öncelikle birden çok sigortanın ne olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bir
den çok sigortada zarar sigortacılar arasında, tek bir sigortacıyla yapılan sözleşmeye göre farklı şe
killerde tazmin edileceğinden, sigorta ettirene, riziko gerçekleştiğinde diğer sigortacılara bilgi ver
me yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 1466 - 6762 sayılı Kanunun 1285 inci maddesi Tasarıda korunmuştur. 
Madde 1467 - 6762 sayılı Kanunun 1286 ncı maddesi Tasarıda korunmuştur. 
Madde 1468 - 6762 sayılı Kanunun 1287 nci maddesi Tasarıda korunmuştur. 
Madde 1469 - Tasarının bu maddesi ile 6762 sayılı Kanunun 1289 uncu maddesi temelde ko

runmuş olmakla birlikte maddede yer alan "dilediği zaman" ifadesi sigortalı için uygun olmayan za
manları da kapsayabileceği düşüncesiyle maddeden çıkartılmış, sadece "sigorta süresi içinde" ifa
desine yer verilmiştir. 

Madde 1470 - Menfaat sahibi değişikliği ilgili olan Tasarının bu maddesi ile mevcut sistem ta
mamıyla tersine çevrilmiştir. 6762 sayılı Kanunun 1303 üncü maddesinde sigortalı malın sahibinin 
değişmesi matlabı altında yapılan düzenlemeye göre, aksine sözleşme yoksa menfaat sahibi deği
şikliğinde sözleşme ilişkisi devam ederken, Tasan da aksine sözleşme yoksa sözleşme ilişkisinin 
son bulacağı kabul edilmiştir. Temeldeki bu değişikliğin nedeni ise sigorta uygulamalarıdır. Uygu
lamada, bir çok sigorta genel şartında ya da özel şartlarla 6762 sayılı Kanunun 1303 üncü madde
sinde uygulama zaten tersine çevrilmiş durumdadır. Bu nedenle de Tasarının bu maddesi ile uygu
lamadaki durumun Kanunlaştırılması istenmiştir. Ayrıca, sigortalı şahsındaki değişiklik sigortacı 
açısından da önem arz edebilir. Menfaat sahibi değişikliği sigortacı yönünden sübjektif ya da objek
tif riziko ağırlaşması niteliğinde olabilir. Riski taşıyan ise sigortacıdır. Bu nedenle ilke olarak men
faat sahibi değişikliklerinde sözleşme ilişkisinin son bulacağı kabul edilirken taraflara da aksine 
sözleşme yapabilme imkânı tanınmıştır. 

Madde 1471 - Sigortacının sorumluluğu rizikonun gerçekleştiği ana göre belirleneceğinden ve 
sigortacı ancak sözleşmede kararlaştırılan hallerden kaynaklanan sigorta ettirenin uğradığı gerçek 
zararları ödeyeceğinden, Tasarının bu maddesi ile sigorta ettirene, hasarın tespitinden önce hasar 
konusu yer ve eşyada, hasarın sebebini, tazminat miktarının tespitini güçleştirecek veya engelleye
cek değişiklik yapmama zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, yapılacak değişikliğe sigortacının izin 
vermiş olması veya değişlik yapılmadığı taktirde zararın daha da artacak olması halleri bu yüküm
lülük dışında bırakılmıştır. Sigortacının bilgisi dahilinde yapılanların söz konusu madde kapsamı ol
duğu açıktır. Zararın artmasını engellemek amacıyla yapılan değişiklik de aslında sigorta ettirene 
Tasarının 1448 inci maddesi ile getirilmiş de bir yükümlülük olduğundan bu halde istisna kapsamın
da yer almıştır. Maddenin ikinci fıkrasında da söz konusu yükümlülüğün ihlalinin sonuçları hüküm 
altına alınmıştır. Nitekim, Tasarının bu maddesine benzer düzenlemeye Alman Sigorta Sözleşmesi 
Kanununda ve sigorta genel şartlarında da rastlamak mümkündür. 
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Madde 1472 - Zarara sebep olan kimseye karşı sigortalının haiz olduğu tazminat talep hakkı, 
ödediği oranda sigortacıya geçer. Sigorta hukukunda bütün dünya uygulamasında bu kurala rastla
nılır. Amaç, hem sigortalının rizikonun gerçekleşmesi sonunda maruz kaldığı zarardan fazla bir taz
minat alarak zenginleşmesine mani olmak hem de zarar görenin verdiği zarardan dolayı sorumlu
luğunu devam ettirebilmektir. Bu prensip, gerçek zararın karşılanmasının söz konusu olduğu tazmi
nat sigortalarında geçerli iken, bu niteliği olmayan can sigortalarında geçersizdir. Halefıyet ilkesi 
gereği sigortacı, sigortalısının yerine geçerek zarara neden olan kişilere yaptığı ödemeyi rücu ede
ceğinden, sigortalı sigortacının bu yöndeki haklarını ihlal edici davranışlardan kaçınması, sigorta
cısının zararına neden olmaması gerekir. Aksi taktirde sigortalının sorumluluğu söz konusu olur. 
Diğer taraftan, sigortacı sigortalısının zararın bir kısmını karşılamışsa, genel sorumluluk ilkeleri 
çerçevesinde karşılanmayan zararı için sorumlulara her zaman için başvurabilir. 

Madde 1473 - Tasarının bu maddesi ile sorumluluk sigortasının genel bir tarifi yapılmıştır. Ge
tirilen düzenlemede ise rizikoya esas teşkil eden olayın, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi esas 
alınmıştır. Geçmişte meydana gelen bir olay nedeniyle sigortacının kendi döneminde ortaya çıkan 
zararlardan sorumlu olması ilkesi benimsenmiş olsaydı pratikte bu tür sigortaların uygulanabilirli
ğinin büyük bir ölçüde azalacağı düşünülmüştür. Zira, sigortacı sözleşme yaparken, sigortalının 
geçmişteki tüm iş ve işlemlerini bilmek isteyecek ve bunlann ne şekilde yapıldığını kontrol etmek 
isteyecektir. Aksi taktirde çok büyük risklerle karşılaşabilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabile
cektir. Ayrıca, bu şekildeki bir düzenleme kötü niyetli uygulamaların da önünü açacaktır. Şöyle ki, 
yapmış olduğu bir hata nedeni ile tazminat talebi ile karşılaşabileceğini düşünene kişiler hemen si
gorta sözleşmesi yapmak yoluna gideceklerdir: Açıklanan nedenlerden dolayı sigortacının sorum
luluğu, sözleşme süresi içinde sigortalısının sorumluluğunu gerektirecek olaylara bağlanmıştır. Bu 
noktada, sigortacının sorumluluğundan bahsedilmek için zararın sözleşme süresinden daha sonra 
doğması veya talep edilmesi önemli değildir. Ancak, madde emredici nitelikte olmadığından taraf
ların, sorumluluk sigortası türlerine göre sözleşme rizikoyu farklı şekillerde belirleyebilmesi de 
mümkündür. 

Madde 1474 - Tasarının bu maddesi ile getirilen düzenleme mal sigortalarında söz konusu olan 
zararı önleme azaltma yükümlülüğünün bir anlamda sorumluluk sigortalarındaki uzantısıdır. Zira, 
sigortalının kendi haklarını korumak için yapmış olduğu girişimler sigortacının ödeyeceği tazminat 
miktarına da etki edecektir. Bu nedenle yapılan masrafların sigorta teminatı içinde olduğu kabul 
edilmiştir. Ancak, mal sigortalarındaki zararı önleme ve azaltma yükümlülüğünden farklı olarak, 
yapılan masrafların sigorta teminatını aşması halide karşılanabilmesi sözleşmede hüküm bulunma
sına bağlanmıştır. Zira, hakkı korucu işlemlerden doğan masraflar büyük meblağlara ulaşabilmek
tedir. Kanun gereği bu masrafların doğrudan doğruya sigortacıya yükletilmesi ise, sigortacıyı önce
den sınırlarını tahmin edemediği bir teminatla karşı karşıya bırakmak demek olacaktır. Doğal ola
rak bu durum da prim hesaplamalarında zorluklara neden olacaktır. 

Madde 1475 - Mal sigortalarında olduğu gibi sorumluluk sigortalarında da rizikonun gerçek
leştiğinin bilinmesinde tazminat ödeme borçlusu durumundaki sigortacı açısından büyük yarar var
dır. Bununla birlikte sorumluluk sigortalarında riziko, üçüncü kişinin bizzat zarara uğraması değil 
de bu zarar bağlı olarak zarar veren durumundaki sigortalıdan tazminat talebinde bulunulması oldu
ğundan, sigorta ettirenin sorumluluğunu gerektirecek olayları da sigortacıya bildirmesi gerekir. Bu 
şekilde sigortacı ileride karşılaşabileceği tazminat taleplerine karşı bilgilendirilmek suretiyle kendi
sine gerekli önlemleri alabilme fırsatı tanınmış olacaktır. 
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Madde 1476 - Bu madde, sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olayın meydana gelmesi 
halinde, sigortacı tarafından sunulacak yardımların kapsamını belirlemektedir. Maddede yer alan 
düzenlemeye göre, ihbarı aldıktan sonra sigortacı, iki seçenekten birini kullanabilir. Bunlardan ilki 
maddenin birinci fırkasında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre sigortacı ihbarı aldığı ta
rihten başlayarak beş gün içinde sigortalıya, zarar gören kişinin yönelttiği taleplere karşı, sigortalı 
adına ancak masraf ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere gereken hukuksal iş ve işlemleri yü
rütüp yürütmeyeceğini bildirebilir. Sigortacı, bu iş ve işlemleri üstlendiğini bildirirse sigortalı, ken
disinden talep edilen yardımları yapmak kaydıyla davanın yürütülmesine karışmaz. Sigortacı, açıl
mış davanın reddedilmesini sağlarsa, sigorta sözleşmesi gereği ödeme yapmaktan kurtulmuş olur; 
buna karşın zarar gören kişinin açtığı davada sigortalı mahkûm olursa, sigortacı ödeme yapmak zo
runda kalır. Buna karşın eğer sigortacı birinci fıkra uyarınca işlemleri yürütmeyeceğini bildirirse ve
ya sigortalı süresi içinde cevap vermezse, dördüncü madde uygulama alanı bulur. Bu hükme göre 
sigortalı, kendisine yöneltilen taleplere karşı, tek basma, gerekli iş ve işlemleri yürütür. Böyle bir 
halde, sigortalı aleyhine bir tazminat ödeme borcu öngören mahkeme kararı kesinleştiğinde, sigor
tacı başka bir hükme gerek kalmaksızın sigortalısına veya talepte bulunan kişiye ödeme yapmak zo
rundadır. Yalnızca, sigortalının yapacağı sulh sözleşmeleri için sigortacıdan icazet alması şartı aran
mıştır; sigortacı icazet vermezse, sulh sözleşmesi sigortacıya karşı hüküm ifade etmez. Dolayısıyla 
geçerli sulh sözleşmesi uyarınca ödeme yapan sigortalı, ödediği bedeli sigorta sözleşmesi uyarınca 
sigortacıdan talep edemez. Sigortacıya, anılan haklardan birini tercih ettiğini sigortalıya bildirmesi 
için tanınmış olan beş günlük süre içinde, sigort&ii, ikinci fıkra uyarınca, herhangi bir sigorta hima
yesi yokmuşçasına gerekli işlemleri yürütmek zorundadır. Sigortacının hukuki işlemleri üstlenmesi 
halinde da sigortalının da hak ve menfaatlerini gözetmesi gerekir ki bu husus üçüncü fıkrada ifade 
edilmiştir. 

Madde 1477 - Sigortacının kasten neden olduğu rizikolardan dolayı sorumlu olmayacağı şek
lindeki genel ilke, sorumluluk sigortası için de aynen benimsenmiştir. Aksi taktirde, sigortalı sigor
tasına güvenerek, vermiş olduğu zarar nedeniyle kendinin mal varlığından herhangi bir azalma ol
mayacağından kasıtlı olarak karşı taraf zarar verebilir. Bu ise kabul edilebilir bir sonuç değildir. 

Madde 1478 - Söz konusu madde ile zarar gören üçüncü kişinin doğrudan doğruya sigortacı
ya talep karşı talep ve dava hakkı düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 1310 uncu maddesinde sa
dece yangın dolayısıyla sorumluluk sigortaları ile ilgili olarak doğrudan doğruya dava hakkı düzen
lenmiştir. Ancak, söz konusu Kanun dışında da, özellikle zorunlu sorumluluk sigortalarında, doğru
dan doğruya talep ve dava hakkı kanunlarla (Karayollan Trafik Kanununda ve Borçlar Kanununda 
olduğu gibi) ya da genel şartlarla kabul edilmiştir. Sorumluluk sigortalarında asıl amaç her ne ka
dar sigortalının üçüncü kişiye vermiş olduğu zarar nedeniyle ödeyeceği tazminata bağlı olarak mal 
varlığında meydana gelen azalmanın telafisi de, bunun yan sonucu zarar görenin de bir an önce za
rarının giderilmesini ve sigortalının ödeme güçsüzlüğüne karşı üçüncü kişilerin korunmasıdır. Ay
rıca, zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya başvurması da zarar veren durumundaki sigortalı
yı rahatlatıcı bir etki yaratacak ve sigortalının d'â sorumluluk sigortası ile sağlanmak istediği ama
ca daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Fakat getirilen düzenleme hiçbir şekilde sorumluluk sigor
tasını üçüncü kişi lehine sözleşme durumuna sokmaz. Zira, halen menfaati sigorta edilen bizzat si
gortalının kendisidir. 

Madde 1479 - Madde, Tasarının 1447 nci maddesinin sorumluluk sigortasındaki uzantısı nite
liğindedir. 1447 nci maddede, sigortacının ortaya çıkan zararın gerçek nedeni ve miktarı konusun-
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da tespit yapabilmesi için sözleşmenin tarafı durumundaki sigorta ettirene getirilmiş bir takım yü
kümlülükler vardır. Sorumluluk sigortalarında ise, sigortalının zaran aslında zarar gören kişinin uğ
radığı zarar olduğundan sigortacının bu zaran tespit edebilmesi için zarar görenden de bir takım bil
gi ve belgeleri isteyebilmesi gerekir. Nitekim, sigortacının ödeyeceği tazminatın tespitinde, sigorta
cı için sigorta ettirenden çok zarar gören kişinin elindeki bilgi ve belgeler daha önemlidir. Zira, za
rara uğrayan kişi üçüncü kişidir ve sigortacı, sigorta teminatı içinde kalmak kaydıyla bu zarar ka
dar olan kısmı sigortalısı için tazmin edecektir. 

Madde 1480 - Takas, birbirine karşı aynı cinsten edimleri borçlanan taraflann bu karşılıklı 
borçlan fiilen ödemek külfetinden bir yoldur. Bu noktada takastan bahsedilmek için alacaklar ara
sında karşılıklılık ilişkisinin bulunması gerekir. Alacaklar arasındaki karşılıklılıktan amaç, alacak
ları takas edecek her iki tarafın birbirine borçlu olmasıdır. Dolayısıyla, taraflardan biri üçüncü bir 
şahıstan olan alacağını başka bir şahıstan olan alacağı ile takas edemez. Tasarının bu maddesi ile bu 
ilke çerçevesinde ele alınmıştır. Şöyle ki, zarar gören ile sigortacı arasında bir karşılıklılık yoktur. 
Bu nedenle sigorta sözleşmesinden dolayı sigorta ettirenden olan alacağı ile zarar görene ödeyece
ği sigorta tazminatını takas edemez. Ancak, bu durum doğrudan doğruya zarar görene ödenecek 
olan tazminatlar içindir. Eğer zarar gören zararını, zarar veren durumdaki sigortalıdan almış ve si
gortalı da zarar görene ödediği tazminatı sigortacısından talep etmişse, doğal olarak, sigortacının si
gorta ettirene karşı olan alacağı ile sigorta ettirene ödeyeceği tazminatı takas edebilme hakkı var-
dır.Her ne kadar Tasarının 1431 inci maddesinde, ödenecek tazminat ile prim alacakları arasında ta
kasa getirilmiş bir istisna varsa da, burada sorumluluk sigortalanndan farklı olarak sigortalı sözleş
menin tarafı olmasa bile menfaati sözleşmeye teşkil eden, diğer bir ifade ile sözleşme ile ilgili kişi
dir. Halbuki, sorumluluk sigortalarında zarar gören sigorta sözleşmesinden tamamen bağımsız söz
leşme dışında kalan bir kişidir. Bu nedenle de burada takas açısından bir istina yaratılmamıştır. 

Madde 1481 - Söz konusu madde ile sorumluluk sigortalarındaki halefiyet hali de açıkça hü
küm altına alınmış ve özelliğinden dolayı da genel zarar sigortasındaki halefıyetten bağımsız ola
rak düzenlenmiştir. Bu konu doktrinde çok fazla tartışmaya neden olmuş ve bu tür sigortalarda si
gortalı ile zarardan sorumlu olan aynı kişi olduğundan sigortacının zararın failine (borçluya) baş
vurması nedeni ile halefiyetinden bahsedilemeyeceği, aksi taktirde sigortacının sigortalısı için öde
diği tazminatı geri sigortalısına rücu edeceği şeklinde bir sonuca varılacağı ve bu durumda da sigor
talı için prim ödenmesinin bir anlamı olmadığı ileri sürülmüştür. Bu görüşte haklılık payı olmakla 
birlikte, sorumluluk sigortalarında hiçbir şekilde halefiyetin olamayacağını söylemek de doğru de
ğildir. Şöyle ki, özellikle müteselsil sorumluluk halinde, zarar görenin müteselsil sorumlulardan bi
rinden veya bunun sigortacısından zararının tamamını alması halinde sigortacı sigortalısına halef 
olarak fazla ödediği miktar için diğer sorumlulara rücu edebilir. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası 
ise genel anlamdaki halefiyette olduğu gibi düzenlenmiştir. 

Madde 1482 - Sorumluluğun doğumunun ve tazmini gereken zarannın tespitinin uzun zaman 
alabiliyor olması nedeniyle genel hükümlerde öngörülen iki yıllık sürenin sorumluluk sigortaların
da az olacağı düşüncesi ile bu tür sigortalarda zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. 

Madde 1483 - Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlem olduğundan sözleşme yapma zorunlulu
ğunun sonuç getirebilmesi için bu zorunluluğun iki taraflı olması gerekir. Bu noktada, sigortacı 
açısından da zorunluluk öngörülmeden sadece sigorta ettirene sözleşme yapma zorunluluğunu ge
tirilemez. Nitekim, zorunlu sigorta öngören bir çok özel Kanunda da bu yönde hükümler yer al
maktadır. 
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Madde 1484 - Günümüzde zorunlu sorumluluk sigortalarında, giderek sigortalıdan çok zarar 
görenin menfaatinin korunması ön plana çıkmaya başlamıştır. Zira, zorunlu sigortalarda amaç, ihti
yari sigortalardan farklı olarak kamu menfaatinin korunmasıdır. Bu yaklaşım içinde de Tasarının bi
rinci fıkrasında, Karayolları Trafik Kanununda Zorunlu Trafik Sigortası için öngörülen hüküm tüm 
zorunlu sorumluluk sigortalarını kapsayacak şekilde genelleştirilmek suretiyle Tasarıya aktarılmıştır. 

Zorunlu sigortalarda amaç kamu menfaatinin korunması olduğundan amaca ulaşılabilmesinde, 
bu tür sigortalardaki kaçaklannda önüne geçilmesi en az zorunlu sigorta ihdası kadar büyük bir 
önem arz eder. Bu noktada, asıl görev denetim birimlerinde olmakla birlikte, Tasarının ikinci fıkra
sı ile getirilen düzenlemeyle de denetimi destekleyici ve hatta kolaylaştırıcı bir mekanizma yaratıl
mak istenmiştir. Diğer taraftan, sorumluluk sigortaları zarar sigortası niteliğinde olduğundan ve za
rar da bir kez tazmin edileceğinden, zararın bir şekilde giderilmiş olması sigortacının sorumluluğu
nu da o oranda sona erdirir. 

Madde 1485 - Maddede genel hükümler dışında Kanunun mal sigortaları hakkındaki hangi hü
kümlerinin sorumluluk sigortalarına da uygulanabileceğini belirtilmiştir. Her ne kadar sorumluluk 
sigortalan da zarar sigortasıysa da, zarar sigortasının bir türü olan mal sigortalarından farklı olarak 
burada belli bir sigorta değeri ve bedelinden bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle her ikisi de 
zarar sigortası olmasına rağmen mal sigortasına ilişkin her hükmün sorumluluk sigortasında uygu
lanabilmesi mümkün değildir. Mevcut durumda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde ileride karşılaşı
labilecek sorunların önüne geçilebilmesini teminen mal sigortalarına ilişkin hangi hükümlerin so
rumluluk sigortasında da uygulanabileceği konusuna Tasarının bu maddesi ile açıklık getirilmek is
tenmiştir. 

Madde 1486 - Tasannın bu maddesi ile sözleşme ile değiştirilemeyecek veya sigortalı aleyhi
ne değiştirilemeyecek maddeler ile bu hükme aykınlığın sonuçları düzenlenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Can Sigortaları 

Madde 1487 - Madde ile öncelikle hayat sigortasının genel bir tanımı verilmiştir. Tanımlama-
da,6762 sayılı Kanunun 1322 nci maddesi, üzerinde değişiklikler yapılmak suretiyle Tasarıya akta
rılmıştır. Sözleşmenin yapılması ile birlikte başlayan irat ödemeli hayat sigortaları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle, mevcut durumdan farklı olarak, yaşama ihtimali "belli bir süre sonunda ha
yatta kalma" şeklinde ifade edilmemiştir. Maddenin ikinci fıkrası ise 6762 sayılı Kanunun 1321 in
ci maddesinin son fıkrasının tekran niteliğindedir. 

Madde 1488 - 6762 sayılı Kanunun 1333 üncü maddesinde batıl sayılan tontinler Avrupa Top
luluğunun 76/580 ve 79/267 sayılı Direktiflerine paralel olarak geçerli kabul edilmiştir. Bu yöner
ge daha sonra 2002 yılında 2002/83 sayılı Yönerge ile kaldırılmışsa da yeni yönerge tontinlerin ge
çerliliğine dair değişiklik yapmamıştır. Tontinleri yeniden düzenleyen yönergenin Tasarıya yansıtıl
ması olanağı yoktur. Yönerge bir idarî tasarrufla' Türk hukukuna getirilmelidir. 

Madde 1489 - Hayat sigortaları, genelde uzun süreli sigortalardır. Sigorta ettirenler ise ikna 
gücü yüksek olan kişilerce, aslında kendilerine çok da uygun olmayan sözleşmelere sokulmuş ola
bilir. Bu noktada, getirilen cayma hakkı ile, sigorta ettirenlere tamamıyla sözleşmeyi anladığından 
emin olmalan için, maddede öngörülen süre içinde düşünüp herhangi bir cezai şart ödemeden söz
leşmeyi sona erdirebilme hakkı tanınmıştır. Cayma süresinin başlangıcı ise, maddeden beklenen 
faydanın gerçekleşebilmesini teminen, sigorta ettirenin bu konuda bilgilendirilmesinden sonra baş
latılmıştır. 
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Madde 1490 - Tasarının bu maddesi ile 6762 sayılı Kanunun 1321 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmünde temel nitelikli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, küçük, kısıtlı veya mümeyyiz ol
mayan ayrımı kaldırılarak herkesin hayatı üzerine sigorta yapılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Zi
ra, yürürlükteki madde kendi içinde çelişkiler içermekteydi. Maddede bahsedilen kişilerin ölümü 
üzerine yapılan sigorta batıl sayılmış, ancak ölüm gerçekleşirse de matematik karşılıkların ödenme
si öngörülmüştü. Halbuki, batıl bir sözleşmeye dayanarak ödeme yapılması hukuken mümkün de
ğildir. Ayrıca, bu kişilerin hayatları üzerine sigorta sözleşmesi yapılması halinde de ölüm gerçek
leştiğinde matematik karşılığın ödeneceği düzenlenmişti. Ancak, sigorta sözleşmesinde, sigortacı
nın sorumluluğu üstlenmiş olduğu rizikolarla sınırlı olduğundan, yaşama ihtimaline karşı yapılmış 
sigortada sigortacının yüklenmediği bir rizikodan dolayı ödeme yapmasını düşünmek sigorta huku
kuna ters düşer. Bununla birlikte, tasarının bu maddesi ile küçükler, kısıtlılar ve özellikle ayırt etme 
gücünden yoksun olanlar hakkında yapılan sigorta ile bu kişilere bakmakla yükümlü olanların fay
da temin etmelerinin önüne geçebilmek için ve de bir kimsenin bilgisi dışında kendi hayatı üzerin
den başkasının para kazanıyor olmasını engelleyebilmek için ölüm ihtimaline karşı yapılan sigorta
da, sigorta bedeli mutat cenaze masraflarını aşıyorsa, sigortalının; sigortalı kanuni temsilci ile tem
sil ediliyorsa kanuni temsilcinin yazılı iznini aranacağı, kanuni temsilcinin izninin gerektiği haller
de de ayrıca sigortalı on beş yaşından büyükse ayrıca onunda izninin aranacağı düzenlenmiştir. 

Menfaat ilişkisinin sonradan ortadan kalkmasının doğuracağı sonuçlar ise maddenin son fıkra
sında yer almıştır. Menfaat ilişkisinin varlığı sözleşmenin geçerliliği için kabul edilmiş olmakla bir
likte bu ilişkinin sözleşmenin devamı sırasında ortadan kalkması mevcut durumda hükme bağlan
mamıştı. Getirilen düzenleme ile bu eksiklik giderilmeye çalışılmış ve sözleşmenin yapılması sıra
sında olmayan menfaat sözleşmeyi batıl kıldığından, sonradan ortadan kalkmasının da sözleşmeyi 
geçersiz kılacağı kabul edilmiştir. 

Madde 1491 - Hayat sigortasının meblağ sigortası olması nedeniyle, bir kimsenin hayatı bir
den çok sigortacıya muhtelif bedellerle sigorta ettirilebilir. Şöyle ki, meblağ sigortasında, belli bir 
sigorta değerinden söz etmek mümkün değildir. Maddenin ilk fıkrasında, 6762 sayılı Kanunun 1323 
üncü maddesinde olduğu gibi, bu esas düzenlenmiştir. Diğer taraftan, her maddi menfaattin şüp
hesiz sınırı olduğundan, maddi menfaat ilişkisi ile yapılan hayat sigortalarında sigorta değeri de sı
nırsız değildir. Örneğin, banka kredilerinde olduğu gibi, alacaklı alacağını garanti altına almak ama
cıyla borçlusunun hayatını, kendisini lehdar göstermek suretiyle sigorta ettirebilir. Bu durumda si
gorta menfaatinin sınırı alacak miktarı kadardır. Alacak miktarını aşan bir sigorta bedelinin tespit 
edildiği sigorta sözleşmesinde, menfaati aşan bir sigorta vardır. Bu nedenle maddenin ikinci fıkra
sında, ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan bedelin sigortalının lehine yapıl
mış sayılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 1492 - Özellikle ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortada tıbbi muayene önem arz eder. 
Kişi ölüm halinden çekinerek, yalnız ölüm ihtimaline karşı bir sigorta yapmıştır. Bu nedenle bu tür 
sigortalar yapılırken sigortacının azami derecede dikkat göstermesi gerekir. Ancak, sigorta ettiren 
ile hayatı sigorta sözleşmesine konu teşkil eden sigortalının aynı kişi olmaması halinde, sigortacı ve 
sigorta ettirenin sözleşmenin tarafı olmayan sigortalının cismani varlığı üzerinde anlaşmaları yap
maları doğal olarak sigortalıyı bağlamayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 451 — 

Madde 1493 - Tasarının bu maddesi ile öncelikle gerçek kişi yanında tüzel kişinin de lehdar 
olarak gösterebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 6762 sayılı Kanunun 1329 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasında "kimse" ifadesi kullanılmış olması doktrinde tüzel kişilerin lehdarlığı konusunda 
tartışma yaratmışsa da, uygulamada, banka kredilerinde olduğu gibi, bunun örneklerine sıkça rast
lanılmaktadır. Ayrıca, getirilen bu düzenleme ile yurt dışı uygulamalarında sıklıkla rastlanılan "key-
man (anahtar adam) sigortasının da ülkemizde önü açılacaktır. 

Hayat sigortalarında lehdar tayini, ilke olarak, tam üçüncü şahıs lehine sözleşme şeklinde ger
çekleştiğinden, riziko gerçekleştiğinde sigortacı tazminat ödemesi doğrudan doğruya lehdara yapa
caktır. Bu nedenle, lehdardaki değişiklik sigortacı açısından önem arz eder. Ancak, sigortacının her 
zaman için değişiklikleri takip etmesi mümkün olamayacağından, değişikliği bildirme yükümlülü
ğü sigorta ettirendedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemiş olmasının doğal sonucu ise, sigorta
cının iyiniyetli yaptığı ödemeyle borcundan kurtulacak olmasıdır. 

Lehdar tayini tek taraflı bir işlem olduğundan, lehdar tayini ve değişiklikleri sigortacının izni
ne tabi değildir. 

6762 sayılı Kanunun 1330 uncu maddesi, ilke olarak, Tasarının bu maddesi ile de korunmuş, 
ancak, lehdar değişikliğinin mümkün olmadığı hallerde menfaatlerin korunması bakımından lehda
nn değiştirilemeyeceği durumda dahi hibeden rücu veya mirastan yoksunluk nedenleri gerçekleş
mişse lehdar değişikliği de mümkün olabileceği maddede belirtilmiştir. 

Madde 1494 - Tasarının bu maddesi ödenecek sigorta bedeli üzerindeki lehdarların payına 
ilişkin bir yorum kuralını içermektedir. Lehdar tayini, sağlararası bir muamele olup, üçüncü şahıs 
lehine sözleşmelerin bir uygulamasıdır. Sigortanın ölüm ihtimaline karşı yapılmış olması onu ölü
me bağlı tasarruf haline getirmez. Bu nedenle, lehdann mirası ret etmiş olması veya mirastan fera
gat etmiş olması hakkına tesir etmediği gibi, ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortada, sözleşmede 
özel bir düzenleme yoksa lehdarların hepsi de sigorta bedeli üzerinde miras hisselerine bakılmaksı
zın hepsi eşit oranda hak sahibidir. Ancak, lehdarlardan herhangi biri payını almak istemeze, onun 
payı diğerleri arasında eşit olarak paylaştırılır. 

Uygulamada bazen özellikle de ölüm ihtimaline karşı yapılan hayat sigortalarında, lehdann ta
yin edilmediği görülmekte ve sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olması halinde sigorta tazminatı
nın kime ödeneceği problemi yaşanmaktadır. Bu nedenle, maddenin ikinci fıkrası ile yine bir yorum 
kuralı getirilerek ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortada lehdar tayin edilmemişse, sözleşmenin si
gorta ettirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortada ise sigortalı lehine ya
pılmış sayılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 1495 - Tasarının bu maddesi yine bir yorum kuralı niteliğindedir. Tasarının 1494 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak burada isteyerek kullanılmayan bir hak değil kullanıla
mayan bir hak söz konusudur. Lehdann yararlanacağı sözleşmenin tarafı sigorta ettiren olduğundan 
lehdann sigortacıya karşı hak talep edememesi halinde bu hak sigorta ettirene, miras hukuku kural
ları gereğince de sigorta ettiren de ölmüşse onun mirasçılarına geçeceği Tasarının bu maddesi ile 
düzenlenmiştir. 

Madde 1496 - Sigortalı, kişi olabileceği gibi bir grup da olabilir. Münferiden hayat sigortası 
yapmak yerine, tek bir sözleşme ile bir çok kimsenin hayatının sigortalanması halinde grup sigor-
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tasmdan bahsedilir. Grup sigortası, sosyal güvenliğin daha etkin bir hale gelmesine yardımcı olan 
özel bir sigorta türü olmakla birlikte, şimdiye kadar özel bir düzenlemeye tabi kılınmamıştır. Hal
buki, sigortacılığı, gelişmiş ülkelerde hızla büyüyen bir sigorta durumuna gelmiştir. Tasarının bu 
maddesi ise, grup sigortasına ilişkin temel düzenlemeleri içermektedir. Grup sigortasında sigortala
nan birim grup olduğundan sigortacı için grupta yer alan kişilerden çok, grubun özelliği önemlidir. 
Bu nedenle maddenin ilk fıkrasında grubun, sigorta ettiren tarafından kimlerden oluştuğunun tes
pit edilebilir nitelikte olması üzerinde durulmuştur. Yine, grup sigortasında sigortalının kişi değil, 
grup olmasına bağlı olarak, gruptan çıkan sigorta korumasını kaybederken, gruba giren, aynı koşul
lara sahip olmak kaydıyla, sigorta teminatından yararlanır. Hayat Sigortaları Yönetmeliğine paralel 
olarak hayat sigortasında grup sayısının on kişiden az olamayacağı, ancak grubun sürekli değişebi
leceği göz önünde bulundurularak, grupta yer alan kişi sayısının, sözleşmenin yapılmasından sonra 
onun altına inmesinin de sözleşmenin geçerliliğine etki etmeyeceği açıkça düzenlenmiştir. 

Madde 1497 - Yanlış yaş bildirimi aslında beyan yükümlülüğünün ihlali olduğu halde burada 
hayat sigortaları için özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Zira, hayat sigortaları genelde uzun dö
nemli sigortalardır ve risk unsuru yanında bazı hayat sigortalarında yatırım unsuru da söz konusu
dur. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yapılmış sözleşmelerin devamının sağlanmasına yönelik dü
zenlemelere gidilmek istenmiştir. Bu noktada, maddede getirilen düzenleme ile, yanlış bildirilmiş 
olması halinde sözleşmeden cayılması şeklinde lj.tı bir düzenlemeye gitmek yerine eksik prim alın
masında sigortacının da menfaatlerini zedelemeden ve riske uygun prim alınması ilkesine uygun 
olarak alınan prime göre tazminatın ödenmesi; fazla prim alınması halinde de önceden belirlenen 
tazminatın fazla alınan prime göre arttırılması suretiyle sözleşmenin devamının sağlanması amaç
lanmıştır. Ancak, bu hüküm doğal olarak gerçek yaşın sigortacı tarafından kabul edilen sınırlar için
de kalması kaydıyla mümkün olabilecektir. Zira, sigortacı yapmış olduğu sözleşmeye esas teşkil 
eden tarifede öngördüğü yaşın üstünde bir yaş ile karşılaştığında, bu yaşa göre alınması gereken 
primin ne olduğu bilemediğinden, diğer bir ifade ile söz konusu için yaş için bir prim hesaplaması 
yapmadığından alınması gereken prime göre tazminat ödemesinden de bahsedemez. Ayrıca, sigor
tacı ilk başta tasdikli tarifesindeki sınırları belirlemek suretiyle bu sınırlar dışındaki yaşlarda hiçbir 
şekilde sözleşme yapmayacağı şeklindeki iradesini de ortaya koymuştur. 

Madde 1498 - Hayat sigortalarının uzun vadeli sözleşmeler olduğu göz önünde bulundurula
rak, yanlış yaş bildiriminde olduğu gibi, gerek sözleşmenin yapılması sırasında gerekse sözleşme
nin devamı sırasındaki beyan yükümlülükleri ihlallerinde mümkün olduğu kadar yapılmış sözleş
melerin devamının sağlanmasına yönelik düzenlemelere gidilmek istenmiştir. Bu nedenle yenileme
ler de dahil olmak üzere beşinci yıldan sonra beyan yükümlülüğü ihlalleri nedeni ile sözleşme so
na erdirebilme hakkı, ilke olarak kaldırılmıştır. Yanlış yaş bildirimde açıklanan nedenlerden dolayı 
sigortacının sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı sadece riskin sigortacının teknik esaslannda tespit 
edilen sınırlar dışında kalması halinde kabul edilmiştir. Ayrıca, kasıtlı beyan yükümlülüğü ihlalleri 
bu düzenleme dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, tarafların edimleri arasındaki eşitliği sağlaya
bilmek için sigorta ettirene prim farkı talep edebilme hakkı tanınmış, prim farkının kabul edilme
miş olmasının sonucu da orantısal ödemeye bağlanmıştır. 
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mistir. Hükmün internet tekniğine uydurulması bazı güçlüklere sebep olabilir. Hükmün öngördüğü 
web sitesi düzeni şöyle açıklanabilir: (a) Her sermaye şirketi bir web sitesi alacaktır, (b) Web site
sine bilgi toplumu bağlamında "herşey" konulabilir. "Herşey" şeffaflık ile tanımlanır ve anlam ka
zanır. Hükümde ilk akla gelen bilgiler, belgeler, raporlar, tablolar, çağrılar vs. (kısaca: "İçerik") yer 
almıştır. Bunlar sınırlı sayı (numerus clausus) değildir. İçeriğin web sitesine konulması için web si
tesinin bir bölümü 1524 üncü maddenin amaç ve işlevlerine özgülenmelidir. Özgüleme olgusu "öz-
gülemenin yapılmış olduğu" ikinci fıkrada belirtildiği üzere web sitesinin tescili değildir. Sicile kay
dın kurucu niteliği bulunmayıp, özgüleme açıklayıcıdır; kamuya özgülemenin bildirilmesidir. İste
nen özgülemenin sicile kaydedilmesi, sicilde özel bir numara verilmesidir. Bu sicil numarası değil
dir. Ancak, kanun bunu bir hükme bağlamamıştır, idarî düzenlemelere bırakmıştır. Böylece web si
tesi içinde bir bölüm ayrılması gerçekleşmiş, ilân edilmiş ve resmîleşmiş olacaktır. 

Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kuru
lunun görevini yerine getirmemesinin tüm sonuçlan doğar. Meselâ: genel kurulun karan iptal edi
lir, yönetim kurulu sorumlu tutulur, gereğinde işlem geçerlik kazanmayabilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra: Web sitesinin sicile kaydına ilişkin hükmün anlamı birinci fıkrada 
açıklanmıştır. 

İkinci, özellikle üçüncü fıkra yeni bir kavrama yer vermiştir. Bu kavram "yönlendirilmiş me
saj "dır. Kavram AT'ın e-ticarete ilişkin yönergesinden alınmıştır. Kastedilen üçüncü kişiye yönlen
dirilen (teycihî muktazi) mesajdır. Bu mesaj yönlendirildiği andan itibaren şirketin tasarrufundan 
(kural olarak) çıkmıştır. Şirket bu mesajı kanunî usul ve şartlara uymadan değiştiremez. "Kanunî 
usul ve şartlar" ise mesajın içeriğine, niteliğine ve dahil bulunduğu kurum ile bağlı olduğu hüküm
lere göre değiştirilebilir. Yönlendirilmiş mesaj üçüncü kişi yönünden de hukukî bir anlam taşır. 
Yönlendirilmiş mesaj, ona dayanan tarafından, yönlendirildiği şekli ile alınmış sayılır. Alınmış sa
yılma "üçüncü kişi tarafından biliniyor" anlamına gelmez ve böyle anlama uygun sonuçlar doğur
maz. Çünkü kimse web sitesine bakmaya, ona ulaşmaya mecbur değildir. Ancak web sitesine ve 
yönlendirilmiş mesaja dayanıyorsa yönlendirilmiş mesaj onun tarafından da alınmış kabul olunur. 
Bu kabul hukukî sonuç doğurur. Yönlendirilmiş mesaj üzerine "yönlendirilmiş" veya eşanlamlı bir 
ibare konularak diğer mesajlardan ayrılır. Web sitesinin tahsis edilen kısmına konulan mesajlar yön
lendirilmiştir. Bunun pek az istisnası olabilir. Tahsis edilen kısımda bulunan mesajlar bu ibareyi 
içermeseler bile öğrenimin ve yargı kararlarının belirlediği hallerde böyle varsayılabilir. Bu husus
ta karine vardır. 

Dördüncü fıkra: Web sitesine konulacak içeriğin sitede kalma süresine ilişkindir. 
Beşinci fıkra: Yönlendirilmiş mesajlar maddeye göre saklanır. 
Madde 1525 - Bu hüküm Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak kabul gören bir uygulamayı 

kanunlaştırır. 1525 inci maddenin uygulanabilmesi için iki tarafı bulunan işlemlerde taraflar arasın
da anlaşmanın varlığıdır. 

Madde 1526 - Güvenli elektronik imza Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Ticaret hukuku 
açısından açıklık getirilmesi gereken husus, kıymetli evrakta güvenli elektronik imzanın kullanılıp 
kullanılamayacağıdır. Hüküm olası tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmüştür. 

Birinci fıkrada adlan verilerek gösterilmiş senetler üçüncü fıkrada öngörülen tüzük yürürlüğe 
girene kadar güvenli imza ile düzenlenemez, bu imza ile kambiyo taahhüdüne girilemez, kambiyo 
işlemi yapılamaz. 
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İkinci fıkrada birinci fıkrada konulan kuraldan istisna edilen senetler gösterilmiştir. Konişmen-
tonun birinci fıkradan istisna edilmesinde Comite Maritime International'in düzenleme ve tavsiye
leri rol oynamıştır. Diğerleri kıymetli evrak olmadıkları için istisnaya dahil edilmişlerdir. 

Madde 1527 - Günümüzün teknik ilerlemelerini dikkate alarak, Tasarı, sermaye şirketlerinde 
müdürler kurulu ve yönetim kurulu toplantıları ile şahıs şirketleri, limited şirketler ve paylı şirket
lerde ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarının on-line yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Müdürler kurulu ve yönetim kurulu toplantılarında, on-line olarak alınan kararlar geçerlidir. Bu 
kararlar güvenli elektronik imza ile imzalanabilecekleri gibi, daha sonra, fizikî imza ile de kayıt al
tına alınabilirler. 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantılarının on-line olarak yapılabilmesi, özellikle ya
bancı sermayeli şirketlerde önemli bir sorunu çözümleyecektir. Zira, üyelerinin bir kısmı hatta ta
mamı yurtdışında yerleşik yabancılardan oluşan yönetim kurullarının toplantılarının fizikî olarak 
yapılması önemli güçlükler arzetmekte, kararların 6762 sayılı Kanunun 330 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasına göre alınması ise çoğu kez arzu edilen düzeyde müzakereye olanak tanımamaktadır. 

Diğer yandan, on-line toplantı sistemi vasıtasıyla genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy 
verme, hukuksal sonuçları açısından, fizikî katılım, öneride bulunma ve oy vermenin bütün sonuç
larını doğuracaktır. Ancak, Tasarının getirdiği ana ilkelerin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Zira, oyun gerçek sahibi 
tarafından kullanıldığının tespiti, güvenilir bir teknik hazırlık ve söz konusu teknik altyapının de
taylarının tespitini gerektirmektedir. Tasanda, bu tür on-line toplantıların yapılabilmesi için şirket
te bulunması gereken teknik altyapının varlığının tespiti ve ortağın bu sistemi kullanma istemi ile 
ilgili düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Tasarı, anonim şirketlerde de genel kurulların elektronik ortamda yapılmasına yer vermiştir. 
Anonim şirketlerde de on-line genel kurullara katılım, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy ver
me, fizikî katılımın ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğuracaktır. Bu amaçla, anonim şirketlerin 
esas sözleşmelerine koyacakları hükümler ve diğer düzenlemeler, bir tüzük ile tespit edilecektir. 

Pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler açısından, en büyük sorun yönetimsel an
lamda yaşanan güç boşluğudur. Halk paysahiplerinin genel kurullara katılımı yetersiz kalabilmek
tedir. On-line genel kurullar, bu soruna önemli bir katkı sağlayacak ve halka açık anonim şirketle
rin daha şeffaf bir şekilde yönetilmelerine hizmet edecektir. 

Madde 1528 - Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu 
üyeleri, e-posta adreslerini şirkete bildirmek ile yükümlü olacaklardır. 

Madde 1529 - Günümüzde şirket gruplarının yönetimi açısından giderek gereksinim duyulan 
ve sıklıkla tartışılan kurumsal yönetim ilkeleri konusunda, Tasarı, yetkili bir kurum belirleme ihti
yacına cevap vermiştir. Kurumsal yönetim konusunda, birçok farklı platformda tartışma yürütülme
sinin ve birçok farklı kurum tarafından çalışılmasının, şirketlerin uyması gereken birden çok düzen
lemeye yol açmaması amacıyla, bu ilkeleri belirlemek konusunda Sermaye Piyasası Kurulu yetkili 
kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni halihazırda yayınlamıştır. Tasa
rının amacı, bu ilkeleri yayınlama yetkisini Kurula kanunen tanımaktır. Kendi özel ve sınırlı alan
larında, başkaca ilkeler belirlemek isteyen diğer yetkili kurumların, bu amaçla düzenleme yapmak 
istemeleri halinde, düzenlemeler arasında uyumun sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kuru-
lu'nun onayına başvurmaları, çelişkili düzenlemeleri önlemek amacına hizmet edecektir. 
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Madde 1530 - Tasarı, 6762 sayılı Kanunun 1466 ncı maddesinde öngörülen, ticarî hükümler
de belirlenen sınırların aşılması halinde, yapılan sözleşmelerin tamamının geçersiz kılınması yeri
ne, sınırın aşıldığı tutar veya kısımla ilgili kısmî geçersizlik kavramını korumuştur. 

Madde 1531 - Bu Tasanda "şirket", "kollektif şirket", "komandit şirket", "anonim şirket", 
"sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket", "limited şirket" ve "kooperatif şirket" terimleri kul
lanılmıştır. Ancak, bu kesin ve bağlayıcı bir tercih değildir. Mevzuatta ve öğretide, "ortaklık", "kol
lektif ortaklık", "komandit ortaklık", "anonim ortaklık", "sermayesi paylara bölünmüş komandit or
taklık", "limited ortaklık" ve "kooperatif ortaklık" terimlerine de sıkça ve hatta eşit oranda da rast
lanmaktadır. 

Bu terimlerden, herhangi birini kesin ve bağlayıcı şekilde kanunî terim olarak kabul etme 
imkânı yoktur. Öğreti ve ilgili çevrelerde de her iki terim güçlü gerekçelerle savunulmaktadır. Hat
ta öğretide her iki terimin farklı şekilde kullanılması görüşü de ileri sürülmüş bu bağlamda ortaklık 
kelimesinin tüzel kişiliği olmayan adî ortaklık ile şahıs şirketlerini ifade için kullanılması şirket ke
limesinin ise sermaye şirketlerine özgülenmesi önerilmiştir. Böylece bu görüş uyarınca İngiliz hu
kukundaki "partnership" ve "company" ayrımı hukukumuzda da gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, söz 
konusu görüş, ne uygulamada ne de öğretide yeterli taraftar bulmuştur. Tasarı hem ortaklık hem de 
şirket kelimelerini ve bu kelimelerle üretilen ticaret şirketlerinin adlarını eş değerde kanunî terim
ler olarak kabul etmektedir. 

Madde 1532 - 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan harçlar ile il
gili düzenleme, kanun tekniği açısından daha uygun olacağı düşüncesiyle, Tasarıda son hükümlere 
ilişkin bölüme taşınmıştır. 

Madde 1533 - Tasarı, 6762 sayılı Kanununun bütünüyle yürürlükten kaldırılmasını öngörmek
tedir. 

Geçici Madde 1 - Tasarı genel olarak şirketlerin muhasebe uygulamaları ile ilgili hiçbir hüküm 
öngörmemiştir. Ayrıntılı ve teknik nitelikteki muhasebe ilkelerinin belirlenmesi görevi Türkiye Mu
hasebe Standartları Kurulu'na verilmiştir. Tasarının kanunlaşmasından sonra, Kurul, kanunen ken
disine verilmiş olan görev uyarınca, bu ilkeleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uy
gun bir şekilde ilân edecektir. Belirlenecek standartlarla, Türk şirketlerinin muhasebe sistemlerinin, 
dünyada kabul görmüş düzeye ulaşması amaçlanmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Stan
dartlarında yapılan değişiklikler de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından takip edilecek 
ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygulanacaktır. Dördüncü fıkra, şahıs şirketleri, küçük ölçek
li sermaye şirketleri ve tek kişi işletmeleri için IFRS'lerin uygulanması yönünden bir uyum süresi 
öngörmüştür. 

Geçici Madde 2 - 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Bi
rimi Hakkında Kanun hükümleri karşısında; Tasarıya geçici 2 nci madde eklenmek suretiyle, bu Ka
nundaki "Türk Lirası" ibaresinin geçici bir süre için "Yeni Türk Lirası" olarak anlaşılmasının sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Madde 1534 - Yürürlük maddesidir. 
Madde 1535 - Yürütme maddedir. 
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22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No : (1/1138) 3/5/2007 

Karar No : 123 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 15/11/2005 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş 
olan, "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/1138)", Komisyonumuzun 1/12/2005 tarihli toplantısında 
geneli üzerindeki görüşmelerden sonra, ayrıntılı bir çalışma için beş kişiden oluşan bir Alt Komis
yona havale edilmiştir. 

Tasan, Alt Komisyon çalışmalarında değerlendirilmesi amacıyla, 2/12/2005 tarihinde; ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi 
Odalarına, Ticaret Odalarına, Sanayi Odalarına, Ticaret Borsalarına, Deniz Ticaret Odalarına, barola
ra ve ilgili sivil toplum örgütlerine gönderilmiştir. Ancak ne yazık ki konu ile ilgili olup yukanda adı 
geçen kamu kurum ve kuruluşlan ile sivil toplum örgütleri Tasarıya beklenen ilgiyi göstermemiştir. 

Alt Komisyon, Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü başkanlığında, Ankara Milletvekili Haluk 
İpek, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılınazcan, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, 

- Türk Ticaret Kanunu Tasansını hazırlayan Bilim Komisyonuna Başkanlık eden, İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Tekinalp'in, 

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hü
seyin Ülgen'in, 

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Ticaret Hukuku Anabilim Da
lı eski Başkanı Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün, 

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veliye Yanlı'nın, 
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kerim Atamer'in, 
- Yargıtay Başkanlığını temsilen, 11. Hukuk Dairesi Üyeleri Ahmet Özgan ile Mehmet Kılıç, 

19. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Bilgen'in, 
- Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tetkik hâkimleri Muharrem Barut, Mehmet Erol'un, 
- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dilek Kabuk-

çuoğlu Özer'in, 
- Türkiye Barolar Birliğini temsilen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin, 
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 

(TÜRMOB) adına, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Korkut Özkor-
kut ve Maliye Müfettişi Musa Pişkin ile 
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- Denizcilik Müsteşarlığı temsilcilerinin, 

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin, 
- Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcilerinin, 
- Deniz Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Bağımsız Denetim Derneği Başkanlığı temsilcilerinin, 
katılımlarıyla, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının görüşmelerine 6/12/2005 tarihinde başlamış, 

yaptığı kırktan fazla toplantı sonunda çalışmalarını, 14/6/2006 tarihinde tamamlayarak, raporunu 
Komisyon Başkanlığımıza sunmuştur. 

Alt Komisyon Raporu, 24/7/2006 tarihinde, Tasarının Komisyonumuzdaki görüşmelerinde dü
şüncelerinden yararlanmak amacıyla; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odalarına, Ticaret Odalarına, Sanayi Odalarına, Ti
caret Borsalarına, Deniz Ticaret Odalarına, barolara ve ilgili sivil toplum örgütlerine gönderilmiş
tir. Ancak ne yazık ki konu ile ilgili olup yukarıda adı geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum örgütleri yukarıda sözü edildiği şekilde, Tasarıya beklenen ilgiyi göstermemiştir. 

Komisyonumuzun 8/11/2006 ve 10/1/2007 tarihli toplantılarında, Tasarının görüşme usulü tar
tışılmıştır. Komisyonumuzca, Tasarının, Alt Komisyon Raporunun esas alınarak görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Komisyonumuz; Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan Başkanlığında, Komisyon Başkanlık 
Divanı üyeleri; Başkanvekili, İsparta Milletvekili Recep Özel, Sözcü, Kırıkkale Milletvekili Ra
mazan Can ve Katip Üye, Kilis Milletvekili Hasan Kara ile diğer Komisyon üyeleri; Adıyaman 
Milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu, Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, Ankara Milletvekili Haluk 
İpek, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Artvin milletvekilleri Orhan Yıldız, Yüksel 
Çorbacıoğlu, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, Çorum milletvekilleri Feridun Ayvazoğlu ile 
Muzaffer Külcü, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Gaziantep Milletvekili Mahmut 
Durdu, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, Ordu Milletvekili Enver 
Yılmaz, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun, Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan ile Yoz
gat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın ve Komisyonumuzun Uzmanları Cemil Tutal ile Mustafa Doğa-
nay'ın; 

- Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 
- Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Niyazi Güney ile aynı Genel Müdürlükte görev ya

pan tetkik hâkimleri Muharrem Barut ile Servet Kaya'nın, 
- Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlayan komisyona başkanlık eden, İstanbul Üniversi

tesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Tekinalp'in, 

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Ticaret Hukuku Anabilim Da
lı eski Başkanı Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün, 
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- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kerim Atamer'in, 

- Yargıtay Başkanlığını temsilen, 11. Hukuk Dairesi Üyeleri Ahmet Özgan ile Mehmet Kılıç, 
19. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Bilgen'in, 

- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dilek Kabuk-
çuoğlu Özer'in, 

- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB) adına, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Korkut Özkor-
kut ve Maliye Müfettişi Musa Pişkin ile 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin 
- Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
- Denizcilik Müsteşarlığı temsilcilerinin, 
- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin, 
- Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin, 
- Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcilerinin, 
- Deniz Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinin, 
katılımlarıyla,l 5/3/2007,20/3/2007,21/3/2007,22/3/2007,27/3/2007,28/3/2007,29/3/2007,3/4/2007, 

4/4/2007,5/4/2007,10/4/2007 ve 18/4/2007 tarihli toplantılarında, Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 
Tasarıda, dilinin sadeleştirilmesi yönünde yapılan düzenlemeler, Alt Komisyonca genel kabul 

görmüş olmakla birlikte; gerek hukuk dilimize yerleşmiş kelimelerin, gerek yaşayan dilin kullanılma
sını sağlamak amacıyla, değişiklikler yapılması kabul edilmiştir. Bu amaçla Tasan metninde yer alan; 

"kişisel deriler" "şahsî def'iler", "kişisel olarak" "şahsen", "akla yatkın" "makul", "olası" 
"muhtemel", "olasılık" "ihtimal", "olanak" "imkan", "ayrıksı" "istisna", "bağışık" "muaf, "durak
sama" "tereddüt", "web" "internet", "güvence" "teminat", "sözleşmesel" "akdî", "rastlantısal" "te
sadüfi", "nedensellik" "illiyet", "hükümsüzlük" "butlan", "hükümsüzlük davası" "butlan davası", 
"yeni pay alma hakkı" "rüçhan hakkı", "terkin" "silinme", "gereksinim" "ihtiyaç", "malvarlıksal" 
"malvarlığına ilişkin", "ihtilaf "uyuşmazlık", "muhakeme" "yargılama", "onay" "muvafakat", 
"geri alma davası" "iade davası", "dolaşım" "tedavül", "taşıma işleri yüklenicisi" "taşıma işleri ko
misyoncusu", 

kelimeleri ile değiştirilmiştir. 

Ayrıca Tasarı metninde, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile imlâ ve 
yazım kurallarına uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Alt Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonunda, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve deği
şiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

- Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü, maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde itirazın 
haklı görülmesi halinde dosyanın talep üzerine gönderilmesini temin için ekleme yapılmış, ayrıca 
üçüncü cümlesinde geçen "açılacak dava" ibaresi açılmış bulunan bir davada işbölümü itirazının 
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kabulüne ilişkin karardan sonra bu dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesinin sağlanması anlamı
nı içermesi gerekirken maddenin lafzi yorumunda yeni bir dava açılacakmış intibaını verdiğinden 
göndermenin mahkemece re'sen yapılacağı kanaatini uyandıracak sonuçlarını önlemek bakımından 
açıklayıcı nitelikte bir düzeltmenin yapılmasında yarar görülerek "yenilenecek dava" vurgusuna 
Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

- Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrası tek fıkra hâlinde kabul edilmiş, 

ikinci fıkrası aşağıda açıklanacağı üzere tek fıkra halinde 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. Ya
pılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 9 uncu maddesinde öngörülen ve 6762 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasından aynen alınmış bulunan, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizi
ne İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki bileşik faiz yasağının bir istisnası olan 
"Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte faiz yürütülmesi şartı, yalnız 
cari hesaplarla borçlu yönünden ticarî iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerde geçerlidir" şeklindeki 
hüküm Tasarıdan çıkarılmıştır. Bu değişiklikten sonra Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasın
da yer alan "Ticarî işlerde, kanunî anapara ve temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uy
gulanır" hükmü, "Uygulanacak hükümler" başlığı altında 9 uncu madde olarak bağımsız hâle ge
tirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin kaldırılmasının sebebi, bileşik faiz yasağının bu istisnasının uy
gulamada kötüye kullanılmış olmasıdır. İstisna, hem yoğunlukla cari hesap dışında hem de borçlu 
yönünden ticarî iş niteliğinde olmayan ödünç sözleşmelerinde uygulanmıştır. Bu tür uygulamalara 
son zamanlarda çoğunlukla kredi kartı ile çalışan hesaplarda da rastlanılmıştır. Ayrıca bu istisna, 
bankaların genel kredi sözleşmelerini istisnasız cari hesap sözleşmesi şeklinde yapmaları sonucunu 
doğurmuştur. Bu yolla kredi sözleşmelerinde bankalar krediye ilişkin bir sebep olmaksızın sözleş
meyi istedikleri zaman feshedebilmişlerdir. Kredi sözleşmelerinin kolayca feshi ise bankaların kre
di müşterilerinin işlem teminatından yoksun kalmalarına sebep olmuştur. 

Alt Komisyon söz konusu hükmü Tasarıdan çıkarırken, Türkiye Bankalar Birliğinden de ya
zılı görüş alıp bu değişikliğin muhtemel ekonomik sonuçlarını tartışmıştır. Gerek yazılı görüşte 
yer alan, gerek tartışmalar sırasında ileri sürülen hükmün muhafaza edilmesi yolundaki sebepler 
ikna edici bulunmamıştır. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler, Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

- Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, ülkemizde ticaret çevrele
ri ile ticaret hukuku öğretisinde işletme değerinin karşılığı olarak kullanılan, ayraç içinde yazılı 
(peştamalîye) ibaresi, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, ayraç içindeki 
hükümlere yer verilmeyeceğine dair düzenlemeye uygun olarak metinden çıkarılmış, bu husus Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında aşağıdaki gerekçelerle Komisyonumuzca değişiklik yapıl
mıştır. 

"Üçüncü fıkranın birinci cümlesi bir ticarî işletmenin bir bütün halinde devredilebileceğini 
hükme bağlamaktadır. Cümledeki "bir bütün halinde" ibaresiyle, ticarî işletmeyi meydana getiren 
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taşınmazlar, menkuller, fikrî mülkiyet hakları gibi malvarlığı unsurlarının tescil, teslim vs. gibi özel 
tasarruf işlemlerinin teker teker yapılmasına gerek olmaksızın devir sözleşmesi ile intikali amaçlan
mıştır. Ancak "bir bütün halinde" ibaresinin bu şekilde yorumlanabileceği endişesiyle ve görüş ay
rılıklarına yer bırakmamak için birinci cümle "Ticarî işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının ka
nunî tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve 
...." şeklinde değiştirilmiş, ayrıca son cümle "Bu devir sözleşmesi ile ticarî işletmeyi bir bütün ha
linde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân olunur" haline 
getirilmiştir." 

- Tasarının 12 ve 13 maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 14 üncü maddesinin redaksiyonu yapılmış; yapılan bu değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında yer alan "kişisel" ibaresi yerine "şahsî" ibaresinin kullanılması

nın daha doğru olacağı yönünde, Alt Komisyonda oluşan görüş doğrultusunda değişiklik yapılmış 
ve Tasarının tüm metnine işlenmesine karar verilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca uy
gun görülmemiş ve Tasarı metninde yer aldığı gibi "kişisel" ibaresi aynen korunmuştur. 

- Tasannın, esnafı tanımlamayı amaçlayan 15 inci maddesi, kavramı olumsuz cümleyle açıkla
ma yöntemini tercih etmiş ve bu bağlamda kimlerin tacir olmadıklarını belirttiğinden, "Esnaf ke
nar başlığını taşıyan hükmün olumlu bir cümle ile esnafı tanımlamasının doğru olacağı düşüncesi 
Alt Komisyonca kabul edilmiş, bu sebeple tanımın cümle yapısı değiştirilmiş, ancak içerikte kavra
mı etkileyecek bir değişiklik yapılmamıştır. Yine Alt Komisyonca aynı cümlede yer alan "sanat" ile 
"ticaretle" kelimeleri arasındaki "ve" kelimesinin "veya" olması gerektiği kanaatine varılarak bu 
değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, amacına varmak için ticarî bir işletme işleten 
vakıfların tacir sayılacağı hüküm altına alınmış ise de "vakıflar" ibaresinin cümledeki yeri itibarıy
la bir bütün olarak tacir sayılacakları anlamı çıkarılabileceği endişesini gidermek amacıyla "vakıf
lar" ibaresinin cümle içindeki yeri Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

- Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Alt Komisyonca Tasannın 18 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklikler ya

pılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
- Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bildirim" kelimesinin "ihbarlar" 

şeklinde değiştirilmesinin kavram ve amaca uygun olacağı sonucuna varılarak bu değişiklik yapıl
mıştır. Tasannın diğer maddelerinde de uygulanan bu değişikliğin gerekçesinin açıklanmasının ve 
yeri geldikçe bu değişikliğe gönderme yapılmasının doğru olacağı düşünülmüştür. Bazı yeni kanun
larda ve tasarılarda "ihbar" yerine "bildirim" kelimesi kullanılmaktaysa da, "bildirim" kelimesi hem 
"ihbar"ın anlamlarını içermemekte hem de gerekli anlam kesinliğinden yoksun bulunmaktadır. 
Türk Hukuk Lügatında "ihbar" kelimesinin hepsi de hukukî olmak üzere üç belirgin ve kesin anla
mı vardır: (1) "İhbar" bir hak veya borca veya kamuya ait bir yetkiye bir veya daha fazla kimsenin 
veya resmi makamın dikkatini çekmek (iş aktinin feshi) anlamına gelmektedir. "Bildirme" kelime
si ise sadece haber vermeyi ifade etmekte, bir hukukî duruma dikkati çekmek vurgusunu haiz bu
lunmamaktadır. (2) "İhbar" kelimesi bir kimsenin vukuunu öğrendiği bir hadiseyi merciine bildir
mek anlamına da gelmektedir (suçu ihbar). (3) "İhbar" kelimesi taraflardan olmayan bir veya çeşit
li kişilere ilgili oldukları usule ilişkin bir belgeyi veya işlemi tebliğ etmeyi ifade için de kullanıl-
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maktadır (davanın ihbarı). Bildirim ise Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne göre, yazılı olarak 
yapılan açıklama, tebliğ anlamını taşımakta, bu kelimeye henüz kesin ve sınırları belli hukukî bir 
anlam yüklenmemiş bulunmaktadır. Tasarının diğer maddelerinde de bu değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 19 ve 20 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası herhangi bir iletişim veya bili
şim aracıyla yapılan sözleşmelerin teyidini kapsayacak şekilde genişletilerek, günün ihtiyaçlarına 
uygun hâle getirilmiş; bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

- Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Alt Komisyonca Tasarının 23 üncü maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklikler ya

pılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
- Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 6762 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde olduğu gibi, kısım kısım yerine getirilen sözleşmeler ile 
kısmen yapılan teslimin çekincesiz kabul edildiği sözleşmelerde, alıcının haklarını, teslim edilme
yen kısım hakkında kullanılabileceği öngörülmüştür. Bu hüküm, sözleşmenin feshedilebilmesi ola
nağını dışlamaktadır. Gerçi, öğretide alıcıya bazı şartlar altında fesih hakkının tanınması görüşü 
haklı olarak savunulmuş, bazı mahkemeler de bu yolda karar vermiştir. Ancak bunlar, kanunlarda 
varlığı şart olan menfaatler dengesinin sağlanması, hükmün haklılık temelinin sağlam olması ba
kımlarından ve kararlı bir uygulamaya ulaşılması yönünden yetersiz kalmıştır. Çünkü, Tasarı hük
münün bu hali ile uygulanması, bazı hâllerde alıcıyı tatmin etmeyebilir, hatta ona zarar verebilir. 
Meselâ, 24 kişilik bir sofra takımında, çorba kâse ve tabaklarının veya tatlı tabaklarının veya bir an
siklopedide bir veya birkaç cildin yokluğu, alıcının "takım"dan beklediği yararı veya izlenen ama
cı ortadan kaldırıp, ifa edilen kısma özgülenen sözleşmeyi anlamsız duruma getirebilir. Söz konusu 
sakınca sözleşmenin konusunun bir "bütün" veya "takım" oluşturduğu tüm varsayımlarda ortaya çı
kar. Bunun gibi, alıcı çekince ileri sürmeksizin kısmî teslimi kabul ettiği takdirde de Tasarının sis
temi menfaatler dengesini sağlayamayabilir ve hatta alıcıya zarar verebilir. Şöyle ki, sözleşmenin 
geri kalanının yerine getirilmeyeceğinin durumdan ve şartlardan anlaşıldığı hâllerde, alıcının diğer 
kısımların ifa edilmesi zamanını beklemesi tamamen gereksiz olabilir ve zaman kaybına sebep ve
rebilir. Meselâ: Satıcının iflâs ettiği veya malı sağladığı kaynağın veya kaynakların satıcıya mal ver
meyeceğinin anlaşıldığı durumlarda olduğu gibi. Alt Komisyonu bu düşüncelerle alıcıya bazı du
rumlarda fesih hakkı tanımıştır. Bunlar, yerine getirilmeyen kısmın yokluğunun sözleşmenin tü
münden beklenen yararı veya izlenen amacı ortadan kaldırması ile, durum ve şartlardan sözleşme
nin geri kalanının da ifa edilmeyeceğinin anlaşılması halleridir. Önerilen hükmün, amacı tam ifade 
edecek unsurlar taşımasına, anlama güçlüğü yaratmamasına ve geniş yorumlanarak amaca uygun 
her somut olayı kapsamasına dikkat edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde iki değişiklik yapmıştır. 
Bunlardan birincisi zamanaşımı süresinin ticarî satışlarda iki yıla çıkartılmasıdır. İkincisi ise zama
naşımı süresinin kısaltılmasına olanak verilen cümle madde metninden çıkarılmıştır. Birinci deği
şikliğin üç sebebi vardır: (1) Yatırım mallarında özellikle makinalarda gizli ayıplar çoğu kez altı ay
lık sürede belirlenememekte, anlaşılamamaktadır. Bu konuda tam kapasiteyle çalışmak ve kaliteyi 
tutturmak örnekleri verilebilir. Teknolojinin ilerlemesi makinaları bilgisayar ile çalışır duruma ge
tirmiş, bu sistem içinde ayıplar ancak altı ayı aşan bir süreden sonra belirlenen nitelikte ayıplara dö
nüşmüştür. (2) Kısa zamanaşımı süresi bir ithalat ülkesi olan Türkiye'de zararlı sonuçlar vermiştir. 
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(3) Bu süre, Dünya'da yaygın bir şekilde uygulanan, Viyana Antlaşması diye adlandırılan "Milletle
rarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması" ile açık uyumsuz
luk içindedir. Türkiye'nin kabul işlemlerine giriştiği bu Anlaşmada söz konusu zamanaşımı iki yıldır. 

İkinci değişiklik ise birincinin doğal sonucu olup ithalatçıları güçlü satıcılar karşısında koru
mak amacına hizmet etmektedir. 

- Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 25 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko

misyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca, Tasarının 27 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde, harç mak

buzunun tescil anını belirleyici unsur olmasının, harca tâbi işlere münhasır kılınması uygun görülmüş, 
üçüncü cümlenin başına "Harca tâbi işlerde" ibareleri eklenerek maddede değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 28, 29, 30 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 31 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 37 nci maddesinde, hükmün daha anlaşılır hâle gelmesi amacıyla 

ibare değişikliği yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "web" ibareleri ka

nun tekniğine uygun olarak tüm Tasan metninde "internet" olarak değiştirilmiş; yapılan bu değişik
lik Komisyonca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 40 inci maddesinin üçüncü fıkrasında birinci ve ikinci fıkralara 
yapılan atıf, kanun yapım tekniğine uygun olarak değiştirilmiş; yapılan bu değişiklik Komisyonca 
da kabul edilmiş; Komisyonumuzca ayrıca, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önü
ne geçilmesi amacıyla "müdürü" ibareleri "müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 41 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 42 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 43 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 
Ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı yaklaşık 78.000, Tarım ve Köyişleri Bakanlı

ğına bağlı 11.000 olmak üzere toplam 89.000 kooperatif faaliyet göstermektedir. 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununda, 5146 sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 
2004 yılında yapılan değişiklik, kooperatiflerin ticaret şirketlerinden olduğu ve bir ortaklık olduğu 
hususundaki tartışmaları kaldırmıştır. Öte yandan, kooperatiflerin ticaret şirketlerinden sayılmaları 
ayrı bir husus, bunların unvanlarında "şirket" ibaresinin bulunması ayrı bir husustur. Kooperatifle
rin unvanlarında zorunlu olarak "şirket" ibaresinin bulunması halinde, yukarıda bahsedilen 89.000 
kooperatife ilişkin intibak işlemleri yapılması zorunlu hale gelecek ve kooperatiflerin bu şekilde un
van değişikliğine gitme zorunluluğu gereksiz bir mali yük oluşturacaktır. 
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Diğer yandan, ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket tü
rünü gösteren ibarelerin baş harfler veya başka şekilde kısaltılarak yazılmaması daha uygun olacaktır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 44 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca Komisyonumuzca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 50 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko

misyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 51 inci maddesinin ikinci fıkrası, 39 ilâ 46 ve 48 inci maddeleri 

ihlâl edenlerin 38 inci maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmalarını sağlayıcı, daha uygun, 
bir lafza kavuşturulmuştur. Tasarı metnindeki ".... fıkrasındaki cezalara mahkum edilirler" ibaresi
nin ceza hukuku ilkelerine uygun görülmeyebileceğinden endişe edilmiş, gerekli düzeltme yapıl
mıştır. Bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 52 ve 53 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 54 üncü maddesinde "dürüstlük kuralı" tek bir kavramı ifade et
tiği için, maddede yer alan, "dürüstlük kuralları" ibaresi yerine "dürüstlük kuralı" ibaresi tercih edi
lerek gerekli değişiklikler yapılmış; ayrıca, Komisyonumuzca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 55 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. Komisyonumuzca, Tasarının 55 inci maddesinde "dürüstlük ku
ralı" tek bir kavramı ifade ettiği için, madde başlığında ve metninde yer alan, "dürüstlük kuralları" 
ibaresi yerine "dürüstlük kuralı" ibaresi tercih edilerek gerekli değişiklikler yapılmış; ayrıca, Ko
misyonumuzca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "dernekleri" ibaresi yerine, da
va hakkını her esnaf demeklerine değil, anayasal kurumlar olan esnaf odalarına verilmesi amacına uy
gun olarak "odaları" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine fikrî mülkiyete ilişkin mevzuat ve 
bu Kanunun 52 nci maddesiyle gerekli uyumun sağlanabilmesi ve aynı zamanda ihtiyati tedbirlere 
dair 61 inci maddenin anlam kazanabilmesi için gereğinde araçların ve malların imhasına ilişkin hü
küm Komisyonumuzca eklenmiştir. Ancak, ikinci fıkrada yapılan düzenlemeyle, müşterilerin araç 
ve malların imhasını isteyebilmeleri uygun görülmemiştir. 

- Tasarının 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 58 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklikler ya

pılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
- Tasarının 58 inci maddesi, iletişim ve bilişim alanındaki son teknik gelişmelerle, ileride mey

dana gelebilecek gelişmeler dikkate alınarak daha geniş bir kapsama kavuşturulmuştur. Aynca, eski 
metnin ifadesinin, haksız rekabetin sadece "yazı" ile gerçekleştirilebileceği şeklinde dar yorumlan
maya müsait olması dikkate alınarak, hükmün bu noktada da genişletilmesinin amaca daha uygun 
düşeceği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, eski metindeki "yazı" kelimesi yerine "yazılı basında ya
yınlanan şey" ibaresi tercih edilmiştir. Bu ibare içine yazı, haber, resim, karikatür ve benzeri girer. 

Madde başlığı metinde yapılan değişiklikleri de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 59 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 60 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 61 inci maddesinde, fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin düzenleme
ler ile uyumlu hâle getirilmesi amacıyla, maddeye ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş; bu 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının cezayı gerektiren haksız rekabete ilişkin 62 nci maddesinde "bir yıla kadar" şeklin
de düzenlenen hapis cezası maddede öngörülen fiillerin ağırlığı ile orantılı olmaması nedeniyle iki 
yıla çıkarılmıştır. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Alt 
Komisyonca, 14 üncü maddedeki değişikliğe uygun olarak "kişisel" ibareleri "şahsî" şeklinde de
ğiştirilmiştir. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde 
olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 63 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasmda ayraç içi kelimeler metne işlenmiş, dördüncü 

fıkrasında bahsedilen karar defterinin, yönetim kurulu karar defteri olduğu hususuna açıklık getiril
mesi amacıyla değişiklik yapılmıştır. Alt Komisyonca kabul edilen bu değişiklik Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. 

Ayrıca, aşağıda açıklanan gerekçelerle maddenin üçüncü fıkrasında Komisyonumuzca değişik
lik yapılmıştır: 

Ticari defterlerin onayında noterin odalardan getirilecek faaliyet onay belgesi yerine ticaret sicili 
müdürlüklerinden alınacak ticaret sicili tasdiknamesini araması işin özüne daha uygun olacaktır. Gerek 
yürürlükteki Kanuna göre, gerek Tasarıya göre tacirin kaydı ticaret sicilinde tutulur. Ticaret sicili müdür
lükleri, kamusal yanı meslek odalarından daha ağır basan ve kayıtlarının niteliği bakımından meslek oda
larına göre tacire ilişkin daha güncel ve daha kapsamlı veriler içeren kurumlardır. Zira, tacir ticari işlet
mesini ve ticaret unvanını, bundan başka, tescil edilmiş hususlarda meydana gelen değişiklikleri ticaret 
siciline tescil ettirir. Ticaret sicilinde tescilli bilgilerin ilgili meslek odasına intibakı kanunen zorunlu ol
sa da uygulamada aksaklık doğabilecektir. Kaldı ki, Tasan aynı maddenin birinci fıkrasına göre defter 
tutma yükümünü tacire getirdiğine göre, defter onaylannda aranacak belgenin de taciri tanımlaması, do
layısıyla yine Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ve tacirin sicilini tutan kurum tarafından verilmesi 
işin doğası gereğidir. Aynca, ticaret siciline kaydı zorunlu olan ancak farklı meslek odalanna kayıtlı ki
şilerin notere birbirinden farklı belge ibraz etmesinin de böylece önüne geçilmiş olacaktır. 

Bu defa, yetkisiz kişilerce defter onaylatılmasının önüne geçmek amacıyla ticari işletmeyi ve taciri 
temsile yetkili kişinin kim ya da kimler olduğunu gösteren sicil tasdiknamesinin sadece kuruluşlarda değil, 
tüm açılış onaylannda aranması mükerrer defter kullanımının önüne geçilmesi ve ticaret sicili müdürünün 
tacirin durumunda tescili gerekli değişiklikleri takip edebilmesi bakımından son derece yararlı olacaktır. 

- Tasarının 65 inci maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuat hazırlama usulüne 
uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinden oluş
turulması yerine, anlam bütünlüğü bozulmadan bentler birleştirilerek, tek fıkra halinde düzenlen
miş; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 68 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 69 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 70 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 71 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 72 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca söz konusu maddede Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 
Tasarının 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özsermaye" ibareleri "özkaynaklar" şek

linde değiştirilmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özsermaye" ibareleri "özkaynak

lar" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında "kurulması için yapılan giderler" 
ibaresi "yapılması için gerekli olan giderler" şeklinde değiştirilmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu 
değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 75 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonca, Tasarının 76 ncı maddesinin başlığında ayraç içinde yer alan (geçici) madde 
metninden çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Aynca söz konu
su maddede Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 77 nci maddesinde redaksiyon yapılmak suretiyle değişiklik ya
pılmış; Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 78 inci maddesinde yer alan "yıl sonu finansal tablolarında" tek
nik terimindeki, "yıl sonu" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Söz konusu ibareyi içeren diğer 
maddelerde de uygulanan bu değişikliğin sebebi üç, altı ve hatta bazen bir aylık ara finansal tablo
larda da Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacak olmasıdır. Yapılan değişiklik, Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 79 uncu maddesinde yer alan "değerlendirilir" ibaresi "değerle
nir" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik varlıklara değer biçme işleminin düzenlendiği diğer 
maddelerde de uygulanmıştır. Çünkü, Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılan Türkçe Sözlükte gerek 
"değerlendirme" gerek "değerleme" kelimeleri, değerlemek işi ve kıymetlendirme şeklinde anlam
landırılmışsa da, bilanço hukukunda varlıklara değer biçme işinin "değerlendirmek" değil de "de
ğerlemek" mastarı ile ifadesinin daha yaygın olduğu belirlenmiştir. Özellikle Vergi Usul Kanunu
nun "değerleme" mastarını kullanmış olması (Vergi Usul Kanununun 258 inci ve devamı maddele
ri) kelimeyi teknik terim haline getirmiş, Türkiye Muhasebe Standartları da bunu pekiştirmiştir. 
Türk Ticaret Kanununun, finansal tablolar yönünden temel kanun olarak aynı teknik terimi kullan
ması zorunludur. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 80 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 81 inci maddesinde, 79 uncu maddede açıklanan gerekçelerle Alt Komisyonca de

ğişiklikler yapılmış, bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 82 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki "ticarî işletmenin bulun
duğu yerin yetkili mahkemesi" cümle parçasında bulunan "yetkili yer" ibaresinin hem "yer" hem 
de "yetkili" kelimelerinin yer itibariyle yetkiyi ifade etmesi dolayısıyla, "yer mahkemesi" şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmüş, sekizinci fıkrasında bulunan "ve" kelimesi duruma uyan "veya" ke
limesiyle değiştirilmiştir. Bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; birinci fıkranın (d) ben
dinde yapılan madde atfının doğru olması için "66 ncı" ibaresi "64 üncü" şeklinde, dördüncü fıkra
nın birinci cümlesindeki "birinci cümlesine dayanarak bilgisayarlı ortama" ibaresi, atfın doğru ol
ması ve teknik terimin doğru olarak kullanılması için "ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Defter ve belgelerin saklama süresi Tasarıda beş yıl olarak belirlenmiş olup, uygulamada diğer 
kanunlarda bulunan zamanaşımı sürelerinden dolayı defter ve belgelere dayalı usulsüzlüklerin (zim
met, emniyeti suiistimal vb.) tespit edilebilmesi açısından, saklama süresinin eskiden olduğu gibi 
on yıl olarak belirlenmesi amacıyla maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında yer alan beş yıllık 
süreler Komisyonumuzca on yıla çıkarılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 83 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 84 üncü maddesi amacı ve konuyu daha iyi açıklayan bir ifadey
le değiştirilmiştir. Hükmün üçüncü cümlesi defterlerin, uyuşmazlık ile doğrudan ilgili olmayan içe
riklerinin ne zaman mahkemeye açıklanabileceğini düzenlemektedir. Tasarı metninde tercih edilen 
"Türkiye Muhasebe Standartları yönünden denetimlerinin gerekli kıldığı ölçüde" yerine "Türkiye 
Muhasebe Standartlarına uygunluklarının denetimi için gerekliyse" denilmesinin amaca daha uygun 
düşeceği düşünülmüştür. Ayrıca aynı cümledeki "mahkemeye" kelimesinin yanlışlıkla "mahkeme
ce" yazıldığı tespit edilerek "mahkemeye açıklanır" şekline dönüştürülmüştür. Alt Komisyonca ya
pılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede Komisyonumuzca re
daksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 85 ve 86 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 87 nci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 88 inci maddesinin beşinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler ya
pılmıştır: (1) İlk olarak "dünyada yaygın uygulaması bulunan" yerine "milletlerarası uygulamada" 
ifadesinin kullanılmasının amaca daha uygun olacağı düşünülmüştür. Gerçi Tasarıdaki "dünyada" 
kelimesi ile özellikle dünyada büyük ağırlığı olan US-GAAP'a vurgu yapılmıştır. Ancak tercih edi
len ifadenin de aynı genişlikte olduğu şüphesizdir. (2) Bunun gibi "ilgili oldukları alan itibarıyla" 
ifadesi yerine aynı gerekçeyle "ilgili oldukları alan" ibaresi konulmuştur. Alt Komisyonca yapılan 
bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 89 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 90 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde ibare 

değişiklikleri yapılmış, (e) bendinde düzenlenen hüküm, faize ilişkin hükümlerin bulunduğu 95 in
ci maddede düzenlenmek üzere madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 91 inci maddesinde, 90 inci maddeye yapılan atıf, Tasarı metnin
deki düzenlemeler karşısında 96 ncı maddeye atıf şeklinde düzenlenerek kabul edilmiştir. Bu deği-
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şiklik Komisyonumuzca da değerlendirildiğinde doğru atfın 90 inci madde olduğu tespit edilmiş, bu 
nedenle Alt Komisyonca yapılan değişiklik yerinde görülmeksizin madde kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 92 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 93 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 94 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 95 inci maddesinin kenar başlığı "Genel olarak" iken, madde met

nine daha uygun olan "Alacaklar için faiz" şeklinde değiştirilmiş, 90 mcı maddeden faize ilişkin 
hükmün, faiz üst başlığı altında düzenlenmesi amacıyla çıkarılan bent, anılan maddede tek fıkra ha
linde kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 96 ncı maddesi, 9 uncu maddenin Tasarı metninden çıkarılarak ye
niden düzenlenme gerekçesine paralel şekilde yapılan değişiklikle, "Bakiye için faiz işletilemeye
ceği" başlığı altında kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 18 inci maddede 

açıklanan gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 99 ve 100 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 101 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 101 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 103 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 104 üncü maddesinin kenar başlığı, maddenin metnine daha uy

gun düşen "inhisar" ibaresiyle değiştirilmiştir. Madde metni daha anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş
tir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 105 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 106 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 107 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 108 inci maddesinde "onam" ibaresi anlamı daha iyi ifade eden 

"icazet" ibaresiyle değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 109 ve 110 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 111 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 113 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde "kurulması
nın" ibaresi "yapılmasının" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da ka
bul edilmiş; maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen "bütün" ibaresi anlam bütünlüğü
nün sağlanması amacıyla madde metninden çıkarılmıştır. 
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- Tasarının 114 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 115 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında cümlede anlam bütünlüğünün sağlanması 

amacıyla "en çok üç ay" ibaresi "en geç üç ay" şeklinde; "veya sözleşmenin" ibaresi "her hâlde söz
leşmenin" şeklinde değiştirilmiş; ayrıca söz konusu maddede Komisyonumuzca redaksiyon yapıl
mıştır. 

- Tasarının 117 ve 118 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 119 uncu maddesi, birinci fıkrada redaksiyon yapılmak suretiyle 

değiştirilmiş; bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 121 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 18 inci mad
dede açıklanan gerekçeyle değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada geçen "ve" bağlacı getirilmek istenen düzenlemedeki hükmü 
daha açık ifade etmesi amacıyla "veya" olarak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 122 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 123 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca Tasarının 124 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
-Tasarının 125 ve 126 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 14 üncü mad
dede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca 
kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 128 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca söz konusu maddede Komisyonumuzca redaksiyon 
yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 129 uncu maddesinde yer alan ve 6267 sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 141 inci maddesinden aynen alınan "vaktinde konulmayan sermaye para ise" ifadesinin ama
ca uygun olmadığı ve anlamı tam olarak vermediği düşünülerek onun yerine "Zamanında ifa edil
meyen" ibaresi konulmuştur. Çünkü, hükümde söz konusu olan nakdî sermayenin vaktinde konul
maması değil, konulmuş, yani taahhüt edilmiş sermayenin vaktinde ifa edilmemesidir. Ayrıca, bu 
hükümde önceki ve izleyen hükümlerde olduğu gibi terim açıklığını sağlamak amacıyla "şirket söz
leşmesinde veya esas sözleşmede" ifadesi birlikte kullanılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 130 uncu maddesinde 129 uncu maddede açıklanan gerekçe doğ
rultusunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 131 inci maddesinde 129 uncu maddede açıklanan gerekçe doğ
rultusunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 133 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında, 18 inci madde
de açıklanan gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. Ayrıca Alt Komisyonca, söz konusu maddede 14 üncü maddede belirtilen gerekçe doğ
rultusunda değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş 
ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 134 ve 135 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 136 ncı maddesinin birinci fıkrasında mevzuat hazırlama usulüne 
uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 138 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 139 uncu maddesinde ve başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapı
lan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 140 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 141 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 142 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 143 üncü maddesinde, kanun yapım tekniğine uygun olarak atıf
ta bulunulan Kooperatifler Kanununun, tarih ve sayısı yazılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 144 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 79 uncu mad
de değişikliğinde açıklanan gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 145 ve 146 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 147 nci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır. 
İkinci fıkrada, Tasarıda bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılan değişikliğin yanı sıra, madde

nin dördüncü fıkrasında hem küçük hem de orta ölçekli şirketlerde, tüm ortakların onaylaması ha
linde birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebileceği öngörülmüştü. Bu istisnai duruma 
sadece, küçük ölçekli şirketlerde izin verilmesini uygun görmüştür. Gerçi söz konusu raporun dü
zenlenmesinden tüm ortakların onaylaması ile vazgeçilmektedir. Ancak bu onayın baskı altında ve
rilmesi ihtimalini de kanun koyucunun dikkate alması gerekir. Küçük ölçekli şirketlerin ailevî ka
rakteri ve çoğunlukla birbirlerini yakından tanıyan kişilerce kuruldukları gerçeği sakıncaları kısmen 
ortadan kaldırabilirse de aynı sonuca orta ölçekli şirketlerde varmak kolay değildir. 

Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon ya
pılmıştır. Alt Komisyonca, söz konusu maddede, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik 
yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde ol
duğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 148 inci maddesinin dördüncü fıkrasında getirilen düzenlemeyle, maddenin birinci 
fıkrasında konu edilen birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye esas oluşturan bilanço-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 474 — 

nun denetlenmesinden vazgeçilmesi ihtimali hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, şirket sayısının birden 
fazla olması halinde, şirketlerden herhangi birinin denetlemeden vazgeçmesi yalnızca onun hakkın
da hüküm ifade edecek, denetlemeden vazgeçmemiş olan diğer şirketlere yönelik denetleme hükmü 
saklı kalacaktır. Bu değerlendirme çerçevesinde Alt Komisyonca, dördüncü fıkrada, sadece 147 nci 
maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapıl
mıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 149 uncu maddesinde 147 nci maddedeki gerekçeyle değişiklik 
yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon 
yapılmıştır. 

- Tasarının 150 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyon, birleşme kararının ortaklar yönünden taşıdığı önem dolayısıyla, azlıkta kalan

ları korumak amacıyla, Tasarının 151 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngö
rülen nisabı "dörtte üçe" çıkarmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş; ayrıca, 
birinci fıkranın (d) bendindeki "ortakların tümünün" ibaresi (c) bendindeki "tüm ortakların" ibare
siyle paralelliğin sağlanması amacıyla "tüm ortakların" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca maddede 
redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 152 nci maddesi aynen kabul ecılmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, kanun yapım tekniğine 

uygun olarak atıfta bulunulan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun, tarih ve sayısı yazılmıştır. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 154 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 155 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 14 üncü mad

dedeki gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik 14 üncü maddede anılan gerekçeyle Komis
yonumuzca kabul edilmemiştir. Ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 156 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, mevzuat hazır
lama usulü dikkate alınarak ayraç içi kelimeler ayraçtan çıkarılarak metne işlenmiştir. Yapılan bu 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 157 nci maddesinin başlığı ile madde metninde, 72 nci maddede 
anılan gerekçeye dayanılarak değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Tasanda bütünlüğün ve yapılan değişik
liklere uyumun sağlanması amacıyla değişiklikler metne işlenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 158 inci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrasında, 14 üncü madde
deki değişikliğe uygun olarak "kişisel" ibareleri,"şahsî" şeklinde değiştirilmiştir. Ancak, yapılan bu 
değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarıda olduğu şekilde "kişisel" ibaresi korun
muştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 159 uncu maddesinde, mevzuat hazırlama usulüne uygunluğun 
sağlanması amacıyla ayraç içindeki ibareler ayraç dışına alınarak metne işlenmiştir. Yapılan bu de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 160 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 161 inci maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuat hazırlama usulü
ne uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış, ayraç içi ibareler, fıkranın sonuna açıkla
yıcı şekilde ifade edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 162 nci maddesinde, kanun yapım tekniğine uygun olarak 143 ün
cü maddede yazılan Kooperatifler Kanununun tarih ve sayısı metinden çıkarılmıştır. Yapılan bu de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 163 ve 164 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 165 inci maddesinin ikinci fıkrasında hangi hükümlerin saklı ka

lacağı bentleri belirtilmek suretiyle fıkraya açıklık getirilmiş, ayrıca, 79 uncu maddedeki değişiklik 
gerekçesiyle aynı fıkranın (b) bendinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 166 ve 167 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 168 inci maddesinin birinci fıkrası daha anlaşılır bir şekilde dü

zenlenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 169 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 79 ve 147 nci madde

lerdeki değişiklik gerekçesiyle paralellik sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 170 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Tasarıda önemli ağırlı

ğı haiz şeffaflık ilkesi uyarınca, hükme "sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde" ibaresi eklen
miştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 173 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 72 nci maddede yapılan 

değişiklikle paralellik sağlamak amacıyla ibare değişikliği yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 174 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır: 
Maddede, şeffaflık ilkesi bağlamında iki değişiklik yapılmış ve ilk olarak "şirket sözleşmesin

de öngörülen gazetelerde" ifadesi yeterli bulunmayarak "tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düze
yinde dağıtım yapan en az üç gazete"de ilân zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişiklik, alacaklıların 
korunması bakımından önem taşıyan bu ilanın, kimsenin bilmediği, tirajı yok denecek kadar az olan 
gazetelerde yayımlanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. İkinci değişiklik, ilânın şirketin internet si
tesinde yapılmasını sağlamaya yöneliktir. 

Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 175 inci maddesinin ikinci fıkrasına "bir işlem denetçisinin rapo

ruyla" ibaresi eklenerek ispat aracında kesinlik ve açıklık sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca, maddenin birinci fıkrasında öngörü
len iki aylık süre kısa bir süre olarak değerlendirildiğinden söz konusu süre üç aya çıkarılmış ve 
maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 176 nci maddesinin birinci fıkrasında, ayraç içi kelimeler, ayraç
tan çıkarılarak metne işlenmiş, ikinci fıkrasında ise 72 nci madde yapılan değişiklikle paralellik sağ
lamak amacıyla ibare değişikliği yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 476 — 

- Alt Komisyonca, Tasarının 177 nci maddesindeki "kişisel" ibaresi, "şahsi" olarak değiştirilmiş 
ise de, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş, "kişisel" ibaresi tercih edilmiştir. 

- Alt Komisyonda, Tasarının 178 inci maddesinin görüşmelerinde, 22 Mayıs 2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununun 6 ncı maddesinin varlığı karşısında, bu maddeye gerek olmadığı, bu mad
denin gerekli olduğu sonucuna vanlması durumunda iki madde arasında çelişki veya kesişme nok
taları bulunup bulunmadığı sorunları tartışılmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıdaki hu
suslar tespit edilmiştir: 

"1 . İş Kanununun 6 ncı maddesi genel bir hüküm olup iş yerinin tam ve kısmî tüm devir hal
lerinde uygulanır. Bu madde, birlikte sorumluluk halleri hariç tüzel kişilerin, bu arada ticaret şirket
lerinin birleşme, katılma veya türünün sona ermesi hallerinde uygulanmaz. Hüküm uyarınca devre
dilen, tam bölünen veya türü değiştirilen şirketin kollektif veya komandit şirket olması halinde, kol-
lektif ve komandite ortaklar işçilerin alacaklarının ödenmesinden madde çerçevesinde devrolunan 
şirketle birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

2. Tasarının 178 inci maddesi ise sadece bölünme, birleşme (Tasarı m. 158, f.4) ve tür değiştir
me (Tasan m. 191) hallerinde uygulanan -İş Kanununun 6 ncı maddesine nazaran- özel bir hüküm
dür. Bu maddenin İş Kanununun 6 ncı maddesine üstün tarafı işçinin lehine olarak müteselsil so
rumluluğu kabul etmiş olmasıdır. Ancak birleşme ve tam bölünmede devrolunan şirketlerin infisah 
etmeleri sebebiyle eski işveren bulunmadığı için 191 inci maddeden açıkça anlaşıldığı üzere bu so
rumluluğu birleşmede, tam bölünmede ve tür değiştirmede şahıs şirketleri bakımından "ortakların 
kişisel sorumlulukları" çerçevesinde kabul etmiştir. Kısmî bölünmede ise eski ve yeni işverenler iş
çilerin alacakları için müteselsilen sorumlu olacaklardır. Böylece tasarı işçi alacaklarının teminat al
tına alınması yönünden İş Kanununun 6 ncı maddesinden daha iyi ve toplumsal yönü güçlü bir dü
zenleme getirmiştir. 

3. Diğer yandan 178 inci madde, işçiye itiraz hakkı tanıdığı, aksi kararlaştırılmadıkça veya 
hâlin gereğinden anlaşılmadıkça işverenin iş sözleşmesinden doğan alacaklarını başkasına devret
mesine izin vermediği, alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilmek hakkını işçiye tanıdığı 
için İş Kanununun 6 ncı maddesinden daha iyidir ve amaca daha uygundur. 

4. Aynı yargıyı maddenin altıncı fıkrası da desteklemektedir. Bu gerekçelerle Alt Komisyonu
muz 178 inci maddenin, İş Kanununun 6 ncı maddesi karşısında özel hüküm olarak korunmasında, 
düzenlediği alanlarda uygulanmasında, gereğinde İş Kanununun 6 ncı maddesinden boşluklann dol
durulmasında istifade edilmesinde yarar görmüş, hatta bu yolda zorunluluk bulunduğu sonucuna var
mıştır. Alt Komisyonumuz, iki madde arasında İş Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yö
nünden bile çelişki bulunmadığı görüşündedir. Aksi sonuca vanlması halinde bu fıkra düzenlenecek 
olan Türk Ticaret Kanununun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkında Kanun ile kaldınlabilir." 

-Alt Komisyonda tespit edilen yukarıdaki hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülerek, 
madde aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 60 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 180 inci maddesinde, ayraç içi kelime madde metninden çıkarılmış, yapılan bu de
ğişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 181 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 477 — 

- Alt Komisyonca, Tasarının 182 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 191 inci maddeye yapı
lan atıf, Tasandan çıkarılan madde nedeniyle yapılan teselsüle göre yeniden düzenlenmiştir. Yapı
lan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 183 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 184 üncü maddesi 79 uncu maddedeki değişiklikle paralellik sağ
lamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 185 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 186 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "kişi
sel" ibareleri "şahsî" şeklinde değiştirilmiş ise de; Komisyonumuzca bu değişiklik kabul edilmeye
rek "kişisel" ibaresi tercih edilmiş; ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 187 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, 147 nci maddede yapı
lan değişikliğe paralel düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 188 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 189 uncu maddesi, Tasarının 190 inci maddesi ile birbirini tamam

layıcı işlemler olması nedeniyle birleştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak madde başlığına "tes
cil" ibaresi de eklenerek, madde iki fıkra hâline getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiş; ayrıca, birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendi arasında paralelliğin sağlanması 
amacıyla (a) bendinde yer alan "bütün ortakların onayıyla" ibaresi "tüm ortakların onayıyla" şek
linde değiştirilmiş; ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 191 inci maddesindeki "kişisel" ibaresi "şahsî" şeklinde değişti
rilmiş ise de bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmeyerek "kişisel" ibaresi tercih edilmiştir. 
Ayrıca, Tasarının 190 inci maddesi, Alt Komisyonca 189 uncu maddenin ikinci fıkrası hâline geti
rildiğinden, Tasarının 191 inci maddesi 190 inci madde olarak düzenlenmiş, bu değişiklik de Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonun, Tasarının 190 inci maddesini 189 uncu maddenin ikinci fıkrası olarak düzen
lemesi sebebiyle Tasarının 192 nci maddesi teselsül ettirilerek 191 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 193 üncü maddesi Alt Komisyonca 192 nci madde olarak kabul edilmiş, birinci fıkra
da 191 inci maddeye yapılan atıf değişiklik çerçevesinde uygunluk sağlanması amacıyla "190 inci" şek
linde değiştirilmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyon, Tasarının 190, 191 ve 192 nci maddelerinde yaptığı değişiklik ve teselsül doğ
rultusunda, Tasarının 194 üncü maddesini 193 ü«ıcü madde olarak aynen kabul etmiş; yapılan bu de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle birleşmesi veya bir ticari işletmenin bir ticaret şir
ketine dönüşmesi ihtiyacı doğabilir. Oysa Tasarıda bu konuda herhangi bir hüküm yer almamakta
dır. Alt Komisyon, muhtemel birleşme veya tür değiştirme durumunu göz önüne alarak, bu boşlu
ğu doldurmak amacıyla Tasarıya, "Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme" başlığı altın
da, yeni 194 üncü madde eklemiştir. Alt Komisyonca eklenen bu yeni 194 üncü madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 195 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır: 
Tasarı şirketler topluluğunu sermaye şirketleri topluluğu olarak düzenlemiş, sadece 195 inci 

maddenin beşinci fıkrasında topluluğun tepesinde, herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin bulunma
sına ilişkin bir hükme yer vermişti. Alt Komisyondaki görüşmeler sırasında bu dar sistemin bazı sa
kıncalar doğurabileceği düşünülerek hükmün amacına göre hareket edilerek gerekli olan yerlerde ti
caret şirketine veya teşebbüse yer verilmesi ve topluluğa ilişkin hükümlerin hakim ve bağlı şirket
lerden birinin yurtdışında olması halinde de uygulanacağına dair bir hüküm öngörülmesi ve açıklık 
ile kesinliği sağlayıcı bazı ifade değişikliklerinin yapılması öngörülmüştür. Topluluğun bir salkım 
veya piramit olduğu durumlarda ara hakim şirketlerin şahıs şirketleri konularak sistemde boşluk 
doğmasına meydan vermemek için 195 inci maddenin birinci fıkrasında ticaret şirketinin yer alma
sının daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca açıklık ve kesinliği sağlamak için maddenin 
birinci fıkrasındaki "şirket sözleşmesine dayalı olarak" ibaresi yerine "şirket sözleşmesi uyarınca"; 
"çoğunluğunu kullanabiliyorsa" ibaresi yerine "oy haklarının çoğunluğuna sahipse"; ikinci fıkrasın
daki "çoğunluk etkisini haiz miktarda paylarına sahip bulunmak" ibaresi yerine "onu yönetebilecek 
miktarda paylarına sahip bulunması" ibareleri tercih edilmiştir. Ayrıca, beşinci fıkradaki "şirketler 
topluluğunun tepesinde" ibaresinin "şirketler topluluğunun hakiminin" ifadesiyle değiştirilmesinin 
anlama daha uygun düşeceği düşünülmüştür. Açıklanan nedenlerle yapılan değişiklikle Tasarının 
195 inci maddesi kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonca, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle yapılan değişiklik Komisyon
ca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 195 inci maddede açıklanan gerekçelerle, Tasarının 196 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası "Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi o ticaret şirketinin 
sermaye şirketinde sahibi olduğu payın veya payların itibarî değerleri toplamının iştirak olunan şir
ketin sermayesine oranlanarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Nitekim esinlenilen Alman Paylı Şirketler Kanununun 16 ncı paragrafının ikinci fıkrası, kabul 
ettikleri sisteme uygun olarak, bir teşebbüsün bir sermaye şirketine iştiraki şeklinde düzenlenmiş
tir. Aynı durum maddenin ikinci fıkrası için de geçerlidir. 

Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 197 nci maddesinde, karşılıklı iştirakin, esasında sermaye şirket

leri, hatta anonim şirketler arası bir ilişki olduğu gerekçesiyle, 197 nci maddede sermaye şirketi 
kavramına yer verilmiştir. Paylı komandit şirkette sermaye paylara bölünmüş olduğu için, 197 nci 
maddenin uygulanması her hangi bir sorun çıkarmayacaktır. Limited şirketlerde karşılıklı iştirak du
rumuna nadiren rastlanır. Ancak Tasarı, bir ortağın birden fazla esas sermaye payına sahip olabil
mesine imkân sağladığı için bu konumun gerçekleşmesi olasılığı istisnai olsa da vardır. 

Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 198 inci maddesi, bildirim yükümlülüğü teşebbüs bağlamında düzenlenmiştir. Ge

rek 195 inci maddenin beşinci fıkrasında gerek 198 inci maddede ve diğer maddelerde teşebbüs 
kavramının kullanılmasının sebebi bu kavramın ticarî işletmeden daha geniş olması ve şirketler top
luluğu düzenlemelerinde yaygın bir uygulamaya sahip bulunmasıdır. Bu maddenin birinci fıkrasın
da ayrıca "yüzdebeş" de bildirim yükümlülüğünün kapsamı içine alınmıştır. Çünkü bu oran huku
kumuzda halka açık şirketlerde azlığı simgelemektedir. Alt Komisyonca yukarıda açıklanan gerek
çelerle yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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198 inci maddenin üçüncü fıkrası hakimiyet sözleşmesinin geçerliliğini, mezkûr sözleşmenin 
ticaret siciline tescil edilmiş olmasına bağlamıştır. Hükmün sadece geçersizliği öngörmesi, şirketler 
topluluğuna ilişkin yükümlülük ve sorumluluk hükümlerinin de uygulanmaması, yükümlülerle so
rumluların sorumluluktan kurtulmaları sonucunu doğurabilir. Buna imkân vermemek ve kötüye kul
lanmaları önlemek amacıyla Komisyonumuzca, üçüncü fıkraya ikinci cümlenin eklenmesi yoluna 
gidilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 199 uncu maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış 
ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş, ayrıca maddenin birinci fıkrası ile 
dördüncü fıkrasında redaksiyon yapılmak suretiyle değişiklik yapılmıştır: 

Tasarının 199 uncu maddesini, bağlı şirketlerle hakim şirketin "bağlılık" raporlarına ilişkin dü
zenlemeyi incelerken bu raporların aleniyete kavuşturulup kavuşturulmaması sorununu -bilim ko
misyonu yanında- bir kere daha ele alıp incelemiştir. Maddenin bir anlamda mehazı olan Alman
ya'da öğretide bazı yazarların, hükmün amacına ulaşabilmesi için bu raporların yayınlanması ge
rektiğini, aksi halde düzenlemenin hiçbir hizmet görmeyeceğini ileri sürerler. Almanya'da azınlık
ta kalan bu görüşün önerisinin ülkemize yararı olmayacağı düşünülmüştür. Çünkü, bağımlılık rapor
ları topluluk içi ilişkiler hakkında hem bağlı hem de hakim şirketin yöneticilerine gerçek resmi gös
terip, onları ikaz edip gereğinde önlem almalarını ve maddenin üçüncü fıkrasından da anlaşıldığı gi
bi paysahiplerinin de sonuç hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Sonucun paysahiple-
rine açıklanması zaten gizliliği ortadan kaldırmakta, ancak resmin bütünü ile rakip topluluklara gös
terilmesinden bir yarar umulmamaktadır. Ayrıca, şirketler topluluğunu ilk defa düzenleyen Türki
ye'nin, Almanya'nın 1965'den beri uyguladığı hükümlerin ötesine gitmesi de doğru görülmemiştir. 
Aşın bir adımın kontrol edilemeyecek riskleri ortaya çıkarabileceği düşünülmüştür. Bu değerlendir
melerle üçüncü fıkranın son cümlesi daha açık ve amacı vurgulayıcı şekilde kaleme alınmıştır. Ay
rıca maddenin birinci fıkrasına, bağlı şirketin yönetim kurulunun hazırlayacağı raporun kapsamına 
hakim şirketle olan ilişkileri de almasını sağlayıcı ve yönlendirmenin altını çizen bir ek yapılmıştır. 
İkinci fıkradaki "özenli" kelimesi kaldırılmış, bunun yerine mehazı tam yansıtabilmek için doğru ve 
dürüst hesap verme ilkesine vurgu yapılması daha uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 200 üncü maddesi kapsamına, yöneticiler de dahil edilmiştir. Ya
pılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 201 inci maddesinde, Avrupa Birliğinin şirketler hukukuna ilişkin yönergesinde ya
pılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, hakimiyet ilişkisinin bulunmadığı haller dikkate alı
narak Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 202 nci maddesinde, hükmün dıha iyi anlaşılabilmesi ve yasağın kesin bir şekilde 
konulabilmesi için birinci fıkranın ilk cümlesi bölünmüştür. Aynı fıkranın (e) bendine Türkiye'de 
dava açılmasını sağlayan bir hüküm konulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasında payların fiyatının he
saplanmasında mahkeme karanna en yakın tarihteki değer ve verilerin esas alınmasına ilişkin bir 
hüküm uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla öngörülmüştür. 
Maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile bağlı şirketin yöneticilerinin sorumluluktan kur
tarılmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliğinin belirtilmesi yerine yöneticilere bu yolda bir istem hak
kının tanınmasının amaca daha uygun olacağı düşünülmüştür. 195 inci maddede verilen gerekçe 
çerçevesinde "hakim şirket" yerine "hakim teşebbüs" terimi kullanılmıştır. 

Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler, Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca, Komis
yonumuz maddede aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapmıştır: 
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a) 202 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü, hakim şirketin hakimiyetini bağlı şir
ketin kaybına sebep olacak şekilde kullanması ve bu kaybı zamanında denkleştirmemesi halinde 
mahkemenin sadece tazminata hükmedebileceğim öngörmüştür. Oysa bazı hallerde, somut olayın 
taşıdığı özellikler, tazminat yerine, davacı paysahiplerinin paylarının gerçek değeriyle satın alınma
sı veya denkleştirmenin mahkemece karara bağlanması, ek kâr payı dağıtılması, şirket esas sözleş
mesinde topluluk dışında kalan paysahiplerini koruyucu önlem ve mekanizmalara yer veren deği
şiklik yapılması gibi duruma uygun düşen bir karar verilmesi daha adil olabilir. Modern şirketler 
hukuku mahkemeye bu durumlarda geniş takdir yetkisi vermektedir. Birinci fıkranın (b) bendinin 
sonuna eklenen hükmün öngörülme sebebi budur. 

b) Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin gerekçesi ise; küçük paysahipleriyle ilgili 
yatırımcılar tarafından, varsa, payların sadece borsa değerinin esas alınmasının her zaman adil ol
mayabileceği itirazının dile getirilmesi; özellikle kriz anlarıyla borsanın düşme eğiliminde bulundu
ğu durumlarda borsa değerine bağlanmanın sakıncalı olabileceği; bu sebeple de fıkrada " varsa 
en az borsa değeriyle veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya ...." 
şeklinde hükmün değiştirilmesinin uygun olacağının düşünülmesidir. 

Maddenin mevcut ikinci fıkrasının son cümlesinin, düzenlenen varsayıma uygun olmadığı mü
talâa olunmakta; "... ilân edildiği tarihten başlayarak bir ve her halde iki yılda zamanaşımına uğ
rar" formülünün, olayda bir failin bulunduğu hallerde, faile ittıla bağlamında kullanılabileceği; oy
sa, fıkranın düzenlediği varsayımda failin mevcut olmadığı; bu sebeple son cümlenin bu önergede 
olduğu gibi yazılması gerekmektedir. 

c) 202 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında, bağlı şirketin paysahipleri ile alacaklılarına, 
hakim şirkete ve/veya onun yönetim kurulu üyelerine karşı çeşitli davaları açabilmeleri hükme bağ
lanmıştır. Bu davaların sırf şirketi uğraştırmak, şiîketten haksız menfaat sağlamak, şirketle başka bir 
konunun müzakeresinde güçlü olmak amacıyla kötü niyetle açılması muhtemeldir. Böyle kötü ni
yetle ikame edilmiş bir davanın şirketi zarara uğratması da mümkündür. Maddenin üçüncü fıkrası
nın sonuna eklenen bu üçüncü ve dördüncü cümleler, bu tür davaların önüne geçmek veya bu tür 
davaların sayısını azaltmak amacıyla öngörülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 203 üncü maddesinde, 195 inci maddede belirtilen gerekçeye da
yanılarak "Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının ..." îbaresi kullanıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

-Tasarının 204 üncü maddesinde şirketin "ödeme gücünü açıkça aşan .... veya tehlikeye düşü
ren" ibaresine yer verilmiştir. Alt Komisyonca ödeme gücünün aşılmasına ilişkin unsur maddede 
yer aldığına göre, bu hususa bağlı iki ihtimalden söz etmek yerine şirket varlığının tehlikeye girme
si halinin hükmün kapsamına alınmasının da daha doğru olacağından hareketle maddede bu yolda 
bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 205 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 206 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca söz konusu maddede Komisyonumuzca redaksiyon 
yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 207 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 208 inci maddesinde, diğer birçok maddede olduğu gibi payların 
fiyatları belirlenirken mahkemenin karar tarihine en yakın tarihteki şirket değerinin esas alınması
nın uygun olacağı kabul edilmiş, bu sebeple 202 nci maddenin ikinci fıkrasına göndermede bulu
nulmuştur. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 209 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 210 uncu maddesi, Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değiştirilmiştir: 
İşlemlerin denetlenmesine ilişkin Tüzüğün uygulama alanının tüm ticaret şirketlerini kap

sayacak şekilde genişletilmesinin daha uygun olacağı, basitleştirilmiş şekilleri ile de olsa Türk 
Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yeni ve reform niteliğindeki sistemin de bunu 
ayrıca gerekli kıldığı düşünülerek birinci fıkranın ikinci cümlesi "Ticaret şirketlerinin" olarak 
değiştirilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin başında "Devamlı sayılabilecek 
şekilde" ibaresi, hükmün alanını daralttığı ve uygulamada güçlükler doğuracağı gerekçesiyle, 
Tasarıdan çıkarılmıştır. Aynı gerekçe ile "sermaye şirketleri" ibaresi "şirketler"e çevrilmiştir. 
Ayrıca deneyimlerden hareketle kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemler için ha
zırlık yapılması ile muvazaalı faaliyetler de hükmün kapsamına alınmıştır. "Muvaazalı faaliyet
ler" terimi muvazaalı işlemleri de kapsadığı için tercih edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca benimsenmiş, ayrıca maddenin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki gerekçelerle de
ğiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, tartışma ve karışıklıklara yol açmaması, deneti
min uzman ve kariyer personel tarafından yapılmasını teminat altına alması açısından değişiklik ya
pılmıştır. 

Diğer yandan aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na ticaret şirketleri ile ilgili tebliğ yayınlama yetkisi verilmiş olması nedeniyle, diğer Bakanlık ku
rum ve kuruluşların sadece sermaye şirketlerine ilişkin düzenlemelerde Bakanlığın uygun görüşü
nü alma yükümünün ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Aynı za
manda; diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından ticaret şirketleri ile ilgili yapılan ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının görüşüne sunulan bir düzenlemeye ilişkin öngörülen yedi günlük yazılı gö
rüş bildirme süresinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak sağlıklı bir değerlendirmeyi temi-
nen otuz gün olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 211 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 212 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 213 üncü maddesinin (d) bendi, şirketin işletme konusunun, şir

ket sözleşmesinde yazılma şekli ile ilgili olarak anonim ve limited şirketlerde kullanılan lafız ile 
uyumlu hâle getirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle gereksiz hâle geldiği için maddenin ikinci fıkra
sının ikinci cümlesi Tasan metninden çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da ka
bul edilmiştir. Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle söz konusu maddede deği
şiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 214, 215, 216, 217 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 218 inci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmak sure

tiyle kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 219 uncu maddesinin başlığında ve metninde geçen "sözleşme" 
ibaresi, diğer sözleşmelerden ayırmak amacıyla "şirket sözleşmesi" ibaresi kullanılarak açıklık ve 
kesinlik sağlanmıştır. Bu değişiklik gerekli olduğunda diğer maddelerde de yapılmıştır. Yapılan bu 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 220 nci maddesinin madde başlığında redaksiyon yapılmıştır. Ya
pılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 221 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

-Tasarının 222 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 223 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 

yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesindeki hükümden aynen aktarılan kollektif şirket yöneti

cilerine tanınan sulh, feragat vs.ye ilişkin yetki, "olağan işlemlerle sınırlı olmak şartıyla" sınırlan
dırılmıştır. Bu sınırlandırma, bir taraftan iş ve işlem değerlerinin büyümesi sebebiyle menfaatler 
dengesinin yeniden kurulması ihtiyacından, diğer taraftan da söz konusu işlemlerin nitelik itibariy
le önemli sayılmalarının doğru olacağı düşüncesinden kaynaklanmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 224 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Tasarının 224 üncü maddesi iki farklı olguyu içerdiği halde, bunları birlikte ve doğru olmayan 
bir şekilde "kanunî faiz" bağlamında düzenlemiştir. Birinci olgu ortağın şirketten yetkisiz olarak 
çektiği veya başka yerden tahsil ettiği paralardır. Kanun bu paraların "derhal" şirkete verilmesini is
temiştir. Bunlara ödenecek faiz ise gecikme halinde temerrüt faizidir. Oysa hükümde kanunî faiz de
nilmiştir. Ancak hükümdeki "derhal" kelimesi bu etkisini kaybedecek kadar bağlantısız bir yerde 
bulunmaktadır. Ayrıca hükümden ortağın şirketten ödünç aldığı parayı da "derhal" geri ödemesi gi
bi bir anlam çıkmaktadır. Oysa bu ödünç çoğu kez bir vadeye bağlanmış olabilir. Gene bunun gibi, 
"tahsil tarihinden itibaren" ibaresi ödüncün faizi ile ilgili olup hükümden bu da anlaşılmamaktadır. 
Nihayet ödüncün faizi sözleşme ile belirlenmiş de olabilir, bunun kanunî faiz olacağı da emredici 
bir şekilde düzenlenmemelidir. Bu düşüncelerle madde yeniden kaleme alınmıştır. 

- Tasarının 225 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 226 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "tam sayısının" ibaresinin 

çoğunluktan söz eden diğer hükümlerinde kullanılmamış olmasının yorum güçlükleri yaratabilece
ği, bu ibare olmasa bile hükümden aynı anlamın gene de çıkacağı gerekçesiyle ibare madde metnin
den çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 227 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Toplantıya katılıp da 
olumsuz oy veren veya toplantıya katılmaları engellenen ortaklar" ibaresi madde metninden çıka
rılmıştır. Çünkü, bu ibarede yer alan şartlar anonim şirketlere özgü olup yakın ilişki şirketleri şek
linde nitelendirilen kollektif şirketlere uymamakta, ortakların dava açma haklarını bu şirketlerin 
yapısına ters düşecek şekilde sınırlandırmaktadır. Bunun gibi maddenin dördüncü fıkrasında dü
zenlenen kâr avansı da kollektif şirketin temel niteliğiyle bağdaşmadığı için Tasarıdan çıkarılmış
tır. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 228 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 229, 230, 231 ve 232 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 233 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 234 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 235 inci maddesinin son cümlesinde yer alan kayyımın atanması
na ilişkin karar ve bu kararın tescil ve ilân ettirilmesine ilişkin hüküm, kararın kayyımın görevleri
ni, mahkemece verilen temsil yetkisini ve bu yetkinin sınırlarını da kapsaması gerektiğini belirtir 
şekilde kaleme alınmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 236 ncı maddesinin başlığında, Alt Komisyonca, 14 üncü madde
de belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca ka
bul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 237 nci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 238 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 239 uncu maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de

ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 240 mcı maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasan met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 241 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 242 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 243 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 244 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 245 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirti
len gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilme
miş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 246 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 247 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 248 inci maddesinin madde başlığında ve metninde, 14 üncü mad
dede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca 
kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 249 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirti
len gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilme
miş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 250 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 251 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 252 nci maddesinde, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Ka
nununun 537 nci maddesine açıkça gönderme yapılmasının, maddenin yorumunda ve uygulanma
sında kolaylık yaratacağı düşüncesiyle bu yolda değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 253 üncü maddesinin başlığı, amacı ve metni daha iyi ifade etti
ği için "Özel durumlar" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca hükümdeki "bildirim" ibaresi yerine "ihbar" 
ibaresi olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 254 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 255 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 256 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirti
len gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilme
miş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 257 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 258 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirti
len gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilme
miş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 259 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 260 ncı maddesinde, ayrılma payının uyuşmazlık halinde hesap
lanmasında "karar tarihine en yakın tarihteki" şirket varlığının esas alınmasına ilişkin ekleme yapıl
mıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 261, 262, 263, 264, 265, 266 ve 267 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 268 inci maddesinde redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiş

tir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 269 uncu maddesi, özünde hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden 

kaleme alınmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 270 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 271 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 272 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 273 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 274 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 275 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 276 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 277, 278 ve 279 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 280 inci maddesinin ikinci fıkrası amaca daha uygun bir şekilde 

kaleme alınmıştır. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 281 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 282, 283, 284, 285 ve 286 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 287 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik, 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 288, 289, 290, 291 ve 292 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 293 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik, 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 294 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 295 inci maddesinde, ortakların menfaatini korumak amacıyla tasfiye memurlarının 
şirket varlıklarını satma yetkileri sınırlandırılmıştır. Tasarı şirket varlıklarının sadece toptan satışı 
halinde ortakların oybirliğiyle karar vermesini öngörmüşken, değişiklikle ortakların oy birliği 
"önemli miktardaki şirket varlıklarının toptan satışı" halinde aranır hâle gelmiştir. Alt Komisyonca 
yapılan bu değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca, uygulamada ortaya çıkması muh
temel sorunların önüne geçilmesi amacıyla fıkraya bir cümle eklenmiştir. 

- Tasarının 296, 297, 298 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 299 uncu maddesinde redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edil

miştir. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 300 ve 301 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 302 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 303 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 304, 305 ve 306 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 307 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede be
lirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edil
memiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 308 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 309 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 310 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 311 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 312 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 313 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 314 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 315 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 316 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 317 nci maddesinde redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiş

tir. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 318, 319 ve 320 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 321 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 322 ve 323 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 324 üncü maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de

ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 325 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 326 ncı maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Tasarının 327, 328, 329, 330 ve 331 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 332 nci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
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- Tasarının 333 ve 334 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 335 inci maddesinin birinci fıkrası anlamı daha iyi ifade eden bir 
yapıya kavuşturulmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. 

- Tasarının 336 ve 337 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 338 inci maddesinde Alt Komisyonca aşağıda açıklanan ayrıntılı gerekçelerle deği

şiklik yapılmıştır: 

Tasarının 338 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 21.02.1989 tarihli ve 89/667/AET sayılı "Tek 
ortaklık, sınırlı sorumlu kapalı şirketler hakkında şirket hukukuna ilişkin Konsey Yönergesi" gere
ğince anonim şirkette paysahibi sayısının bire düşmesi yani şirketin tek paysahipli bir anonim şir
ket konumuna girmesi ile ilgili mevcut hüküm genişletilerek yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm 
uyarınca yedi gün içinde yönetim kuruluna bildirilmelidir. Yönetim kurulu hem şirketin tek paysa
hipli şirket olduğunu hem de tek paysahibinin adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilân 
ettirmek zorundadır. Aksi halde bildirimde bulunmayan veya gerekli tescili yaptırmayan yönetim 
kurulu doğacak zarardan sorumlu olur. 

Bu hüküm tek kişi anonim şirketin ve paysahibinin kimliğinin aleniyete kavuşması amacına 
hizmet etmektedir. 

Hükümde "paysahibi sayısı"nm bire düşmesi halinde durumun yönetim kuruluna bildirilmesi 
öznesiz edilgen bir cümle yapısı içinde belirtilmiştir. Ancak hükümde bildirim yükümlüsüne işaret 
de olunmuştur. Bildirim, paysahibi sayısını bire düşüren işlem tarihinden itibaren bir hafta içinde 
yapılacağına göre somut olaya göre işlemin tarafları veya tarafı bildirim yükümlüsüdür. Devir gibi 
hukukî bir işlemde taraflar, özellikle payı iktisap eden kişi, mirasla geçişte zaten iki paysahibinden 
biri olan yegane mirasçı, birleşmede aynı durumdaki devralan şirket ve karı-koca arasındaki mal re
jimlerinden birinin tek paysahipli anonim şirket konumunu yaratıp yaratmayacağı sorusu soruldu
ğunda bu soru olumlu cevaplanıyorsa, yükümlü, öğreti ve mahkemeler hukukunca bildirim yükü
mü altındadır. Üçüncü fıkraya rağmen şirketin veya yavru şirketin tek paysahibi olup olamayacağı 
hususunda da durum aynıdır. 

Üçüncü fıkrada "şirket tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez" hükmü ön
görülmüştür. Hükmün "edemez; ettiremez" şeklindeki lafzına rağmen hükmün bir geçersizliği ifa
de edip etmediği tartışmasına kapalı olduğu söylenemez. Hükmün, nama yazılı payların varlığında, 
Merkezi Kayıt Kuruluşunun kayden izleme yaptığı durumlar dışında yönetim kurulunu pay defteri
ne yazımı reddetme yükümü altına soktuğu şüphesizdir. Hükümdeki "ettiremez" kelimesi ile payla
rın yavru şirketçe veya üçüncü kişi tarafından şirket hesabına iktisabı ve benzeri hâller kastedilmiş
tir. Zaten bu hâller geçersizliğe ilişkin tartışma kapısını açık tutmaktadır. 

Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler, ikinci fıkranın üçüncü cümlesi haricinde Komisyo
numuzca uygun görülmüş, söz konusu fıkranın üçüncü cümlesi, şirketin tek pay sahipli olması hâli
ni de açıkça kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendi "Şirketin hesap 
dönemi" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş, ancak, maddenin ikinci fıkrasının (e) bendine hükmün uygulamada tereddütlere yol aç
maması açısından "satın alınan malların" ibaresi "satın alınan malların ve hakların" olarak değişti
rilmiştir. 
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- Tasarının 340 ve 341 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 342 nci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 343 üncü maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmış
tır. Çünkü sermaye olarak konulacak alacakların varlığı ve değerinin bir yeminli mali müşavir ve
ya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından belirlenmesi her zaman doğru sonuç vermeyebilir. 
Özellikle alacağın varlığı hukukî değerlendirmeleri, incelemeleri ve yorumları gerekli kılabilir. 
Böyle bir rapor somut olayın özelliklerine göre çeşitli alanlarda uzman olan kişilerce verilebilir. Bi
rinci fıkrada, uygulamada ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin önlenmesi amacıyla değişiklik ya
pılmış, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 344 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 345 inci maddesinin birinci fıkrasında Bankalar Kanununa yapı

lan atıf, anılan Kanununun değişmesiyle Bankacılık Kanunu olarak değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiş; ayrıca, Komisyonumuzca yine Bankacılık Kanununa uyumun sağlanması amacıyla "veya 
özel fınans kurumunda" ibaresi madde metninden çıkarılmış; ayrıca söz konusu maddede Komis
yonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 346 ncı maddesinin başlığı ve metninde yer alan "önermeler" an
lamı daha iyi ifade eden "arzetme" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 347 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 348 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 349 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 350 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Ülkemizde orta ve küçük ölçekli şirketlerin malî imkanları sınırlı olduğundan, işlem deneti
mini en az yeminli iki malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir tarafından yapılması zo
runlu ağır malî yük getirecektir. Bu nedenle Komisyonumuzca, Tasarının 351 inci maddesinde, or
ta ve küçük ölçekli ve halka açık olmayan anonim şirketlerde işlem denetçisi raporunun bir yemin
li malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir tarafından tanzimini mümkün kılmak ama
cıyla değişiklik yapılmıştır. Ayrıca maddenin başlığında Alt Komisyonca redaksiyon yapılmıştır. 
Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 352 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 353 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerek

çelerle değişiklik yapılmıştır. 
Davanın niteliği dolayısıyla, yargılama aşamasında delil sunulamaması ve mahkemeden bilgi 

getirtmesinin istenememesi esas ilke olmakla beraber, somut olayın özellikleri istisnaen bu ilkeden 
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sapılmasını gerektirebilir. Davanın paysahibi ve özellikle alacaklı tarafından açıldığı hallerde bazı 
delillerini ve bilgilerini şirketten ya da kuruculardan sağlanabileceği anlaşılabilir; 341 inci madde
deki şerhi veren noterin ve 351 inci maddedeki raporu hazırlayan işlem denetçisinin mahkemede 
dinlenmesinin şart olduğu yargılama sırasında anlaşılabilir. Bu ve benzeri hallerde istisnaen ilkele
rin dışına çıkmak gerçeğin anlaşılması ve adaletin tahakkuku için bir zorunluluk haline gelebilir. Bu 
sebeple hükme üçüncü cümle eklenmiş mevcut üçüncü cümle dördüncü cümle olarak korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 354 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 355 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 356 ncı maddesinin başlığı 380 inci madde ile uyumu sağlamak 
amacıyla "Kanuna karşı hile" ibaresi, "Kanunu dolanma" şeklinde, üçüncü fıkrasının "maddenin" 
ibarelerinden sonraki kısmı "üçüncü ve dördüncü fıkraları" olarak değiştirilmiş; aynca, maddenin 
ikinci fıkrasında açıklığın sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. Maddenin başlığına ilişkin 
yapılan değişiklik kabul edilmemiş ve Tasarıdaki mevcut madde başlığı korunmuş olup, Alt Komis
yonca yapılan diğer değişiklikler kabul edilmiştir. 

- Tasarının 357 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 358 inci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 

bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 359 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Anadolu'da geleneksel aile şirketlerinin 

çoğunlukta olması; bunların ortaklarının ve yöneticilerinin de çoğunlukla yüksek öğrenim görme
miş olması ve bir girişimcinin kendi kurduğu şirketin yönetim kurulunda yer alamamasının Anaya-
sa'nın çalışma ve teşebbüs hürriyetini düzenleyen maddeye aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyonu
muzca değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 360 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

360 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "belirli bir grup oluşturan paysahipleri"ni daha 
kesin çizgilerle belirlemek gereği duyulmuş, bu sebeple ibarenin başına "özellik ve nitelikleriyle" 
şeklinde bir tanımlama unsuru eklenmiştir. Maddenin gerekçesinde de ifade edilmiş olduğu gibi 
"belirli bir grup oluşturan paysahipleri" ile paylara değil paysahiplerine vurgu yapılmakta ve bu
nunla meselâ bayiler, süt veya pancar üreticileri, şirketin ürettiği ürün ile ilgili yan sanayi sahipleri 
kastedilmektedir. Meselâ, ürün binek otomobili ise, oto elektrik tesisatçıları, oto boya üreticileri, 
koltuk döşemecileri gibi. 

İşte "özellik ve nitelikleriyle" ibaresi böyle aynı gruba giren paysahiplerini tanımlamayı amaç
lamaktadır. 

Aynı fıkranın son cümlesinde belirli paylara, paysahiplerine ve azlığa tanınacak temsil edilme 
hakkının halka açık şirketlerde yönetim kurulunun üçte ikisini aşamayacağı belirtilmiştir. Sermaye Pi
yasası Kurulunun bağımsız üye uygulamasını başlatmasından sonra bu oranın güçlük yaratacağı dü
şünülmüş ve oran yarıya indirilmiş, aynca bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklı tutulmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 361 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle değiştirilerek ka
bul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
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- Tasarının 362 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 363 üncü maddesinin ikinci fıkrası redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 364 üncü maddesinin birinci fıkrası amacı daha iyi ifade edecek 
bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 365 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 366 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 367 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "örgüt yönetmeliği" iba

resi "iç yönetmelik" şeklinde değiştirilmiş, madde redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. Ya
pılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 368 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 369 maddesinin üçüncü fıkrası, 553 üncü madde ile çelişki yara
tabileceği ve özellikle bazı hâllerde ispat yükünün yer değiştirebileceği endişesiyle madde metnin
den çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 370 inci maddesinin ikinci fıkrasında ayraç içinde bulunan ibareler 
ayraç dışına alınarak metne işlenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 371 inci maddesine, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 89/667 sa
yılı Avrupa Ekonomik Topluluğu yönergesinin 338 inci maddesi gereği maddeye yeni altıncı fıkra 
eklenmiştir. Yeni hükmün amacı şirketin menfaatinin ihlaline ve yolsuzluklara engel olmaktır. Mah
kemeler hukuku tarafından temsilcinin kendisiyle sözleşme yapamayacağı haller ve buna ilişkin 
şartlar saklıdır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 372, 373 ve 374 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 375 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "örgütünün" 

ibaresi yerine 336 ncı madde ile uyumu sağlamak amacıyla "yönetim teşkilatının" ibaresi konul
muştur. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna, Yargıtay 19 uncu 
Hukuk Dairesinin önerisine uyularak, sırada sona gitme beyanı veya sözleşmesinin mahkeme tara
fından denetimini sağlayan ve mahkemenin olumsuz sonuca varması halinde bilirkişi incelemesi için 
yapılmış başvurunun iflâs bildirimi olarak kabul edilmesi sonucunu doğuran bir cümle eklenmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 377 nci maddesi hakkında yapılan görüşmede, Yargıtay 19 uncu 
Hukuk Dairesinin önerisi aynen kabul edilerek i;îâsın ertelenmesinin 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayı
lı İcra ve İflas Kanununun 17a ile 17b maddelerine bırakılması, ancak Tasarı metninde yer alan ba
zı yararlı unsurların İcra ve İflas Kanununun anılan maddelerinde yapılacak değişiklikte kullanıl
ması uygun görülmüştür. Bu sebeple iflâsın ertelenmesinin anılan hükümlere tabi olduğu belirtil
miştir. Bu değişikliğin Türk Ticaret Kanununun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkındaki Kanunla 
gerçekleştirilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. Bu değişiklikle madde tek fıkra hâlinde kabul 
edilmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 378 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 379 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 380 inci maddesinin madde başlığında yer alan "Kanuna karşı hi

le" ibaresi "Kanunu dolanma" olarak değiştirilmiş; ancak, yapılan bu değişiklik 356 ncı maddede 
bahsedildiği üzere Komisyonumuzca benimsenmeyerek "Kanuna karşı hile" olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 381 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 382 nci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış, ya

pılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
382 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, 77/91/AET sayılı ve 13 Aralık 1976 tarihli Kon

seyin ikinci yönergesine uygun olarak sadece menkul kıymetler yatırım şirketlerine özgülenmiştir. 
Tasanda yer alan ve şirketin iştigal konusuna vurgu yapan ifadenin uygulamada geniş yorumlana
bileceği düşünülmüştür. Oysa anılan yönerge sadece menkul kıymetler yatırım şirketine özgülenen 
bir istisna getirmektedir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 383 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 384 üncü maddesinde, atıf yapılan bent, Tasarı metninde yapılan 
değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüştür. 

- Tasarının 385 ve 386 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 387 nci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu 

değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 388 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca Tasarının 389 uncu maddesi, madde başlığıyla beraber Avrupa Birliğinin 

şirketler hukukuna ilişkin Yönergesinde yapılan değişikliğe göre yeniden kaleme alınmıştır. Değiş
tirilmiş Yönergeye uygun olarak hâkim şirketin iktisap ettiği payların verdiği hakların tümünün, bu
na karşılık bağlı şirketin iktisap ettiği hakim şirkete ilişkin oy hakları oy hakkına bağlı oyların do
nacağı hüküm altına alınmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 390 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmıştır. 
Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bir öneriye katılma suretiyle alınan yönetim kurulu ka

rarlarında kötüye kullanmayı, aykırılıkları hatta dolan ile hileyi önleyebilmek amacıyla iki önlem 
alınmıştır. İlk olarak, bu suretle alınabilecek bir yönetim kurulu kararının geçerliliği tüm üyelere 
"aynı" önerinin yapılmış olmasıdır. "Aynı öneri" şartı ispatlanmalıdır. Bu da özellikle onay imzala
rının ayrı kağıtta olması halinde her kağıtta aynı önerinin yer almasını gerekli kılar. İkincisi ise onay 
imzalarının ayrı kağıtta olmaları durumunda tüm ayrı kağıtların karar defterine yapıştırılması zorun
luluğudur. Bu zorunluluk da geçerlilik şartıdır. 

Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüş; ayrıca, maddede re
daksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 391 inci maddesinin başlığı ile madde metni, redaksiyona tâbi tu
tulmuştur. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 392 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 393 üncü maddesinde, mevzuat hazırlama usullerine uygun deği
şikliklerin yanı sıra redaksiyon yapılmak suretiyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 394 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 395 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Bankacılık Kanununun 

özel hükümlerinin saklı" olması yönünde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere, üçün
cü fıkra eklenerek maddenin ikinci fıkrasıyla getirilen, şirketlerin birbirine kefil olma ve garanti 
verme yasaklarının uygulamada sakınca yaratacağı ve ticarî faaliyetlerin aksamasına yol açacağı 
düşüncesiyle, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla şirketler topluluğuna dahil şirketlere ilişkin is
tisna getirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak te
selsül ettirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 396 ncı maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklikler, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 397 nci maddesinde Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmıştır. 

Türkiye Denetim Standartlarının, yeni bir yasal düzenlemeyle oluşturulacak Türkiye Denetim 
Standartları tarafından belirlenmesi ve yayınlanması uluslararası müktesebatın gereği olduğundan 
bu düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu Kurul oluşturuluncaya kadar bu yetki, geçici bir mad
de düzenlemesiyle Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Oda
ları Birliğine verilmek suretiyle herhangi bir boşluk oluşmadan devamlılık sağlanacaktır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 398 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca, 397 nci maddede yapılan değişik
liğe paralel olarak "uluslararası denetim standartları" ibaresi "Türkiye Denetim Standartları" şek
linde değiştirilerek redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 399 uncu maddeleri redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan deği
şiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 400 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, AET'nin şirketlere ilişkin 
8 inci yönergesinde 2006 yılında yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapıl
mıştır. Bu bağlamda süre yedi yıla çıkarılmış ve hükümdeki seçenekli ifade değiştirilmiştir. Yöner
geye uygun olarak yedinci yılın sonunda denetçi iki yıl için değiştirilecektir. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Ayrıca, Komisyonumuz maddede aşağıdaki gerekçelerle bi
rinci fıkrada değişiklik yapmıştır: 

Sigorta ve reasürans şirketleri ile Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin bağımsız dış de
netimine ilişkin mevzuatın tümü ilgili kurumlar olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan yönet
meliklerle düzenlenmiştir. Uygulama birliğinin sağlanması bakımından bu maddedeki düzenleme
nin de Tasarının 210 uncu ve ilgili diğer maddelerinde ticaret şirketleri üzerinde her türlü düzenle
me görev ve yetkisi verilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir. yönetmelikle yapılma
sı uygun olacaktır. Bu nedenle birinci fıkranın ilk üç cümlesinde değişiklik yapılmıştır. 
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Birinci fıkranın (c) bendinde, hükmün alt ve üst soy ile eş ve hısımlara ilişkin kısmı 6762 sa
yılı kanunun 349 uncu maddesi dikkate alınarak, elli yıllık uygulamanın olumlu sonuçları değerlen
dirilerek ve Kanunda bir boşluk yaratmamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 401 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 402 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ayrıca, Komisyonumuzca, 397 nci maddede yapılan de
ğişikliğe paralel olarak "uluslararası denetim standartları" ibaresi "Türkiye Denetim Standartları" 
şeklinde değiştirilerek redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 403 üncü maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddede üç ana değişiklik yapılmıştır: 

(1) Uluslararası uygulamada oldukça sık rastlanan görüş vermekten kaçınma: Denetçi, şirketin 
muhasebesinde veya finansal tablolarında, Tasarının denetleme bölümündeki hükümlere uygun de
netleme yapılmasına ve sonuçlara vanlmasma imkân vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunduğu 
veya şirket tarafından denetlemede önemli kısıtlamaların yapıldığı durumlarda, görüş yazısı ver
mekten kaçmabilecektir; hem "belirsizlik"i hem de "kısıtlama"yı uluslararası standartlara uygun 
olarak tanımlayacaktır. Kısıtlamalar kavramı İU ilk yaklaşımda kapsam veya alan kısıtlamasının 
kastedildiği şüphesizdir. 

(2) Tasarıyı hazırlayan komisyon, bazı ülkelerin düzenlemesinin aksine, kaçınma olması veya 
olumsuz görüş verilmesi halinde finansal tabloların hukukî yazgısı hakkında bir hüküm sevk etmek
ten kaçınmıştır. Butlan gibi bir hukukî sonuca denetçinin görüşüyle varılması veya böyle bir hük
mün meşruiyet temeli tartışılabilir. Ancak Alt Komisyon, olumlu görüş verilmemiş hallerde, mev
cut finansal tablolara dayanarak açıklanan kâr veya zararla ilgili bir karar alınmasını uygun görme
miş, bu sebeple beşinci fıkrayı kaleme almıştır. 

(3) Genel kurula sunduğu finansal tablolar, denetçi tarafından kabul edilmeyen bir yönetim ku
rulu görevde kalmamalı, standartlara ve hükümlere uygun finansal tabloları aynı yönetim kurulu ha
zırlamamalı, hukuk düzeni ortaya çıkan duruma rağmen hiçbir şey olmamış gibi hareket etmemeli
dir. Ancak sınırlı olumlu görüşte de gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Bu sebeple beşinci fıkraya ye
ni hükümler konulmuştur. 

Madde hükmü, genel kurulun mevcut yönetim kurulunu yeniden aynen seçip seçemeyeceğine 
ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Modem ve hukuka bağlı bir kanun, modem ve hukuka bağlı bir 
topluma veya ilgili toplum kesimine göre şekillenir. Kanunun modernliği, içeriği kadar yorumlan-
masıyla tanımlanır. Kanunların bu yolda bir düzenleme yapmaması gerekir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 404 üncü maddesinin beşinci fıkrasına fiilin suç oluşturduğu ve 
Türk Ceza Kanunundaki dava zamanaşımının daha uzun olduğu hallerde bu zamanaşımının uygu
lanmasını öngören bir hüküm eklenmiştir. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiş; 
ayrıca, eklenen altıncı fıkrayla ceza mevzuatına uyum sağlanması, genel hükümlerin uygulanabilir
liğine zemin hazırlanması amacıyla, suç ihbarına yönelik hükümler saklı tutulmuştur. 

- Tasarının 405 ve 406 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Komisyonumuzca, Tasarının 407 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmıştır: 

Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket genel kurullarında bulundu
rulacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin düzenlemeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapıl
maktadır. Tasarı ile getirilen düzenlemenin idari görevlendirme ve takip işlemleri bakımından güç
lük çıkaracağı düşünülmektedir. Genel kurulların takibi, Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi, 
görevinin ifasının izlenmesi ve raporlama süreci ile arşiv çalışmaları bakımından bütünlüğün sağ
lanmasını teminen konu ile ilgili düzenleyici idari işlemler ile uygulama yetkisinin Sanayi ve Tica
ret Bakanlığında kalmasının kamu yararına olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca, Tasarıda, şirket genel kurul toplantılarına katılacak görevliler Bakanlık Temsilcisi ve 
komiser olmak üzere iki ayrı biçimde tanımlanmış, genel kurullarında Bakanlık Temsilcisi bulun
durulacak şirketler ile komiser bulundurulacak şirketlerden söz edilmiş, ancak görev ve yetkilere, 
niteliklere, alınacak ücretlere ilişkin düzenlemelerde sadece komiserlere yer verilmiştir. Yukarıdaki 
düzenlemeyle Tasarı hükmündeki bu eksiklik de giderilmektedir. Ayrıca, Tasarıda sözü edilen iki 
ayrı yönetmeliğin tek yönetmeliğe inmesini sağlayacak ve konuyla ilgili düzenlemeler ve işlemler 
sadeleştirilmiş olacaktır. 

Diğer yandan; uygulamada yanlış anlamalara yol açtığından "komiser" ibaresi yerine "Bakan
lık Temsilcisi" ibaresi tercih edilmiştir. 

Son olarak, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi veya anılan Bakanlığın yetkilendirece
ği Bakanlık temsilcisi" denilmekle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bakanlık mensubu olmayan ki
şileri de Bakanlık temsilcisi olarak atayabilmesine olanak veren bir düzenleme getirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 408 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya
pılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde sadece ücretlerin zikredilmiş olması sakıncalı görül
müş ve hüküm, huzur haklarını, ikramiyeleri, p.imleri ve benzeri hakları içerecek şekilde genişle
tilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 408 inci maddesinin ikinci fıkrasına yeni (f) bendi eklenmiştir. Yeni hüküm 
Yargıtay içtihatlarına uygun olarak önemli miktarda şirket varlığının toptan satışının yönetim kuru
lu tarafından yapılamayacağı, bunun genel kurulun devredilemez ve münhasır yetkilerinden olduğu 
açıkça hükme bağlanmıştır. 

Nihayet Tasarının bu maddesine eklenen üçüncü fıkra ile tek pay sahipli anonim şirketlere iliş
kin yeni bir hüküm eklenmiştir. 89/667/AET sayılı Konsey yönergesinin 338 inci maddesi gereği 
olan bu hüküm, tek paysahipli anonim şirketlerde genel kurul kararlarının bu kimliklerinin açıkça 
anlaşılmasını amaçlamaktadır. 

- Tasarının 409 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 410 uncu maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle Komisyonumuzca değişiklik 

yapılmıştır: 
Eklenen ikinci fıkra hükmü, genel kurulun bazı olağanüstü durumlarda toplantıya çağrılabil-

mesini sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Bu hükmün, birçok varsayımda 530 uncu madde anla
mında organ yokluğuna engel olabileceği de düşünülmektedir. Uygulamada, çeşitli sebeplerle, özel
likle gruplar arasındaki uyuşmazlık ve çekişme dolayısıyla yönetim kurulunun toplanamaması, üye 
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eksikliğinden veya bazı azlık haklarının kötüye kullanılması dolayısıyla toplantı nisabının gerçek
leşememesi, toptan istifa yahut kaza gibi nedenlerle yönetim kurulunun mevcut olmaması hâlleri
ne, özellikle ilk iki hâle sıkça rastlanmaktadır. Bu durumda kilitlenmeye giren şirketin çıkar yol bu
labilmesi için genel kurulun toplanabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygulaması, birkısım hâllerde tüm paysahiplerinin noterde beyanda bulunarak genel kuru
lu toplantıya çağırmaları şeklindedir. Ancak bu şartın gerçekleşmesi her zaman kolay olmamakta
dır. İkinci fıkra tüm bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

Kötüye uygulamalara engel olmak için paysahibinin bu çağrıyı mahkeme kararıyla yapabilme
si uygun görülmüştür. İşin niteliği mahkeme kararının kesin olmasını gerektirmektedir. Bu kararın 
dosya üzerinden mi, yoksa duruşmalı mı verilmesi gerektiği hususunda bir düzenleme yapılmayıp, 
bu, somut olayın özelliklerinin dikkate alınabilmesi için mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 

- Tasarının 411 ve 412 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 413 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 414 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 415 nci maddesi, genel kurula katılabilmek amacıyla pay senetle

rinin uzun süre yasaklanmasını uygun görmeyen Avrupa Topluluğu Yönergesi doğrultusunda ve 
Sermaye Piyasası Kurulunun önerisi çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Tevdi süresi hamiline 
yazılı pay senetlerinde bir güne indirilmiş, nama yazılı pay senetlerinde ise kaldırılmıştır. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 416 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 417 nci maddesi, kısa bir süre önce faaliyete geçen Merkezi Ka

yıt Kuruluşu dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun önerisi çerçevesinde yeniden düzen
lenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, 407 nci maddede belirtilen 
hususlar çerçevesinde "komiser" ibaresi yerine "Bakanlık temsilcisi" ibaresi tercih edilmiştir. 

- Tasarının 418 ve 419 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 420 nci maddesinin ikinci fıkrasında "bilanço" ibaresi yerine "fı-

nansal tablolar" ibaresi tercih edilerek gerekli düzeltme yapılmış; yapılan değişiklikler Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 421 inci maddesinde redaksiyon yapılmış, yapılan bu değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 422 nci maddesi, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oy 
sayısının da tutanakta gösterilmesini içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, 407 nci maddede açıklanan hususlar çerçevesinde 
"komiser" ibaresi yerine "Bakanlık temsilcisi" ibaresi tercih edilmiştir. 

- Tasarının 423 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 424 üncü madde başlığı metnine uygun olarak "bilançonun onay
lanmasına ilişkin karar" şeklinde değiştirilmiştir. Çünkü madde ibrayı değil, bilançonun onaylan
masına ilişkin kararın sonucunu düzenlemektedir. İbra 558 inci maddede düzenlenmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 425 inci maddesinin bölüm başlığında yer alan "kişisel" ibaresi 
önceki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla "şahsî" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Ya
pılan bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve Tasarıda geldiği şekliyle söz konusu 
ibare, "kişisel" ibaresi olarak benimsenmiştir. 

- Tasarının 426 ve 427 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 428 inci maddesinde Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmıştır: 

Tasarının ve Alt Komisyonun kabul ettiği metinlerde maddenin birinci fıkrasında yer alan ve 
kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 689c maddesinin lafzını yansıtan "Şirket, bir organın bir üyesi
ni veya kendisine herhangi bir şekilde bağlı bulunan diğer bir kişiyi" ibaresi yeteri kadar geniş bu
lunmamış ve her iki varsayımı da kapsayan ve daha geniş olan "Şirket kendisiyle herhangi bir şe
kilde ilişkisi bulunan bir kişiyi" ibaresiyle değiştirilmiş ve fıkra bu değişikliğe paralel olarak yeni
den düzenlenmiştir. 

İkinci fıkradaki "kırk gün" olarak öngörülmüş bulunan genel kurul toplantısına çağrı ilân süre
si "kırkbeş gün"e çıkarılmış; ayrıca, adres bilgilerinin yanı sıra telefon, telefaks ve elektronik pos
ta numaralarının bildirilmesi hükme eklenmiştir. 

Maddenin yeni üçüncü fıkrasında kurumsal temsilciliğin profesyonel bir şekilde yürütülmesi
ni yasaklayan bir hükme yer verilmiştir. Çünkü paysahiplerinin kendi menfaatlerini kendi heyecan
lan ve çabalanyla korumalan, bu işi başkalarının onlar adına profesyonelce yapmalarından daha 
doğrudur. Aynca kurumsal temsilciliğin bir meslek olarak icrası, bu mesleğin kanunî düzenlemesi
nin yapılmasını gerektirir. Bu sebeple kurumsal temsilciliğin bir paysahipleri girişimi olduğuna hü
kümde vurgu yapılmış, aynca söz konusu girişimin kazanç sağlamaya yönelik biçimde kullanılma
sının kapılan kapatılmıştır. Kurumsal temsilci ile ona vekâlet verenler arasındaki ilişki vekâlet ol
duğu halde uygulanması uygun bulunmamıştır. Bununla beraber, ilişkiye Borçlar Kanununun 394 
üncü maddesinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrası yenidir. Taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet olmasına rağmen, ilişki
ye Borçlar Kanununun 394 üncü maddesinin uygulanamaması dolayısıyla doğabilecek tereddütle
re yer bırakmamak amacıyla, Borçlar Kanununun 390 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının 
uygulanacağına vurgu yapılmıştır; anılan 390 inci maddenin üçüncü fıkrasının ise kurumsal temsil
cinin niteliği ile hiç bağdaşmadığı şüphesizdir. 

Alt Komisyonun kabul ettiği maddenin üçüncü fıkrası, altıncı fıkra olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 429 ve 430 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 431 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya
pılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Yakın bir tarihte faaliyete geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu ile bu maddede öngörülen bildirimin 
bağlantılandırılmasının amaca daha uygun olacağı düşünülmüştür. Gerçekten temsilcilerin şirkete 
yaptıkları bildirimin, kayden takibi yapılan paylarda Merkezden alınacak bilgilerle doğruluklarının 
denetlenmesi hem kolaylık hem de güven sağlar. Böyle bir denetimle mükerrer ve gerçeğe uyma
yan temsiller kolayca tespit edilebilir. Kayden t:\cip edilmeyen paylarda yönetim kurulu bu incele
meyi kendi imkânlarıyla fazla bir güçlükle karşılaşmadan yapabilir. 
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Merkezden bilgi alınmasının esas ve usullerinin bir tebliğle düzenlenmesinin doğru olacağı bu 
ihtiyacın da 417 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tebliğe konulacak hükümlerle karşılana
bileceği düşünülmüştür. 

- Tasarının 432 nci maddesinde, bir payın, birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olması duru
munda, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanabilmeleri için, üçüncü bir kişinin yanı sıra, 
paysahiplerinin içlerinden birini de temsilci olarak atayabilmelerini sağlamak amacıyla Komisyo
numuzca değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 433 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 434 üncü maddesinin birinci fıkrasında 1527 nci maddenin seh
ven ikinci fıkrasına yapılan atıf, beşinci fıkra şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 435 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 436 nci maddesinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine uyum sağlanması amacıy
la "karı veya kocası" ibaresi "eşi" olarak Komisyonumuzca değiştirilmiş; ayrıca, Alt Komisyonca 
değiştirilen, maddenin birinci fıkrasında yer alan "şahsi" ibaresi Komisyonumuzca uygun görülme-
yerek, Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi olarak aynen korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, 437 nci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca da benimsenmiş; ayrıca, maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki gerekçelerle Komis
yonumuzca bir cümle eklenmiştir: 

Özellikle şirkete hâkim herhangi bir sebeple şirket yönetim kurulu icra komitesi veya diğer yö
neticiler üzerinde etkisi bulunan paysahiplerinin genel kurul dışında çeşitli şirket kaynaklarından 
bilgi almalarına sıkça tanık olunmaktadır. Bu farklı konum menfaatler dengesini bozduğu gibi eşit 
işlem ilkesine de aykırıdır. 437 nci maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle paysahipleri arasın
daki eşitsizliğin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Eşit işlem ilkesinin ihlal edildiğinin likit de
lille ispatına gerek yoktur. Bazı paysahiplerinin genel kurul dışında bilgi almış olduğunun emarele
ri varsa, olgular arasındaki ilişki veya ortaya çıkan sonuçlar bilginin birkısım paysahiplerine veril
diği şüphesini güçlendiriyorsa bu hüküm uygulanmalıdır. Söz konusu halde yönetim kurulu "şirket 
sırrı" gerekçesini ileri süremez. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 438 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 439 uncu maddesinin birin
ci fıkrasında, Tasarı metninde yapılan değişikliklere uygun olarak özel denetçi atanmasını asliye ti
caret mahkemesinden isteyebilecekleri konusuna-açıklık getirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu de
ğişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 440 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 441 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 442 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiş; aynca redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 443 ve 444 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 445 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 498 — 

- Alt Komisyonca, Tasarının 446 ncı maddesi ve özellikle birinci fıkranın (b) bendi, Yargıtay 
kararları yönünden yeniden kaleme alınmış; genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız 
olarak izin verilmediğini; ayrıca, fıkrada belirlenen hususların genel kurul kararının alınmasında et
kili olduğunu ileri süren paysahiplerinin de iptal davası açabileceklerine ilişkin açıklayıcı düzenle
me getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Alt Komisyonca, bi
rinci fıkranın (d) bendinde yer alan, "kişisel" ibaresi "şahsi" olarak değiştirilmiş ise de; Komisyo
numuzca yapılan bu değişiklik uygun görülmeyerek Tasarıda olduğu gibi "kişisel" ibaresi tercih 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 447 nci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 448 inci maddesinin birinci fıkrasında, yönetim kurulunun iptal 
veya butlan davası açıldığını ve duruşma gününün şirketin internet sitesine de koyarak şeffaflığın 
teminine yönelik düzenleme getirilmiş; ayrıca, Alt Komisyonca söz konusu maddede redaksiyon 
yapılmak suretiyle değişiklik yapılmış, yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 449 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 450 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 451 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 452 ve 453 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 454 üncü maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 

yapılmış; yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca maddede redaksiyon yapıl
mıştır. 

Düzenlenen kurulun adı, genel kurul ile karıştığından "imtiyazlı paysahipleri özel kurulu" ola
rak değiştirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasındaki yetkili mahkemenin şirket merkezinin bulunduğu 
yer asliye ticaret mahkemesi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca üçüncü fıkrada anılan özel kurul 
tutanağının yönetim kuruluna teslimi öngörülmüştür. 407 nci maddede yapılan değişiklik çerçeve
sinde "komiser" ibaresi yerine, "Bakanlık temsilcisi" ibaresi tercih edilmiştir. Maddenin yedinci ve 
sekizinci fıkralarında düzenlenen dava dikkate alınarak muhalif oy verenler ile ortak tebligat adre
sinin tescil ve ilân edilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 455 inci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 456 ncı maddesinin ikinci fıkrasında "453 üncü maddeye" ibare
siyle yapılan atfın, Tasarının 459 uncu maddesine yönelik olduğu tespit edilmekle, ibare "459 uncu 
maddeye" olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında hükmün bütünlüğünün sağlanması için "genel ku
rul" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yönetim kurulu" ibareleri eklenmiştir. Yapılan bu deği
şiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 457 nci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 458 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 459 uncu maddesinde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 460 inci maddesinin birinci fıkrasında, AT yönergesine uygun ola

rak yönetim kuruluna kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisinin en çok beş yıl 
için verilebileceği öngörülmüştür. İkinci fıkraya ise, yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına 
ilişkin kararının şirketin internet sitesinde de yayınlanması gereğine vurgu yapan bir hüküm eklen
miştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 461 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir; ayrıca, maddede Komisyonumuzca re
daksiyon yapılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde "esas sermayenin yüzde altmışı" ibaresine "en az" 
ibaresi eklenerek oran netleştirilmiş; ayrıca, "ve" kelimesi anlam ve amaca daha uygun olduğu için 
"veya" yapılmıştır. Ayrıca mevcut üçüncü fıkra genişletilmiştir. Geniş içeriğe uygun olarak yeniden 
kaleme alman fıkrada yönetim kurulunun rüçhan haklarının kullanılması esaslarını gösteren bir ka
rar almasını; bu kararı tescil ve 35 inci maddedeki gazete ile tirajı en az elli bin olan ve yurt düze
yinde dağıtım yapan bir gazetede ilân ettirmesini ve ilanın ayrıca şirketin internet sitesine koyulma
sını öngören bir hüküm konulmuştur. Çünkü, paysahiplerinin bazılarından gizlenerek sermayenin 
artırılması olaylarına uygulamada, haklarında önlem alınmasını gerektirecek yoğunlukta rastlan
maktadır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 462 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 463 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 464 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 465 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri olarak ayrımı yapıldı
ğına göre "ve" bağlacına ihtiyaç olmadığı düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 466 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "önerilme hakkı" ibaresi 
yerine, hakkı daha iyi açıklayan "öneriye muhatap olma" ibaresi konulmuş; bu değişiklik Tasarının 
birçok maddesinde de yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 467 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 468 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "mevduat kabulüne yet

kili bir banka" ibaresi, Bankacılık Kanununa uygun olarak "bir mevduat ve katılma bankası" şek
linde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 469 ve 470 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 471 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 472 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 473 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "dördüncü fıkrasının bi

rinci bendi" ibaresi yapılan atfın doğru olması açısından "üçüncü fıkrasının birinci cümlesi" olarak 
düzeltilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 474 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "37 nci maddede" iba
resi yapılan atfın doğru olması açısından "35 inci maddede" şeklinde düzeltilmiştir. Ayrıca, redak
siyon düzeltmeleri yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 475 inci maddesinde redaksiyon yapılmış, yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında payın itibari değerinin birer 
kuruş ve katları olarak yükseltilebileceğine vurgu yapmak amacıyla "ve katları" ibareleri metne ek
lenmiş ve redaksiyon düzeltmeleri yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 477 ve 478 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "kurumsallaşma" ibareleri 
"kurumlaşma" şeklinde yapılan redaksiyonla birlikte, Tasanda yapılan değişikliğe paralel olarak as
liye ticaret mahkemesi konusu açıklığa kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

- Tasarının 480 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 481 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 482 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "37 nci" ibaresi, ya
pılan atfın doğru olması açısından "35 inci" olarak değiştirilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 483 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "37 nci" ibaresi, ya
pılan atfın doğru olması açısından "35 inci" olarak değiştirilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

- Tasarının 484 ve 485 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 486 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 487 nci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış, 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin başlığında, açıklık ile kesinliği sağlamak ve yanlış anlamaları engellemek amacıyla 
"Pay senetlerinin şekli" olarak değiştirilmiş, "hangi sermaye tutarını (tertibini)" ibaresi "tertibini" 
yapılmış, "kuruluşun" kelimesi yerine "kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını" ibaresi ika
me edilmiştir. Tüm bu ekler şirketin kimliğini kanuna iyi bir şekilde tanıtmayı amaçlamaktadır. Ay
rıca "ve sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması" cümle parçası ile yöne
tim kuruluna görev verilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 488 inci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 489 uncu maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 490 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 491 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 492 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasına, uygulamada ortaya çıkan 

sorunların önüne geçilmesi amacıyla, payların fiyatının mahkemenin karar tarihine en yakın tarih
teki şirket varlığının değerinin esas alınarak belirlenmesine öngören bir ek yapılmıştır. Yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 494 ve 495 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 496 ncı maddesinin sonundaki "bunu ekranda görmesini teknik 
açıdan sağlar" ifadesi bilişim terminolojisine daha uygun olan "bu bilgilere teknik erişimini sağlar" 
şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 497 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 498 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 499 uncu maddesine, 417 nci maddede yapılan düzenlemeler dik
kate alınarak, Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeleri saklı tutan, beşinci fıkra eklen
miştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 500 üncü maddesindeki "dinleyerek" ibaresi yerine "görüşlerini 
alarak" ibaresinin konulmasının amaca daha uyg,;n olduğu sonucuna varılarak gerekli değişiklik ya
pılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 501, 502 ve 503 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 504 üncü maddesinin birinci fıkrasında 421 inci maddenin dör

düncü fıkrasına yapılan atıf yetersiz görülmüş ve atfa aynı maddenin üçüncü fıkrası da eklenmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 505 inci maddesinin birinci fıkrasında, 421 inci maddenin dördün
cü fıkrasına yapılan atıf yetersiz görülmüş ve atfa aynı maddenin üçüncü fıkrası da eklenmiş; ayrı
ca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 506 ncı maddesinde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapı
lan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 507 nci maddesine, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümlerini saklı tutan bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Bu yeni hükümle Sermaye Piyasası Kurulunun 
kâr payına ilişkin özel düzenlemelerine vurgu yapılmak istenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 508 ve 509 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 510 uncu maddesinde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Ya

pılan değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
- Tasarının 511 ve 512 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 513 üncü maddesinde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Ya

pılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
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- Tasarının 514 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının, 515 inci maddesinde mevzuat hazırlama usullerine uygun deği
şikliklerin yanı sıra redaksiyon yapılmak suretiyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 516 ncı maddesinde redaksiyon yapılmak suretiyle değişiklik ya
pılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 517 nci maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 518 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca, Tasarının 519 uncu maddesinde mevzuat hazırlama usullerine uygun re

daksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 520 nci maddesinin ikinci fıkrasında "pasife konulmuş" ibaresi 
daha anlaşılır bir ifadeyle yazılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 521 inci maddesinin başlığında "ayrılan" yerine yapılan işlemi da
ha iyi tanımlayan "ayırdığı" ibaresi kullanılmış, madde metninde Tasarı ile ifade bütünlüğünü sağ
lamak üzere oranlar, yüzde ile ifade edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 522 nci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 523 üncü maddesinin ikinci fıkrasında redaksiyon yapılmış; üçün
cü fıkrasında ise, bilanço kârından yedek akçe ayrılabilecek amaçlar arasına "hayır amacı" da ek
lenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 524 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, Komisyonumuzca denetçinin 403 üncü madde uyarın
ca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararının, Türkiye genelinde yayın yapan günlük ti
rajı en az ellibin olan bir gazetede yayınlanmasının getireceği yüksek maliyet göz önünde bulundu
rularak "ile, Türkiye genelinde yayın yapan günlük tirajı en az elli bir olan bir gazetede" ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

- Tasarının 525 ve 526 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 527 nci maddesinde Komisyonumuzca eklenen ikinci fıkrayla, ceza mevzuatına 

uyum sağlanması, genel hükümlerin uygulanabilirliğine zemin hazırlanması amacıyla* suç ihbarına 
yönelik hükümler saklı tutulmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 528 inci maddesinin birinci fıkrasında "yılsonu tabloları" ibaresi 
"fınansal tabloları" şeklinde değiştirilmiş; ayrıca, madde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 421 inci 
maddenin dördüncü fıkrasına yapılan atıf yetersiz görülerek buna üçüncü fıkra da eklenmiştir. Ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 530 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 531 inci maddecinde, haklı sebeplerle fesih hakkı, halka açık ano
nim şirketlerde sermayenin yirmide birine sahip paysahiplerine tanınmış, ayrıca madde, satın alına
cak payların fiyatlarının belirlenmesinde, mahkemenin karar tarihine en yakın tarihteki değerinin 
esas alınmasını öngören bir ekleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 532, 533, 534 ve 535 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 536 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının anlatımı daha anlaşılır 
hâle getirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 537 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

-Alt Komisyonca, Tasarının 538 inci maddesi, genel kurul kararının, şirketin tüm değil, önem
li miktardaki aktiflerinin satışında aranması şeklinde kaleme alınmış, bu suretle diğer benzer haller
de olduğu gibi paysahiplerinin korunması sağlanmıştır. Yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 539 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 540 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "malvarlıksal" ibaresi 

"malvarlığına ilişkin durumu" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 541 inci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 542 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, yetkili mahkeme 
yönünden tereddütlere yer vermeyecek şekilde yazılmış; (d) bendi daha açık bir dille kaleme alın
mış; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiş; kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacakların saklı tutulması amacıyla bi
rinci fıkranın (h) bendine bu yönde Komisyonumuzca, ekleme yapılmıştır. 

- Tasarının 543, 544 ve 545 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 546 ncı maddesinde redaksiyon yapılmış; birinci fıkrada tasfiye 

memurlarıyla ilgili pay sahiplerinin dinlenmesi hususu mahkemenin gerekli görmesine bağlanarak 
hüküm daha açık şekilde yazılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 547 nci maddesinin birinci fıkrasında görevli mahkemenin asliye 
ticaret mahkemesi olduğu hususuna açıklık getirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 548 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna, tasfiyeden dönül
mesine ilişkin genel kurul kararının tasfiye memuru tarafından tescil ve ilân ettirilmesine ilişkin bir 
hüküm eklenerek, aleniyetin sağlanması gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının, Onbirinci Bölüm başlığındaki "Sorumluluk" ibaresi, Onikinci Bölümün başlığının 
"Cezai Sorumluluk" olarak düzenlenmesi nedeniyle "Hukukî Sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 549 ve 550 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 551 inci maddesinde yer alan "değerlendirilmesinde" ibaresi 79 un

cu madde değişikliği gerekçesiyle "değerlemesinde" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 552 nci maddesine, Sermaye Piyasası Kurulunun isteği üzerine, 
halktan para toplanmasına ilişkin esasların bu Kurul tarafından çıkarılacak bir tebliğle düzenlenme
sine ilişkin bir hüküm eklenmiştir. Ayrıca genel kurulun isteğiyle izinsiz olarak halktan para toplan
ması halinde bunların Kurula değil de, Kurulca belirlenecek bir mevduat veya katılım bankasına ya
tırılmasını öngören değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; 
Sermaye Piyasası Kanununda yer alan hükümlerin madde hükmünün uygulanmasında tereddüt do
ğurmaması amacıyla maddeye üçüncü fıkra hükmü eklenmiştir. 

- Tasarının 553 üncü maddesinin birinci fıkrasında hükmün daha açık ifade edilmesini ve uy
gulamada karşılaşılacak çelişkinin giderilmesini temin amacıyla "kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdir
de," ibaresi "ihlâl ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça," şeklinde Komis
yonumuzca değiştirilmiş, Alt Komisyon tarafından yapılan redaksiyon değişiklikleri Komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca Tasarının 554 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış, yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 555 inci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 556 ncı maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 557 nci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 558 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 559 uncu maddesinde, Tasarıda benzer hükümlerle bütünlüğü sağ
lamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 560 ve 561 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının, Onikinci Bölümün başlığında, Onbirinci Bölüm başlığıyla para

lellik sağlanması açısından "Cezaî Sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 562 nci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış, 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin teselsül ettirilmiş şekliyle birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan 
cezalar yeni ceza mevzuatına uygunluk çerçevesinde yeniden düzenlenmiş, aynca, üçüncü fıkrada 
199 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler de hükmün kapsamına alınmıştır; 
çünkü dördüncü fıkrada öngörülen raporun hazırlanmasında ve gerçeğin bu rapora geçirilmesinde, 
korunması gereken kamusal menfaat vardır. 

Ayrıca, Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerekçelerle üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere 
dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir: 

210 uncu maddede Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ticaret şirketleri üzerinde denetim yetkisi ve
rilmekle birlikte, bu denetimi engelleyenler veya denetim elemanlarına kasten bilgi ve/veya belge 
vermeyenlerle ilgili bir müeyyideye yer verilmemesi denetimin etkinliğini azaltacak, bazı durum
larda denetimi imkansız hale getirebilecektir. Nitekim, mevcut uygulamada bu tür sorunlar güncel 
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olarak ve yoğun şekilde yaşanmaktadır. Oysa özellikle son yıllarda çıkarılan benzeri kanunların is
tisnasız tümünde denetime çıkarılabilecek engellerle ilgili olarak mutlaka ciddi müeyyidelere yer 
verilmiştir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Madde: 47/1-B, 49), 5411 sayılı Bankacılık Ka
nunu (Madde: 153), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (Madde: 256, 359), 4054 sayılı Rekabetin Ko
runması Hakkında Kanun (Madde:14, 19) ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (Madde:90/5, Ek 
Madde:2/1) bunun bazı örnekleridir. 

Öte yandan, maddenin teselsül ettirilmiş şekliyle onbirinci fıkrasında yer alan "bir aydan" iba
resi, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesine uyum sağlanması amacıyla madde metninden çıka
rılmış; aynca, teselsül ettirilmiş şekliyle onikinci fıkrada "sermayesi paylara bölünmüş anonim şir
kette" ibaresi "sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 563 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 564 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 565 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 566, 567, 568 ve 569 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 570 inci maddesinde, uygulanacak hükümlerin, yönetici olan ko

mandite ortaklar için geçerli olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 571 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasan met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 572 nci maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 573 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasannın 574 üncü maddesinde, anonim şirketlere ilişkin 338 inci madde

ye paralel olarak aleniyeti sağlamak amacıyla üçüncü fıkra eklenmiş ve ikinci fıkranın içeriği ge
nişletilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; aynca, hükmün, şirketin 
tek paysahipli olması hâlini de açıkça kapsaması amacıyla ikinci fıkranın sonuna cümle eklenmiş
tir. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 575 ve 576 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 577 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki önerilme 
hakkı, 466 ncı maddede yapılan değişikliğe uygun olarak, "önerilmeye muhatap olma" şeklinde de
ğiştirilmiş ve hükme geri alma hakkı da eklenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 578 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 579 uncu maddesinin son cümlesi, 340 inci madde ile uyumunun 
sağlanması için madde metninden çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 580 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 581 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle de
ğişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı met
ninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 582 nci maddesinin birinci fıkrasında anlamı daha iyi ifade eden 
değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 583 üncü maddesinin beşinci fıkrasında "özsermayenin" ibaresi 
yerine "özkaynakların" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 584 ve 585 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 586 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 361 inci mad
deye yapılan atıf, atfın doğru olması açısından 351 inci maddeye yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 587 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki "önerilme", 
466 ve 576 ncı maddelerde olduğu gibi "önerilmeye muhatap olma" şeklinde değiştirilmiş ve hük
me "geri alım" eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 588 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun bulunmuştur. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 589 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna, 621 inci madde
nin saklı tutulduğuna ilişkin ibare eklenmiştir. Çünkü 589 uncu madde genel bir hükümdür. 621 in
ci madde ise esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin bazı özel halleri de içermektedir. Yapılan bu 
değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 590 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 591 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "esas sermayenin 
yüzde altmışını temsil eden ortakların olumlu oylarıyla" ifadesi daha açık ve kesin bir anlatımı ha
iz "621 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen nisapla" şeklinde değiştirilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 592 nci maddesinde yer alan "zarar bilançosu" ibaresi "borca ba
tık bilanço" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 593 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da "önerilme", "öneriye 
muhatap olmaya" şeklinde değiştirilmiş ve "geri alım" ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 594 üncü maddesinde, pay defterine yazılacak hususlar arasına 
"esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri" de eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 595 inci maddesinin birinci fıkrasında da "önerilme", "öneriye 
muhatap olmaya" şeklinde değiştirilmiş ve "geri alım" ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 596 ncı maddesine, şirketin, esas sermaye payının geçişini sürün
cemede bırakmasının önüne geçmek amacıyla, dördüncü fıkra eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 597 nci maddesinin birinci fıkrasında, görevli mahkemenin asli
ye ticaret mahkemesi olduğu hususuna açıklık getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 598, 599, 600, 601 ve 602 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 603 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade düzgünlüğü sağlan

mış, ayrıca "öz sermaye" ibaresi "özkaynak" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 604 üncü maddesinde daha anlaşılır bir dil kullanılması açısından 
değişiklik yapılmış, yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 605 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 606 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 607 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 608 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 609 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 610 uncu maddesinin başlığında redaksiyon yapılmış, yapılan bu 

değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 611 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 612 nci maddesinin birinci fıkrasında "öz sermaye" ibaresi "öz
kaynak" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 613 üncü maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 614 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 615 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve ayraç 

içinde bulunan ibare gereksiz görülerek metinden çıkarılmış; ayrıca, maddede "özsermaye" ibaresi yeri
ne "özkaynak" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 616 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm, 631 inci maddenin 
tekrarı olduğu için Tasandan çıkarılmıştır ve yerine tek ortaklı sınırlı sorumlu şirketlere ilişkin Avru
pa Ekonomik Topluluğu Yönergesine uygun olarak, "Tek ortaklık limited şirketlerde bu ortak genel 
kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazana
bilmeleri için yazılı olmaları şarttır" hükmü konularak anonim şirketlerde olduğu gibi, genel kurul ka
rarlarının teşhisi sağlanmış ve kötüye kullanmaların önlenmesi amaçlanmıştır. Öte yandan birinci fık
ranın (e) bendinde 603 üncü maddenin altıncı fıkrasına yapılan atıf, 613 üncü maddenin dördüncü fık
rası olarak düzeltilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 617 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna "Aynı önerinin 
tüm ortakların onayına sunulması, kararının geçerliliği için şarttır" hükmü eklenerek anonim şirket
lerde olduğu gibi yöntemin kötüye kullanılmasının önlenilmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; 407 nci maddede yapılan değişiklik gerekçesi doğrultusun
da üçüncü fıkrada "komisere" ibaresi "Bakanlık temsilcisine" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 618 inci maddesinin ikinci fıkrasında redaksiyon yapılarak kabul 
edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 619 ve 620 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 621 inci maddesinin ikinci fıkrası, daha açık anlaşılabilmesinin temini için yeniden 

düzenlenerek madde kabul edilmiştir. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 622 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "hü
kümsüzlük" ibareleri "butlan" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca 
da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 623, 624 ve 625 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 626 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 627 ve 628 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 629 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, anonim şirketlere ilişkin 
371 inci maddenin altıncı fıkrasına paralel bir hüküm konulmuştur. Yapılan bu değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 630 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında cümlenin daha açık anlaşılabilmesi için de
ğişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 631, 632, 633, 634, 635, 636 ve 637 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 638 inci maddesinin ikinci fıkrasında "güvence" ibaresi "teminat" 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 639 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 640 inci maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm, ifade düzgünlüğü
nü sağlamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uy
gun görülmüş; ayrıca, Komisyonumuzca redaksiyon yapılarak madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 641 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 642 nci maddesinde geçen "öz sermaye" ibareleri "özkaynak" şek

linde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 643 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 644 üncü maddesi, bazı cezaî hükümlerin kapsama alınması için 

yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, birin
ci fıkranın (d) bendinde 562 nci maddeye yapılan atıf anılan maddenin fıkra numaralannın teselsül 
ettirilmesi doğrultusunda değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 645, 646, 647 ve 648 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 649 uncu maddesindeki "teslimi" ibaresi, 647 nci maddeyle para
lellik sağlanması amacıyla "zilyetliğin geçirilmesiyle" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Aynca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 650 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 651 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 652, 653 ve 654 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 655 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 656 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 657 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 658 inci maddesinin birinci fıkrasında ayraç içindeki "hamiline" 
ibaresi mevzuat hazırlama usulüne uyum sağlanması açısından ayraç dışına alınmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 659 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 660 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 661 inci maddesinin birinci fıkrasında, ayraç içi ibareler ayraç dı
şına çıkarılarak metne işlenmiş, ikinci fıkrasında yetkili mahkemenin asliye ticaret mahkemesi ol
duğu hususuna açıklık getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 662 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 663 üncü madde metni daha net bir anlatımla ifade edilmiştir. Ya

pılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 664 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 665 inci maddesindeki "geri verilmesi" davası uygulamada karı

şıklığa yol açmaması için "iadesi" (davası) şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 666 nci madde metni anlaşılır bir cümle yapısına dönüştürülmüş
tür. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; aynca, Komisyonumuzca söz konusu 
maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 667 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 668 inci maddesinin madde başlığında redaksiyon yapılmıştır. Ya
pılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 669 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 670 inci madde başlığına "A)" ibaresi eklenmiş, madde metninde 
"poliçe, çek ve bono" ibaresinin yerine "kambiyo senediyle" ibaresi konularak madde mehaza uy
gun hâle getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 671 inci maddesi, madde metninde yer alan, ayraç içi ibareler, ay
raç dışına çıkarılarak madde metnine işlenmiş ve redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 672 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "aşağıdaki" kelimesiyle 
yapılan atıf yerine "ikinci ilâ dördüncü fıkralarda" denilerek gönderme kesin ve açık hâle getiril
miştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 673, 674 ve 675 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Tasarının 676 ncı maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 677 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 678 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 679 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 680 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 681 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "alacağın devri" ibaresi, 
kanunî terim olan "alacağın temliki" olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 682 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 683 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bunun geçerli olması 
için cironun" ibaresi yerine "Beyaz cironun" ibaresi konularak cümledeki anlam bütünlüğü sağlan
mıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 684 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 685 inci maddesinin başlığındaki "Güvence" kelimesi "Teminat" 
ile değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

-Alt Komisyonca, Tasarının 686 ncı maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapılmış
tır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 687 nci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmış; ikinci fıkra
sındaki "alacağın devri" kanunî terim olan "alacağın temliki" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu 
değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 688 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 6762 sayılı Ka
nundaki "bedeli kabız içindir" şeklindeki şerhin yerine geçen "bedeli kabul içindir"in de yanıltıcı 
olabileceği düşünülerek tırnak içinde olmaksızın "veya bedelin başkası adına kabul edileceğini be
lirten bir şerhi" ifadesi uygun görülmüştür. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 
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- Alt Komisyonca Tasarının 689 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 690 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 691 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 692 ve 693 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 694 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 695 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 696 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 697 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 698 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 699 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik

lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 700 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 701 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 702 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 703 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 704 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 705 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 706 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 707 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 708 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 709 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 710 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ayraç içinde bulunan iba
re, mevzuat hazırlama usulüne uygunluğunun sağlanması açısından ayraç dışına çıkarılarak madde 
metnine işlenmiş; maddede redaksiyon yapılmıştır. Ancak Komisyonumuzca, Alt Komisyonca, iba
relerin ayraç dışına çıkarılması yönündeki değişiklik kabul edilmemiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 712 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "notere tevdi" ibaresi, po
liçenin süresi içinde ödeme için ibraz edilmemesi hâlinde poliçe bedelinin daha iyi muhafazasının 
temini için notere tevdi yerine, bir bankaya tevdi edilmesinde yarar bulunduğu düşüncesiyle "ban
kaya tevdi" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 713 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 714 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 715 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 716 ncı maddesinin birinci fıkranın (a) bendindeki "ad ve soyad
larını" ibaresi, tüzel kişileri de kapsaması düşüncesiyle "adlarını" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan 
bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 717, 718, 719 ve 720 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 721 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 722 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 723 üncü maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon yapılmış
tır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 724 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 725 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 726 ve 727 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 728 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 729 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca Komisyonumuzca maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 730 uncu maddesinin, Üst kenar başlıktaki "Müracaat" kelimesi 
"Başvurma" şeklinde, madde metninde ise redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 731 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, 732 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin dördüncü fıkrasında "zenginleşmenin oluştuğu 
tarihten" ibaresi, zamanaşımı süresinin başlama tarihi açısından "poliçenin zamanaşımına uğradığı 
tarihi takip eden gün" olarak tercih edilmiş ve gerekli değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, 733 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 734 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 735 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 736 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 737 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 738 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 739 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 740 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 741 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapılmıştır. Yapı
lan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 742 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 743 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlıklarında Tasarının bütünüyle paralel
liğin sağlanması amacıyla "I -" ibaresi "A)" ve " 1 . " ibaresi "I -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 744 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığında Tasarının bütünüyle paralelliğin 
sağlanması amacıyla "2." ibaresi "II -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 745 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Aynca, maddenin kenar başlığında Tasarının bütünüyle paralelliğin 
sağlanması amacıyla "3." ibaresi "III -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 746 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlıklarında Tasarının bütünüyle paralel
liğin sağlanması amacıyla "II -" ibaresi "B)" ve " 1 . " ibaresi "I -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 747 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığında Tasarının bütünüyle paralelliğin 
sağlanması amacıyla "2." ibaresi "II -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 748 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, 749 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 750 ve 751 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 752 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 753 ve 754 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 755 inci maddesinin üçüncü fıkrası, ikinci fıkra hükmünün deva
mı olması nedeniyle birleştirilmek suretiyle madde, iki fıkra hâlinde düzenlenerek kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 756 ncı maddesindeki "kamusal belgeleme" alışılmış terim olan 
"resmi şahadetname" ile değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş
tir. 

- Tasarının 757 nci maddesinin birinci fıkrasında, önemli bir ihtiyaca cevap vermek ve dava 
ekonomisini gerçekleştirmek amacıyla, iradesi dışında poliçe elinden çıkan kişinin ödeme yerinde
ki asliye ticaret mahkemesinin yanı sıra, hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden 
de muhatabın poliçeyi ödemekten men edilmesini isteyebilme hakkı getirilmiştir. Çok sayıda hami
line, nama veya emre yazılı kıymetli evrakın aynı hamilin nezdinde iken zayi olması, örneğin ça
lınması veya üzerine su veya başka bir tahrip edici sıvının dökülmesi halinde her biri için borçlu
nun yerleşim yeri veya ödeme yerinde farklı davalar açılması ve bütün iptal işlemlerinin orada ya
pılması son derece zahmetli ve masraflıdır. Özellikle, uygulamadan gelen talepler, bu halde iptal da
vasının zıyaın nezdinde vuku bulduğu hamilin yerleşim yeri mahkemesinde açılmasına imkan ta
nınması şeklindedir. Bu halde, tüm ilanlar bir arada yapılabilecek ve dava ekonomisi bakımından 
büyük bir kazanç sağlanabilecektir. Komisyonumuz bu gerekçelerle fıkraya "veya hamilin yerle
şim" ibaresini ekleyerek maddeyi kabul etmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 758 inci maddesinde, "geri alma davası" yerine "iade davası" ter
cih edilmiş; buna göre cümle oluşturulmuştur. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 759 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 760 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 761 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 762 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 763 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 764 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis

yonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 765 inci maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, 766 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığında Tasarının bütünüyle paralelliğin 
sağlanması amacıyla "I -" ibaresi "A)" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 767 nci maddesinin kenar başlığının Tasarının bütünüyle paralelliğin sağlanması 
amacıyla "II -" ibaresi "B)" ve " 1 . " ibaresi "I -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 768 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığının Tasarının bütünüyle 
paralelliğin sağlanması amacıyla "2." ibaresi "II -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 769 uncu maddesinin kenar başlığının, Tasarının bütünüyle paralelliğin sağlanması 
amacıyla "3." ibaresi "III -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 770 inci maddesinin kenar başlıklarının, Tasarının bütünüyle paralelliğin sağlanma
sı amacıyla "III -" ibaresi "C)" ve " 1 . " ibaresi "I -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 771 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığının Tasarının bütünüyle 
paralelliğin sağlanması amacıyla "2." ibaresi "II -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 772 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığının Tasarının bütünüyle para
lelliğin sağlanması amacıyla "3." ibaresi "III -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 773 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığının Tasarının bütünüyle 
paralelliğin sağlanması amacıyla "4." ibaresi "IV -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 774 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin kenar başlığının Tasarının bütünüyle 
paralelliğin sağlanması amacıyla "5." ibaresi "V -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Tasarının 775 inci maddesinin kenar başlığının Tasarının bütünüyle paralelliğin sağlanması 
amacıyla "6." ibaresi "VI -" şeklinde değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 776 ncı maddesinde mevzuat hazırlama usulüne uygun değişik
likler ile ibare değişiklikleri de yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, 777 nci maddesinde "aşağıdaki" ibaresi, yapılan atfın daha açık ifadesi için 
"ikinci ilâ dördüncü" şeklinde değiştirilerek redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 778 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen hü
kümlerin daha açık şekilde ifadesi amacıyla bentler hâlinde düzenlenmesinde yarar görülmüştür. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 779 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 780 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde "çeki çeken ki

şinin (düzenleyenin)" ibarelerine yer verilmiş ise de hükümde çeki düzenleyen kişi ifade edilmek 
istendiğinden anlam boşluğuna sebebiyet verilmemesi amacıyla, "düzenleyen" ibaresi tercih edile
rek hüküm oluşturulmuştur. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 781 inci maddesinin birinci fıkrasında ikinci ve üçüncü fıkraları 
belirtmesine rağmen, "aşağıdaki fıkralarda" şeklinde yapılan düzenlemeye açıklık getirilerek, ikin
ci fıkrasında muhatabın unvanı ile kastedilen ticaret unvanı kelimesi yazılmak suretiyle kabul edil
miştir. Üçüncü fıkrada "çekilmiş" ibaresi yerine "düzenlenmiş" ibaresi tercih edilerek düzenleme 
yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 782 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 780 inci maddede açıklanan 
gerekçelerle "çekilen" ibaresi yerine "düzenlenen" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 783 üncü maddesinin birinci fıkrasında 780 inci maddede açıkla
nan gerekçelerle "çekilmesi" ibaresi "düzenlenmesi", "çekmek" ibaresi "düzenlemek" olarak; ayrı
ca, "örtülü" ibaresi "zımnî" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında cümlede anlam bütünlüğünü 
sağlamak üzere redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

- Tasarının 784 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 785 inci maddesinde 780 inci maddesinde açıklanan gerekçelerle 

değişiklik yapılmış ayrıca redaksiyona tâbi tutulmuştur. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 786 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 787 nci maddesinde, 780 inci maddede açıklanan gerekçelerle de

ğişiklik yapılmış, yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 788 inci maddesinde, 681 inci maddede belirtilen gerekçelerle re

daksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 789 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında "çekin üzerine çekildi
ği şubeden" ibaresi, "muhatap şubeden" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 790 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 791 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 792 nci maddesinin birinci fıkrasında cümlenin daha iyi anlaşıla

bilmesi için düzeltmeler ve ibare değişiklikleri yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca 
da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 793 üncü maddesinin başlığı "Protestodan ve ibraz süresinin geç
mesinden sonraki ciro" şeklinde değiştirilmiş, böylece çeke uymayan vade kelimesi kullanılmamış
tır; ayrıca, "alacağın devrinin" ibaresi, "alacağın temlikinin" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan deği
şiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 794 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 795 inci maddesinin "Vade" olan başlığı 793 üncü maddedeki ge
rekçeyle "Muacceliyet" olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 796 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "buna karşılık" ibaresi 
mehazlara uygun olarak "aynı şekilde" olarak değiştirilmiş, birbirini tamamlayan ikinci ve üçüncü 
fıkralar birleştirilmiştir. Dördüncü fıkrada, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı sürelere yapılan atıf, 
fıkraları açıkça belirtilerek kabul edilmiş ve üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. Yapılan deği
şiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 797 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 798 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 799 uncu maddesinin görüşülmesi sırasında, bu maddenin 24 Şubat 2005 tarihinde 
kamuoyuna açıklanan taslak metinde yer alan, 6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinden aynen 
aktarılmış olan, ancak Tasarıda mevcut bulunmayan üçüncü fıkra, Alt Komisyonda tekrar tartışma
ya açılmıştır. Tasarıyı hazırlayan Bilim Komisyonunun Başkanı, mezkûr fıkranın, Bilim Komisyo
nunun sivil toplum örgütleri ile yaptığı görüşmeler bağlamında, Türkiye Bankalar Birliği ile yürüt
tüğü tartışmalar sonunda Tasarıya alınmadığını belirtmiştir. Bilim Komisyonu Başkanı, Türkiye 
Bankalar Birliğinin anılan fıkranın yeniden düzenlenmesi için öneri getirdiğini, bu öneride Birliğin 
çek bedelini ihtilaf sonuna kadar bloke etmek çözümünü önerdiğini, ancak önerinin, çek ilişkisine 
ve tarafların menfaatine uymadığı için Tasarı metnine alınmadığını söylemiştir. Bilim Komisyonu 
Başkanı, bu tartışmalar sırasında hem sözü edilen fıkradan hem de gelişen uygulamadan şikâyetle
rin ve yöneltilen eleştirilerin dikkate alınması gerektiği noktasına ulaşıldığını da eklemiştir. Bunun 
üzerine İsviçre hariç, mehazlarda yer almayan, İsviçre öğretisinde de şüphe ile karşılanan, yorum 
güçlüklerine yol açan ve bankaların şikâyetini mucip olan hükmün Tasarı metnine eklenmemesi Alt 
Komisyonca da doğru bulunmuştur. Tasarının 799 uncu maddesi redaksiyon yapılarak iki fıkra 
hâlinde kabul edilmiştir. Yapılan bu değerlendirme ve değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde 
görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 800 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 801 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 802 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır; ayrıca, ayraç içinde 
yer alan ibareler ayraç dışına çıkanlmıştır. Ancak, Alt Komisyonca yapılan bu düzenleme dikkate 
alındığında, cümlede getirilmek istenen hükmün net olarak anlam kazanmadığı göz önünde bulun
durularak "aynen ödemeyi" ibaresi ayraç içine alınmış ve "yani" ibaresi metinden çıkarılmıştır. Alt 
Komisyonca yapılan diğer değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 803 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan "iç" kelimesi doğ
rusu olan "ön" kelimesiyle değiştirilmiş, dördüncü fıkradaki "adı" kelimesi terime tam bağlılığı sağ
lamak amacıyla "ticaret unvanı" ve altıncı fıkradaki "banka" kelimesi de "bankanın ticaret unvanı" 
yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 804 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "unvan" ibarelerinin önü
ne "ticaret" ibareleri eklenmiş, beşinci fıkrasında "yukarıdaki hükümlere" ibaresi ilgili fıkralar be
lirtilerek düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 805 inci maddesinin başlığında yer alan "çekilen" ibaresi 780 in
ci madde değişiklik gerekçesinde belirtildiği üzere "düzenlenen" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fık
rasında yer alan "Bu madde hükümleri" ibaresi açıklığa kavuşturulmuştur. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 806 ncı maddesi poliçe hükümlerine paralel olarak "bir ilâmla 
kanıtlanmamış olsa bile" ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 807 nci maddesinde "çekilen" ibaresi 780 inci madde değişiklik 
gerekçesinde belirtildiği üzere "düzenlenen" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu de
ğişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 808 inci maddesinin (a) bendindeki "protesto" ibaresi mevzuat ha
zırlama usullerine uyumun sağlanması amacıyla ayraç dışına alınmıştır. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 809 ve 810 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 811 inci maddesi ibare değişiklikleriyle daha anlaşılır bir yapıya 

kavuşturulmuştur. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Tasarının 812 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 813 üncü maddesi hükümlerinin bağlaçları değiştirilmiş, çekle il

gili "çekilip" ibaresi 780 inci maddede açıklanan gerekçeler doğrultusunda, değiştirilmiştir. Yapılan 
değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 814 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 815 inci maddesinde, bankanın, bu Kısmı kapsayacak şekilde, 
Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi kuruluş olduğu hususuna açıklık getirilmiştir. Yapılan değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 816 ve 817 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 818 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "çektiği" iba

resi 780 inci maddede açıklanan gerekçelerle "düzenlediği" olarak; (j) bendinde "bildirim" ibaresi 
"ihbar" şeklinde değiştirilmiştir. İkinci fıkrada 808 inci maddenin "ikinci ve üçüncü fıkraları"na ya
pılan atıf düzeltilerek, 808 inci maddenin "birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri" şeklinde değiştiril
miştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapıl
mıştır. 

- Tasarının 819 uncu maddesinde "çekilebileceğini" ibaresi 780 inci maddede açıklanan gerek
çelerle "düzenlenebileceğini" olarak değiştirilmiş ve maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu 
değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 820 ve 821 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 822 nci maddesinin bir fıkrasındaki "kanununa" kelimesi millet
lerarası özel hukuk terminolojisine uygun olarak "hukukuna" şeklinde, "çekilip çekilemeyeceği" 
ibaresi 780 inci maddede açıklanan gerekçelerle "düzenlenip düzenlenmeyeceği" şeklinde değişti
rilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 823 ve 824 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 825 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 826 ve 827 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 828 inci maddesinin birinci fıkrasına poliçe hükümlerinde oldu

ğu gibi "bir ilâmla kanıtlanmamış bile olsa" ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 829 uncu maddesine, açıklığı sağlamak amacıyla "senetlerin" iba
resi "senetlerden bonoların" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 830 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 829 uncu maddede olduğu 
gibi değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 831 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 832 nci maddesinin birinci fıkrasında ayraç içinde bulunan "rehin 
senedi" ibaresi metinden çıkarılmış, ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 833 üncü maddesinin birinci fıkrasında "saklama sözleşmesi" iba
resi, "vedia sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 834 üncü maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 835, 836 ve 837 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 838 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "ciro edilebilir" ibaresi 
"devredilebilir" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 839 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 840 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 841 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 842 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca 843 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyo

numuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca 844 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyo

numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca 845 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca 846 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 5 2 0 -

- Alt Komisyonca, Tasarının 847 nci maddesindeki sigorta teminatının, afet hallerine özgülen-
mesi uygun görülmemiş, bu sebeple kapsamı genişletilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca 
da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 848 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca 849 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyo

numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 850 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya
pılmış; yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

6762 sayılı Kanunda, "yük", "mal" ve "eşya" terimleri, eş anlamlı olmak üzere bir arada kul
lanılmaktadır. Tasarıda, bu üç terimin yerine geçmek üzere, yalnızca "eşya" sözcüğü kullanılmıştır. 
Ancak, yeni düzenlemede herhangi bir tereddüdün doğmaması için, taşıma hukukuna ilişkin genel 
hükümlerin açılış maddesinde, her türlü "yük"ün de "eşya" teriminin kapsamına dâhil olduğunu 
açıklamak uygun görülerek, Tasarının 850 nci maddesinin birinci fıkrasına bu amaçla ikinci cümle 
eklenmiştir. 

- Tasarının 851 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 852 nci maddesine, "demiryolu" taşımalarına ilişkin özel hüküm
lerin de saklı tutulduğunu bildiren bir ekleme yapılmıştır. Demiryolu taşımalarına ilişkin özel hü
küm bulunmayan hâllerde ise, Tasarının taşıma işlerine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacak
tır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 853 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle Komisyonumuzca değişiklik yapıl
mıştır: 

"Kendi adına ve müvekkili hesabına eşya taşıtma" işi, 6762 sayılı Kanunun 808 inci madde
sinde "Taşıma İşleri Komisyonculuğu" olarak adlandırılmıştır. Tasarının 917 nci maddesinde ise 
"Taşıma İşleri Yüklenicisi" terimi tercih edilmiştir. Ancak 6762 sayılı Kanunda kullanılan ibare, 
"başkası hesabına taşıtma" işini daha iyi ifade ettiğinden, Tasarıda da "Taşıma İşleri Komisyoncu
luğu" teriminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple, 853 üncü maddenin birinci fıkrasından 
başlayarak Tasarıda geçen bütün "Taşıma İşleri Yüklenicisi" ibareleri, yerine göre, "Taşıma İşleri 
Komisyonculuğu" veya "Taşıma İşleri Komisyoncusu" olarak değiştirilmiştir. 

- Tasarının 854 üncü maddesinde 853 üncü maddede açıklanan gerekçelerle değişiklik yapıl
mıştır. 

- Alt Komisyonca Tasarının 855 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış, 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin beşinci fıkrası ile 886, 887, 930, 1187 ve 1267 nci maddeler hakkında verilen gerek
çede, bu hükümlerde düzenlenen kusur dereceleri bakımından milletlerarası sözleşmelerden alınan 
aynı içerikteki ifadelerin uyumlaştırıldığı ve tek bir metin üzerinde uzlaşma sağlandığı açıklanmak
tadır. Oysa maddeler incelendiğinde, terim birliğinin tümüyle sağlanmış olmadığı görülmüştür. Bu 
sebeple, hükümler tek tek ele alınmış, milletlerarası sözleşmelerdeki kaynak hükümler incelenmiş 
ve terim birliğini sağlamak üzere tek bir cümle kalıbı geliştirilmiştir. Bu amaca uygun olarak, "kast" 
derecesindeki kusurun dışında bu hükümlerde sıralanan ikinci kusur derecesi için "pervasızca bir 
davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle" ibaresi tercih edilmiştir. Bu 
ibare, anılan maddelerin tümüne işlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 521 — 

- Tasarının 856 ve 857 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 858 inci maddesinin birinci fıkrasında Alt Komisyonca tercih edilen "ispat" ibare
si, "kanıt" olarak muhafaza edilerek madde aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 859 uncu maddesinin başlığında ayraç içinde geçen ilmühaber 
sözcüğü başlıktan çıkarılmıştır. Uygulamada, "ilmühaber" teriminin yerine "yük senedi" teriminin 
tümüyle yerleştiği anlaşılmıştır. Esasen, Tasarının Sigorta Hukukuna ilişkin Altıncı Kitabında da, 
6762 sayılı Kanunun 1265 ve 1266 ncı maddelerinde geçen "sigorta ilmühaberi" terimi terk edil
miştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 860 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasannın 861 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 862 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 863 üncü maddesinin ikinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, üçün
cü fıkrasında kanun tekniğine uygun olarak parantez kaldırılarak "bekleme ücreti" terimi cümle içi
ne alınmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 864 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda tüketici tanımında tüzel kişiye de yer verildiğinden tanımda birlik 
sağlanması ve taşıma hukukunda gönderenin tüzel kişi olabileceği hususu gözetilerek "gerçek" iba
resinden sonra "ya da tüzel" ibaresi eklenerek kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 865 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, içerik olarak 
değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapışma kavuşturulmuş; ayrıca, maddede re
daksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 866 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 867 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 868 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 869 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 870 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 871 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 872 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 873 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 874 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 875 inci maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 
yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 876 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 877 nci maddesinin başlığında yer alan "kiralayan" sözcüğünün 
yerine, kira sözleşmesinin bu âkidini daha iyi ifade eden "kiraya veren" terimi tercih edilerek de
ğiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 878 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde atıfta bulunu
lan Gümrük Kanununun kanun tekniğine uygun olarak tarih ve sayısı da yazılmak suretiyle kabul 
edilmiş, ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 879 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 880 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, içerik ola
rak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturulmuştur. Yapılan deği
şiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 881 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 882 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 883 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 884 üncü maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 885 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri halinde 
düzenlendiği dikkate alındığında, her iki bent hükmü arasında "veya" bağlacına ihtiyaç olmayaca
ğı düşüncesiyle (a) bendinin sonunda yer alan "veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 886 ncı maddesinin başlığında yer alan "yitirilmesi" ibaresi yeri
ne "kaybı" ibaresinin anlamı daha iyi ifade etmesi nedeniyle değişiklik yapılmış, ayrıca maddede, 
855 inci maddenin beşinci fıkrası için verilen gerekçe doğrultusunda, "kast" derecesindeki kusur
dan sonra gelen ikinci kusur derecesi için "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana 
gelmesi ihtimalinin bilinciyle" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerekçelerle mad
dede değişiklikler yapılmıştır: 

Taşıma hukukunda; taşıyıcı, taşıma işleri komisyoncusu, taşıyan ve bunların adamları şu iki 
hâlde sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluğu sınırlama hakkından yararlanamayacak
tır: Zarara (a) "kasten" veya (b) "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ih
timalinin bilinciyle işlenmiş bir fiil veya ihmal ile" sebep olmuşlarsa. Bu düzenleme, aynı içerikle 
Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrasında, 886 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 887 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 1187 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 1267 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngö-
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rülmüştür. Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrasının dışındaki hükümlerde, "kasf'ı öngören 
birinci ihtimal anlatılırken, mehaz milletlerarası sözleşmelerde geçen anlatıma aynen bağlı kalındı
ğı için ayrıca, "böyle bir zarara sebep olmak" ibaresine yer verilmiştir. Oysa "kast" terimi Türk hu
kukunda bu anlamı zaten içermektedir. Bu sebeple, "böyle bir zarara sebep olmak" ibaresiyle hük
mün anlatımını ağırlaştırmaya gerek görülmemiş ve mezkur ibarenin çıkarılması uygun bulunmuş
tur. Böylece 855 inci maddenin beşinci fıkrasında tercih edilmiş olan ifade ile de uyum sağlanmış
tır. Bu değişiklik, maddelerin içeriğine etkili olmayıp, yalnızca hükümlerin daha rahat anlaşılması
nı sağlamaya yöneliktir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 887 nci maddesinin ikinci cümlesinde de, 855 inci maddenin be
şinci fıkrası için verilen gerekçe doğrultusunda, "kast" derecesindeki kusurdan sonra gelen ikinci 
kusur derecesi için "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bi
linciyle" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmış; ayrıca, redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Bunun yanında 886 ncı maddede yer alan gerekçe doğ
rultusunda Komisyonumuzca maddenin birinci fıkrasına "böyle bir zarara sebep olmak kastıyla" 
ibaresi, "kasten" olarak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 888 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 889 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 890 ve 891 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca, Tasarının 892 nci maddesinde, 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler doğ

rultusunda üçüncü fıkrada yer alan "yüklenicisinin" ibaresi "komisyoncusunun" olarak değiştirilmiştir. 
- Tasarının 893 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 894 üncü maddesinde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, Türkiye Cumhuriyetinin taraf ol
duğu özel hukuka ilişkin sözleşmeleri "milletlerarası sözleşme" olarak nitelendirdiğinden, Tasarı
nın 905 inci maddesinin ikinci cümlesinde de aynı ibarenin kullanılması uygun bulunduğundan de
ğişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 895, 896 ve 897 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 898 inci maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde, içerik olarak 

değişiklik yapılmadan, amacı daha iyi ifade eden cümle yapıları kullanılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 899 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 900 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 901 inci maddesinde ve madde başlığında redaksiyon yapılmıştır. 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 902 nci maddesinde 894 üncü maddede yapılan değişikliğe para
lel olarak değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 903 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 904 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 905 inci maddesinde 894 üncü maddede yapılan değişikliğe para
lel olarak değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 906 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 907 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 908, 909, 910 ve 911 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 912 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 913 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 914 üncü maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, 

amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına dönüştürülerek kabul edilmiştir. Ayrıca maddede re
daksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 915 inci maddesi aynen kabul e iilmiştir. 
- Alt Komisyonca, 916 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi, içerik olarak değişti

rilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına dönüştürülerek kabul edilmiştir. Yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının "Taşıma İşleri Yüklenicisi" olan Altıncı Kısım başlığı 853 üncü maddede anılan ge
rekçeler doğrultusunda "Taşıma İşleri Komisyoncusu" olarak Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 917 nci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 918 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca 853 üncü maddede anılan gerekçeler 
doğrultusunda maddede değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 919 uncu maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 920 nci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 921 inci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. c 

- Komisyonumuzca, Tasarının 922 nci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 923 üncü maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 
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- Komisyonumuzca, Tasarının 924 üncü maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 925 inci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 926 ncı maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 927 nci maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 928 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan bu değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler doğrultusunda 
değişiklik yapılmıştır. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 929 uncu maddesinde 853 üncü maddede belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarısın 930 uncu maddesinde, 855 inci maddenin beşinci fıkrası için ve
rilen gerekçe doğrultusunda, "kast" derecesindeki kusurdan sonra gelen ikinci kusur derecesi için 
"pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle" ibaresi ter
cih edilerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrı
ca, Komisyonumuzca maddenin ikinci fıkrasında yer alan "böyle bir zarara sebep olmak kastıyla" 
ibaresi, 886 ncı maddede açıklanan gerekçelerle "kasten" olarak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 931 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 932 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ayraç içindeki 
ibareler, ayraçtan çıkarılarak madde metnine işlenmiş, üçüncü fıkra, anlamı daha iyi ifade eden bir 
cümle yapısına kavuşturularak madde kabul edilmiştir. Ancak, yapılan bu değişiklikler Komisyo
numuzca uygun görülmemiş; baskı sırasında sehven silinen birinci fıkrada yer alan "yolcunun ya
pılacağı sudan ileri gelen" ibaresi madde metnine eklenmek suretiyle Tasarının madde metni aynen 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 933 ve 934 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 935 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, Tasarının 1350 

nci maddesiyle başlayan Sekizinci Kısmının başlığı ile uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapıl
mıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 936, 937, 938 ve 939 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 940 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
4721 sayılı Türk Medenî Kanununda "birlikte mülkiyet" başlığı altında paylı mülkiyet (TMK 

md. 688) ve elbirliği mülkiyeti (TMK md. 701) olmak üzere iki mülkiyet rejimi kabul edilmiştir. 
Bayrak çekme hakkını düzenleyen Tasarının 940 inci maddesinin üçüncü fıkrası, sözü bakı

mından, yalnızca paylı mülkiyet hâlini düzenlediğinden, hükmün elbirliği mülkiyeti hâlleri için de 
bir düzenleme içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş, ayrıca maddenin ikinci ve dördüncü fıkrala
rı, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden cümle yapılarına kavuşturularak kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 941 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 942 nci maddesinin başlığında yer alan "yitirilmesi" ibaresi 886 ncı 
maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "kaybedilmesi" şeklinde değiştirilmiş, madde metninde 
de aynı yönde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 943, 944, 945 ve 946 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 947 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 948 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 949 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 950 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 951 inci maddesinde, 947 ila 950 nci maddelerde tanımlanan suç

lar için, fiilin kasten veya taksirle işlenmesinden söz edilmesine rağmen, anılan maddelerdeki fiil
ler kasten işlenen suçlar olarak mütalaa olunduğundan, "veya taksirle" ibaresi metinden çıkarılmış
tır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca d- kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 952 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- 953 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 954 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen 

ilk "görevli" sözcüğü gereksiz bulunduğundan çıkarılmış, hükümde içerik olarak bir değişiklik ya
pılmadan kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 955, 956, 957, 958 ve 959 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 960 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri, içerik 

olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiş
tir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 961 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 962 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "terkin ettirmesi" 

ibaresi anlamı daha iyi ifade etmesinin sağlanması amacıyla "sildirmesi" şeklinde değiştirilerek ka
bul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 963 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 964 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 965 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 966 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 967 nci maddesinde geçen "re'sen" ibaresi madde metninden çı
karılmıştır, çünkü mahkeme, sicil memurunun önerisi üzerine ve Denizcilik Müsteşarlığından alı
nan bilgiye göre bir karar verecektir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 968 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 969 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 970 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 971 inci maddesinde, gemi siciline tescil olunan hususlardaki de

ğişiklikler, mülkiyet geçişi, pay değişikliği gibi hususların ibrazının sicil müdürlüğüne yapılması 
nedeniyle maddede geçen "memuruna" ibaresi "müdürlüğüne" şeklinde değiştirilerek ve maddede 
redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş
tür. 

- Tasarının 972, 973 ve 974 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 975 inci maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, 

amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında Komisyonumuzca, redak
siyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 976 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 6762 sayılı Kanunun 887 
nci maddesinden alınan bu hükmün ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "hakkın tehlikede ol
duğunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi" ibaresi, öğretide ve Yargıtay kararlarında kısaca "yakla
şık ispat" ibaresiyle karşılandığından, hükümde bu doğrultuda değişiklik yapılması uygun bulun
muştur. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 977 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, içerik ola
rak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiş; 
ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 978 inci maddesinde, 976 ncı maddede açıklanan gerekçeler doğ
rultusunda "yaklaşık ispat" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 979 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir, 

- Alt Komisyonca, Tasarının 980 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 981 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 982 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 983 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında kanun tekniğine uygun 

olarak değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 984 ve 985 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 986 ncı maddesinin birinci fıkrasında, Tasarıda, "icraî haciz" iba
resinin yerine "kesin haciz" ibaresinin kullanılması uygun görülmüş; ayrıca, maddede redaksiyon 
yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 987 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 988 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 989 uncu maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 
- Tasarının 990 ve 991 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 992 nci maddesinde, 962 nci maddede belirtilen gerekçeyle "ter

kin olunur" ibaresi yerine "silinir" şeklinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 993 üncü maddesiyle, sicil memurunun kararlarına Kanunun 34 
üncü maddesine göre itiraz olunabileceği belirtilmektedir. Oysa itirazı düzenleyen 34 üncü madde
de sicil memurundan bahsedilmediğinden, 993 üncü maddenin başlığı ile metninde değişiklik ya
pılmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 994, 995, 996, 997, 998 ve 999 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1000 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde öngö
rülen "ilân" şartının, Tasarının 1350, 1384 ve 1385 inci maddeleri ile uyumlu olarak, 2004 sayılı 
Kanunun 125 inci maddesi doğrultusunda düzenlenmesi uygun görülmüştür. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1001 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen 
"sicil memurunun önünde" ibaresi, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir şe
kilde "sicil müdürlüğünde" olarak kaleme alınmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiş; ayrıca, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle üçüncü fıkra, 
Komisyonumuzca eklenmiştir: 

Tasarının değiştirilerek kabul edilen 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası, işletmeye dahil bir ge
minin bulunması halinde, 1001 inci maddenin ilk iki fıkrasında öngörülen şartlar yerine gelmeden 
mülkiyetin nakli sonucunu doğuracaktır. Bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla maddeye 
üçüncü fıkra eklenmiştir. 

- Tasarının 1002 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1003 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1004, 1005 ve 1006 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1007 nci maddesinin birinci fıkrasında, 1001 inci maddenin ikin

ci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kullanılmış; ay
rıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1008 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1009 uncu maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 

yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1010 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1011 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 1012 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1013 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1014 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu deği

şiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin dördüncü fıkrası, daha anlaşılır bir 
hale getirilmesi amacıyla Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1015 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1001 in
ci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibare
si kullanılmış; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1016 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1017 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1018 inci maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmış; ayrı
ca, maddenin ikinci fıkrası, Tasarının diğer hükümleriyle uyum sağlanması ve amacın daha açık or
taya konması amaçlarıyla yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1019 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1020 nci maddesinin başlığında ve dördüncü fıkrasında geçen "is-
timvâl" sözcüğünün karşılığı olarak mevzuatta "kamulaştırma" teriminin yerleştiği görülerek bu 
yönde değişiklik yapılarak madde kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

- Tasarının 1021 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1022 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1023 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1024 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1025 ve 1026 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1027 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 932 nci mad
denin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen denize elverişsizlik ile yola elverişsizlik hâllerinin 
birlikte değil seçenekli olarak aranması öngörüldüğünden, "veya" bağlacının kullanılması gerekmiş 
ve bu yönde değişiklik yapılmış; ayrıca, maddece redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1028 inci maddesinde, 1024 üncü maddenin fıkralarına yapılan atıf 
daha açık düzenlenerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1029 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1030 uncu maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmış, yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

1030 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen düzenlemeye göre, 1352 nci maddenin birin
ci fıkrasının (v) bendi uyarınca deniz alacağı niteliğinde bulunan bu uyuşmazlıklar sebebiyle mah
keme, 1353 üncü maddeye göre geminin ihtiyati haczine karar verecektir. İhtiyati haczi tamamla
mak üzere yapılacak işlemler bakımından 1376 ncı madde, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 264 
üncü maddesinde öngörülen bütün sürelerin "bir ay" olarak uygulanacağını öngörmüştür. Bu sebep
le, 1030 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen otuz günlük sürenin de "bir aylık" 
olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca, hükmün ikinci cümlesinde öngörülen "derhal pa
raya çevirme hakkı"nın da aynı süreyle sınırlandırılması uygun bulunmuş ve ikinci cümle bu yön
de değiştirilmiştir. Bu süre içinde takip yapılmaması hâlinde, 1376 ncı madde bakımından da uygu
lanacak olan yaptırım devreye girecektir ve 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası uyarınca gemi üzerindeki ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır. Bunun dışında, maddenin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 2004 sayılı Kanunun 145 ve devamı hükümlerine uygun olarak 
"çevirmek" sözcüğü tercih edilmiştir. Nihayet ikinci fıkranın (b) bendinde, 2004 sayılı Kanunun 88 
inci maddesine uygun olarak "yediemin" teriminin kullanılması uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1031 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1032 nci maddesinin madde başlığında redaksiyon yapılmış; ay
rıca ikinci fıkrada, Tasarı gerekçesinde açıklanan amacına uygun olarak "borçlu" yerine "malik" 
ibaresi kullanılmıştır.Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1033, 1034, 1035, 1036 ve 1037 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1038 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1039 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1040 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1041 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, 1001 inci maddenin 
ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kullanılmış; 
maddenin ikinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına 
kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1042 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 1001 inci mad
denin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" ibaresi kulla
nılmış; üçüncü fıkrada, 4721 sayılı Kanuna uygun olarak "taksimi" yerine "bölünmesi" terimine yer 
verilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1043 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1001 
inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" iba
resi kullanılmış; ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1044 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1045 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1046 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1047 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1048 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1049 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1050 nci madlîsinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, 4721 

sayılı Kanuna uygun olarak "vazgeçme" yerine "feragat" ibaresi kullanılarak, üçüncü fıkrasında 
"müdürlüğü önünde olur" ibaresi "müdürlüğünde yapılır" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1051 ve 1052 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1053 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, hükmün 

amacına uygun hâle getirilmiş, ayrıca burada da 4721 sayılı Kanuna uygun olarak "vazgeçme" ye
rine "feragat" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1054 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mehaz Alman Gemiler ve 
Yapılar Üzerinde Aynî Haklara Dair Alman Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesine uygun olarak düzeltilmiş ve yapının "tamamlandığında" onsekiz gros tonilâtodan ufak 
olması hâlinde ipoteğin kurulamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna karşılık tamamlandığında 
onsekiz gros tonilâto veya daha büyük olacak yapılarda, ipoteğin tesis edileceği anda, maddenin 
ikinci fıkrasına göre "omurganın konulmuş olması" yeterlidir; ayrıca herhangi bir tonilâtoya ulaşıl
mış olması şartı aranmaz. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1055 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde, 1001 
inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin açıklanan gerekçeye uygun olarak "sicil müdürlüğünde" iba
resi kullanılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1056, 1057 ve 1058 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1059 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1060 ve 1061 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1062 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 905 inci maddede belirti
len gerekçeler doğrultusunda "milletlerarası" ibaresine yer verilmiştir. Ayrıca, 2675 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak "Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu" ibaresi şek
linde değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1063 üncü maddesinde, geminin bağlama limanı mahkemesinin, 
kesin yetkili olmayıp, genel yetkili mahkemelere bir seçenek teşkil ettiğini açıklamak üzere yeni
den düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 1064 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1065 inci maddesinin birinci fıkrasında, donatma iştirakinin gemi 

siciline tescili yalnızca maliki olduğu gemi ile birlikte söz konusu olacağından, fıkradaki ifade bu 
amacı yansıtacak şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1066 ncı maddesinde sözleşmede hüküm bulunmayan durumlar
da, uygulanacak olan madde hükümleri açıkça yazılarak değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1067 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1068 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

1068 inci maddenin ikinci fıkrası, gemi müdürünün istem hakkının tazminat ile sınırlı tutuldu
ğu izlenimini uyandırmaktaydı. Oysa gemi müdürünün, fesihten kaynaklanan tazminat isteminin 
yanısıra, sözleşme uyarınca doğmuş başka alacakları da bulunabileceği gibi, diğer bazı haklarının 
da gündeme gelmesi söz konusu olabilecektir. Bu sebeple, hüküm daha geniş bir ifadeye kavuştu
rularak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1069 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1070 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü, ay

nı hususu düzenleyen ve donatma iştirakinin kararını arayan 1069 uncu maddenin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi hükmüyle çelişkili bulunduğundan çıkartılmıştır. Maddenin dördüncü fıkrasında ge
çen "ayrıca" ibaresi, "özel bir" ibarelerinde mündemiç olduğundan çıkartılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1071 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1072 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1073, 1074, 1075 ve 1076 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1077 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1078 inci maddesinde ve madde başlığında geçen "kişiliğinde" 

ibaresi, hükmün anlamını ifade etmek bakımından isabetsiz bulunduğundan, "şahsında" ibaresiyle 
değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1079 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1080 inci maddesinde düzenlenen sorumluluk hâlinin "şahsen so

rumludurlar" ibaresiyle tarif edilmesi gerekli ve yeterli bulunmuş olup, bu yönde değişiklik yapıla
rak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1081 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasannın 1082 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1083 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde, 1078 

inci madde için açıklanan gerekçeyle "şahsını" ibaresinin kullanılması uygun bulunmuş; ayrıca, 
maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1084 ve 1085 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1086 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde "hep
sinin onaylarıyla verecekleri bir kararla" ibaresiyle anlatılmak istenen "oy birliğiyle" ibaresinin kul
lanılması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1087 nci maddesinin birinci fıkrası, 1063 üncü maddede belirti
len gerekçe doğrultusunda değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

- Tasarının 1088 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1089 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 1062 nci maddenin ikin

ci fıkrasında belirtilen gerekçe doğrultusunda değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1090 mcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1091 inci maddesinin ikinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, 

amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1092 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "güvenlik" ibaresi
nin, amacı daha iyi açıklamak üzere "kolluk" ibaresiyle karşılanması uygun görülerek değiştirilmiş
tir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1093, 1094 ve 1095 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1096 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1097 nci maddesinin birinci fıkrasında daha doğru bir anlatıma 

kavuşturulmak amacıyla değişiklik yapılmış ve (i) bendine atıfta bulunulan "Nüfus Kanunu"nun de
ğişmiş olması nedeniyle kanun tekniğine uygun olarak tarih ve sayısı da yazılmıştır. Yapılan deği
şiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1098 inci maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, 
amacı daha iyi ifade eden ibarelerle değiştirilerek ve maddede redaksiyon yapılarak kabul edilmiş
tir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1099 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1100 üncü maddesinin altıncı fıkrası, içerik olarak değiştirilme

den, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu deği
şiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1101 ve 1102 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1103 üncü maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilme

den, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu deği
şiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1104 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1105 inci maddesinde redaksiyon yapılarak madde kabul edilmiş; 

ayrıca aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 
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"Maddenin gerekçesinde, mehaz Alman Kanunundaki değişikliğe uygun olarak 6762 sayılı 
Kanunun 989 ve 990 mcı maddelerinin Tasarıya alınmadığı açıklanmıştır. Mehaz Alman Ticaret 
Kanununda 1972 yılında yapılan değişiklikte, 6762 sayılı Kanunun 989 uncu maddesine tekabül 
eden 529 uncu paragraf yürürlükten kaldırılmışsa da, bu maddede düzenlenen "kambiyo taahhütle
rine" ilişkin kural aynı değişiklik sırasında 528 inci paragrafın üçüncü fıkrasına eklenmiştir. Tasa
rının 1105 inci maddesi de, 528 inci paragraftan aynen alındığı için, sonuç olarak, 6762 sayılı Ka
nunun 989 uncu maddesinin "kambiyo taahhütleri"ne ilişkin kuralı, Tasarının 1105 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına geçmiştir." 

- Tasarının 1106 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1107 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1108 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir 

- Tasarının 1109 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1110 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, içerik olarak 

değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1111 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1112 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1113 üncü maddesinin birinci fıkrası, amacı daha iyi ifade eden 
bir cümle yapısına dönüştürülerek, ikinci fıkrada geçen "taşıma sözleşmesi", Tasarının 1138 inci 
maddesinde "navlun sözleşmesi" olarak adlandınldığından, hükümde bu yönde değişiklik yapılarak 
kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1114 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1115 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1116 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1117 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1118 inci maddesinde kanun yapım tekniğine uygun olarak deği

şiklik yapılarak kabul edilmiştir.Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1119 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 877 nci mad

de yapılan değişikliğe paralel olarak "kiralayan" ibaresi yerine "kiraya veren" ibaresi kullanılmış, 
ayrıca birinci fıkrada redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1120 nci maddesinde kanun yapım tekniğine uygun olarak ayraç 
içinde yazılan ibare metne eklenerek kabul edilmiştir. Yapılan değişlik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca, maddenin birinci fıkrasında yer alan "gemi kira çarter partisi" 
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ibaresinden sonra gelmesi gereken, ancak Alt Komisyon raporu basılırken yanlışlıkla atlanan "ola
rak adlandırılan" ibaresi eklenmiştir. 

- Tasarının 1121 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1122 nci maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad

dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1123 üncü maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1124 üncü maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1125 inci maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1126 ncı maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1127 nci maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 1128 inci maddesinde düzenlenen hüküm ile 1129 uncu madde
de düzenlenen hüküm arasındaki sıkı bağ dikkate alınarak, 1128 inci maddede düzenlenen hüküm, 
1129 uncu maddenin birinci fıkrası olarak düzenlenmiş; buna göre madde içinde fıkra teselsülü ya
pılmıştır. Bu düzenleme doğrultusunda maddenin "Geminin iadesinde gecikme" olan kenar başlığı 
"Geminin iadesi" olarak değiştirilmiştir. Alt Komisyonca, 877 nci maddede belirtilen gerekçelerle 
1129 uncu maddenin yeni ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler ve redaksiyon Komisyonumuzca 
da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1128 inci maddesi, yukarıda açıklandığı üzere 1129 uncu maddenin ikinci fıkrası 
olarak düzenlendiğinden, aşağıdaki gerekçelerle "VII - Kira ödeme borcu ve teminatı" başlıklı ye
ni bir hüküm düzenlenerek 1128 inci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir: 

Tasarıda, kiracının kira bedeli ödeme borcuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu ek
sikliği gidermek üzere, Tasarının 1128 inci maddesinin birinci fıkrasının, 1129 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasına alınması nedeniyle meydana gelen boşluğa kira bedelini ödeme borcu ve teminat 
hakkında hüküm sevk edilmesi uygun görülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında Tasarının 1136 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen kura
lı kira ödeme borcuna uyarlanmıştır. İkinci fıkrada da kira bedeli için tanınan teminatlar, 1136 ncı 
maddenin üçüncü fıkrası doğrultusunda hükme bağlanmıştır. 

- Tasarının 1130 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1131 inci maddesinde zaman çarteri sözleşmesinin tanımı anlaşı

lır bir şekilde yazılarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1132 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1133, 1134 ve 1135 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1136 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1137 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Üçüncü Bölüm başlığında yer alan (Denizde Eşya Taşıma) ibareleri 1138 
inci madde metniyle ifade edildiğinden Bölüm başlığından çıkarılmış, madde başlığına maddenin 
içeriğini ifade eden "Navlun" ibaresi eklenmiş ve maddenin birinci fıkrası içerik olarak değiştiril
meden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturulmuştur. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1139 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1140 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1141 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1142 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1143 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1144 ve 1145 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1146 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1147 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1148 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1149 ve 1150 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1151 inci maddesinde redasiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1152 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1153 üncü maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin birinci fıkrasında, içerik olarak değişiklik yapılmadan, amacı daha iyi ifade eden bir 
ibare kullanılmıştır. Tasarının gerekçesine ve 6762 sayılı Kanunun muadil hükümleri bakımından 
kabul edilen ilkeye göre, yükleme ve boşaltmaya ilişkin süreler hakkındaki düzenlemeler emredici 
olmayıp yedek hukuk kuralı niteliğindedir. Bu sebeple, bu maddenin üçüncü fıkrasında "aksi karar
laştırılmış olmadıkça" ibaresinin kullanılması, diğer maddelerin emredici olduğuna dair bir intiba 
uyandırabilecektir. Bu endişe dikkate alınarak, hükmün içeriğinde bir değişiklik yapılmadan ifade 
düzeltilmiştir. 

- Tasarının 1154 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1155 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, maddenin gerekçesinde 
atıfta bulunulan 4721 sayılı Kanunun 994 üncü maddesine uygun olarak "zorunlu ve yararlı gider
ler" ibaresi tercih edilmiştir. Dördüncü fıkrada, taşıyana, sürastarya parası ödenmeden veya teminat 
verilmeden gemiyi yola çıkartmama hakkı tanınmıştır. Ancak, bu sebeple meydana gelecek gecik
menin sonuçları hakkında açık bir hükme yer verilmemiştir. Uygulamada bu açıdan doğabilecek te
reddütleri gidermek amacıyla hükme ikinci bir cümle eklenmiş ve böyle bir gecikme sebebiyle ta
şıyanın zarara uğraması hâlinde, bu zararının tamamı için taşıtandan tazminat isteyebileceği açık
lanmıştır. Dolayısıyla bu tür gecikmelerde taşıyanın alacağı, sürastarya parası ile sınırlı olmayacak
tır. Ayrıca maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1156 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde değişiklikler 
yapılmış ve maddeye altıncı fıkra eklenmiştir: 

"Tasarının 1155 inci maddesine ilişkin gerekçede, sürastarya süresinin alacaklı temerrüdüne 
ilişkin bir süre olduğu isabetli olarak açıklanmış ve düzenlemeler bu ilkeye uygun olarak yapılmış
tır. Ancak 1156 ncı maddede, yükleme limanında sürastarya süresinin nasıl hesaplanacağı belirle
nirken, temel ilkeyle bağdaşmayan bir çözüm kabul edilmiş ve ikinci ilâ dördüncü fıkralarda "tesa
düfi sebepler" dolayısıyla yükleme yapılamayan zaman kesitlerinin de sürastaryanın hesabında dik
kate alınacağı kabul edilmiştir. Bu düzenleme, genel ilkeye aykırı bulunmuştur. Alacaklı temerrüdü 
doğduktan sonra "tesadüfi sebepler"e yalnızca taşıtanın (yükletenin) katlanması yerinde olacaktır. 
Bu sebeple maddenin ilk dört fıkrasından "sürastarya süresi" ile ilgili ibareler çıkarılmıştır. Eklenen 
yeni fıkra ile de sürastarya süresinin takvime göre aralıksız sayılacağı, yalnızca "taşıyanın kusuru 
sebebiyle yükleme yapılamayan hâllerin" sürenin hesabında dikkate alınmayacağı açıklığa kavuş
turulmuştur." 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1157 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1158 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır: 
Maddenin üçüncü fıkrasına yapılan ekleme ile taşıyanın tereddüt hâlinde, en azından sürastar

ya parası oranında bir istemde bulunabileceği kabul edilmiştir. Böylece yargılama öncesinde ve sı
rasında, gerçek zararın ispatı için zaman yitirilmeden, doğrudan sürastarya parası oranında bir öde
menin istenebilmesi olanağı sağlanmıştır. Ancak taşıyan, gerçek zararının sürastarya parası mikta
rından fazla olduğunu ispat edebilirse, ispat edilen zararın tamamının tazmin edilmesi zorunlu ola
caktır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1159 uncu maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

6762 sayılı Kanunun bu maddeye tekabül eden hükümlerinin uygulamada zorluk ve tereddüt 
doğurduğu, Tasarıda bu hükümlerin yerine sistematik ve sade çözümlerin kabul edildiği açıklanmış
tır. Ancak, dört cümleden oluşan 1159 uncu maddenin düzenlemesinde yeniden çeşitli ihbarların ka
bul edildiği görülmektedir. Böylece, bu önemli alanda kolayca uygulanabilecek ve açık sonuçlara 
bağlanmış bir çözüme ulaşıldığını söylemek mümkün olmamıştır. Bu sebeple madde üç fıkra hâlin
de yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, Tasarısının zımnen öngördüğü iki seçe
nek açıkça bildirilmiştir. Buna göre taşıyan ya sözleşmeyi feshedilmiş sayacak ya da yüklemenin 
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başlaması için beklemeye devam edecektir. Sözleşmenin feshedilmiş sayılabilmesi için hangi şekil 
şartına uyulacağı maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. Bir fesih bildirimi niteliğinde olması iti
barıyla, aksine özel hüküm bulunmaması hâlinde böyle bir bildirim Tasarının 18 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmüne tâbi olacaktı. Ancak, Tasarıda, deniz ticaretinin ihtiyaçları dikkate alınarak 
isabetli bir tercih yapılmış ve başka haberleşme araçlarıyla bildirim yapılması da mümkün sayılmış
tır. Bu düzenleme yeniden kaleme alınan ikinci fıkrada muhafaza edilmiştir. Nihayet üçüncü fıkra
da, beklemeye devam edilmesi hâlinin sonuçları düzenlenmiş ve 1155 inci maddenin dördüncü fık
rasına eklenen ikinci cümle hükmüne uygun olarak burada da bu gecikme sebebiyle uğranılan za
rarın tamamının taşıtandan istenebileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla bu ihtimalde de taşıyanın ala
cağı sürastarya parası ile sınırlı olmayacaktır. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1160 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya
pılmış; yapılan değişiklikler Komisyonumuzca ua kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, taşıtana süre verilerek bildirimde bulunulması öngörülmüştür. 
Ancak, sürenin sonunda taşıtana tanınmış olan hakların kullanılması için taşıtanın bir seçimi öngö
rülmemiştir. Dolayısıyla, bu düzenlemede taşıtana süre verilmesinin bir sonucu olmayacaktır. Bu 
tespit dikkate alınarak hüküm yeniden düzenlenmiş, taşıtana verilecek süre içinde talimat alınması 
öngörülmüş, ayrıca 1159 uncu maddede belirtilen gerekçeler doğrultusunda burada da bildirimin şe
kil şartları geniş tutulmuştur. Taşıtanın talimat vermemesi hâlinde taşıyanın yine de gemiyi yola çı
kartması gereksiz görüldüğünden, bu ihtimalde taşıyanın 1159 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde öngörülen şekilde, sözleşmenin feshedildiğini kabul edebileceği açıklanmıştır. Ayrıca 
maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 1161, 1162 ve 1163 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1164 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1165 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1166 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, aynı içerikteki 

1142 nci maddede kullanılan ibarelerle uyumlu hâle getirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1167 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1168 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1169 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu deği
şiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1170 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1171 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; maddenin beşinci fık
rasının sonuna kullanılmayan zaman birimi için sürastarya parası istenemeyeceğine ilişkin hüküm 
eklenmiştir. 

-Alt Komisyonca, Tasarının 1172 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişik
lik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Komisyonumuzca 1156 ncı maddede açıklanan gerekçe
ler çerçevesinde birinci ilâ beşinci fıkralarda değişiklikler yapılmış; ayrıca, anılan gerekçeler doğ
rultusunda maddeye altıncı fıkra eklenmiştir. 
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- Alt Komisyonca Tasarının 1173 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1174 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1175 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1176 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1177 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1178 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1179 uncu maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 

yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1180 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1181 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1182 nci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapılmış

tır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1183 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1184 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1185 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1186 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 1187 nci maddesinde, 855 inci maddenin beşinci fıkrasında belir

tilen gerekçeler doğrultusunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında da, "kast" derecesindeki 
kusurdan sonra gelen ikinci kusur derecesi için "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın mey
dana gelmesi ihtimalinin bilinciyle" ibaresi terci/ı edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuzca, 886 ncı maddede belirtilen gerekçeler doğrultu
sunda, birinci ve ikinci fıkralarda geçen "böyle bir zarara veya gecikmeye sebep olmak kastıyla" 
ibareleri "kasten" olarak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1188 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1189 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1190 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1191 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1192 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1193 üncü maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1194 üncü maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1195 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 1196 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1197 nci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1198 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasannın 1199 uncu maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl

mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1200 üncü maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 

değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1201 inci maddesinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış; ayrı

ca, maddede redaksiyon yapılmıştır. 
"Alt Komisyonda maddenin görüşmeleri sırasında, 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca taşınırların, değerlerinin yüzde kırkı oranında bir bedelle 
satılmasının mümkün olduğu, dolayısıyla Tasarının 1201 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci 
cümlesinde geçen "alacağı temin edecek miktarda" ibaresinin yetersiz kalabileceğine işaret edilmiş 
ve maddeye bu yönde bir eklemenin yapılması önerilmiştir. Ancak, yapılan görüşme sonucunda, 
işaret edilen endişenin haklı olmasına karşılık, hükme ekleme yapılmasına gerek bulunmadığı so
nucuna varılmıştır. Nitekim "alacağı temin edecek miktar" ibaresi, 2004 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinden kaynaklanabilecek sakıncaları bertaraf edecek şekilde geniş yorumlanmaya müsaittir. 
Dolayısıyla hapis hakkı, yalnızca alacağın kendisi ve eklentileri için değil, icra satışından doğabi
lecek mahzurları da giderecek bir bedel için kullanılabilecektir. Şu hâlde alacak 1.000 TL tutarın-
daysa, faiz ve diğer yargılama giderleriyle icra satışındaki muhtemel kayıplar dikkate alınarak, 
2.500 ilâ 3.000 TL değerindeki eşya üzerinde hapis hakkı kullanılabilecektir." 

Yapılan bu değerlendirmeler ile değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, aşa
ğıda belirtilen gerekçeyle maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır: 

"6762 sayılı Kanunun 1077 nci maddesinin ikinci fıkrasında, taşıyanın alacaklarını temin için 
tanınan rehin hakkının, yükün tesliminden sonra dahi otuz gün süreyle kullanılabileceği öngörül
müştür. Bu düzenleme, "milletlerarası uygulamaya ve 4721 sayılı Kanunun sistemine aykırı oldu
ğu" gerekçesiyle Hükümet Tasarısına alınmamıştır; Alt Komisyon da bu çözümü benimsemiştir. Ta
sanda, taşıyanın alacakları için 4721 sayılı Kanunun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis 
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hakkı kabul edildiğinden, eşyanın teslim edilmesinden, yani zilyetliğin devrinden sonra, hapis hak
kının devam edeceğini kabul etmek gerçekten de mümkün değildir. Ancak, hapis hakkının bahşet
tiği ve Tasarının 1398 ilâ 1400 üncü maddelerinde düzenlenen "defter tutulması ve icra takibi" yo
luyla paraya çevirme hakkının, teslimden sonra dahi otuz gün süreyle kullanılmasına bir engel yok
tur; yeter ki eşya hâla gönderilenin zilyetliğinde bulunsun. Nitekim teslim edilen eşya, örneğin gön
derilenin fabrikasında veya deposunda bulunabilir; bu aşamada icra memuru ile birlikte eşyanın bu
lunduğu yere gidip defter tutulması, ardından da icra takibi başlatılması mümkündür. Ancak, gön
derilenin de çıkarlarının korunması için, bu olanağı, teslimden başlayarak otuz gün süreyle sınırlan
dırmak uygundur. Şu kadar ki, otuz günlük süre dolduktan sonra da, taşıyanın genel hükümlere gö
re ihtiyati haciz isteme hakkı saklıdır. Buna karşılık eşyanın zilyetliği el değiştirmişse, eşyayı iyini-
yetle devralan kişiye karşı, otuz günlük süre içinde olsa bile, defter tutma yoluna veya ihtiyati ha
ciz yollarına gidilemeyecektir; böyle bir durumda taşıyan, alacaklarının takibi için genel hükümle
re göre borçluya müracaat edebilecektir." 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1202 nci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapılmış
tır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1203, 1204, 1205 ve 1206 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1207 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1208 inci maddesine, madde içeriğiyle, amacını açıklayacak "A) 
Kusur sorumluluğu" başlığı eklenmiştir. Maddede redaksiyon yapılmıştır. Ayrıca maddeye, özel hü
kümlerin saklı olduğuna dair ikinci fıkra eklenmiştir. Tasarının 1145 ilâ 1148 inci maddelerinde, ta
şıtanın ve yükletenin orada düzenlenen hâller için taşıyana karşı kusursuz sorumluluğu öngörüldü
ğünden, 1208 inci maddeye eklenen ikinci fıkrayla bu tür özel hükümlerin saklı tutulması uygun gö
rülmüştür. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1209 uncu maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmıştır. 
Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1210 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1211 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1212 nci maddesinin başlığında "yerine geçme kayıtları" ibaresi, 
madde metniyle uyumlu olması açısından "başka gemiye yükleme ve aktarma" şeklinde değiştiri
lerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1213 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1214 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1215 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca maddede Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 

- Tasarının 1216 ve 1217 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1218 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1219 uncu maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl
mıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1220 ve 1221 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1222 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1223 üncü maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 

değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1224 üncü maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1225 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1226 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, sözleşmenin 

feshi bir "hak" teşkil ettiğinden "yetki" ibareleri değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan 
maddenin içeriğine uygun olarak "görev ve yetkileri" ibaresi "yükümlülüklerine" şeklinde değişti
rilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1227 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1228 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1229 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1230 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1231 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1232 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1233 ve 1234 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1235 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1236 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1237 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1238 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, ta

şıyana ilişkin olarak bildirilmesi öngörülen hususlar taşıyanın gerçek kişi olması hâlinde "taşıyanın 
adı ve soyadı", taşıyanın tüzel kişi olması hâlinde ise "taşıyanın ticaret unvanı ile işletme merke
zedir. Hükümler, bu amacı doğru ifade edecek şekilde düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 

Yapılan değişiklik 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1239 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1240 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yeniden ka
leme alınmıştır. Nitekim konişmentonun "bir açıklama içermediğine güvenilmesi" söz konusu ola
mayacağına göre, hükmün birinci cümlesinde bildirilen karinenin aksinin hangi hâllerde ispat edi
lemeyeceğinin açıklanması yeterlidir. Ayrıca, birinci cümlede yükleme limanında doğan sürastarya 
parasına ilişkin olarak yer alan kaydın ikinci cümlede de açıkça bildirilmesi gerekmiştir. İkinci fık
rada ise, navlunun miktarına ilişkin 1193 üncü maddedeki kayıtlarla uyumlaştırma yoluna gidilme
si gerekmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1241 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1242 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1243 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1244 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1245 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1246 nci maddesine içeriğini ifade edecek şekilde "A) Süre" baş

lığı eklenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Komisyonumuzca, Tasarının 1247 nci maddesinin birinci fıkrasında, mehaz 2002 tarihli Ati

na Sözleşmesine uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Komisyonumuzca, Tasarının 1248 inci maddesinin birinci fıkrasında, mehaz 2002 tarihli Ati
na Sözleşmesine uyum sağlanması amacıyla "adına ve" ibareleri eklenmiş; böylece 1247 nci mad
denin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile uyum sağlanmıştır. 

- Tasarının 1249, 1250, 1251, 1252 ve 1253 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1254 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1255 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1256 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1257 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1258 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1259 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1260 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1261 inci maddesinde, borçlar hukuku bakımından "müterafık ku
sur" olarak adlandırılan hâl düzenlenmiştir. Ancak, bu hâli anlatmak üzere başlıkta "ortak kusur" 
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ibaresinin kullanılması yerinde görülmemiştir; bu kusur olgusunun karşılığı "müşterek kusur"dur. 
Bu sebeple, başlık "Birlikte kusur" olarak değiştirilmiş ve metin ile uyum sağlanmıştır. Yapılan de
ğişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1262 nci maddesinin başlığında geçen "Bedensel bütünlü
ğün zedelenmesinden doğan zarar" ibaresinin yerine kısaca "bedensel zarar" denmesi yeterli görül
müştür. Tasarının 1290 inci maddesinde, 1320 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve 
1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de yer verilen bu terim, can kaybına, yaralan
maya, bedensel veya ruhsal sağlığın bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan zararların tümünü ifade 
etmek üzere bir ana terim olarak kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1263 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında kullanılmış olan 
"bağışıklığın" sözcüğü, sigorta hukukunda da yaygın kullanım alanı olan "muafiyet" terimiyle de
ğiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, Komisyonumuzca, me
haz 2002 tarihli Atina Sözleşmesinin 8 inci maddesine uygun olarak, birinci fıkradaki sınır 2.250 
Özel Çekme Hakkı, ikinci fıkradaki sınır da 12.700 Özel Çekme Hakkı olarak düzeltilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1264 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1265 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1266 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1267 nci maddesinin başlığındaki "hakkın yitirilmesi" "hakkın 
kaybı" olduğu düşüncesiyle değiştirilmiş, 855 inci maddenin beşinci fıkrası için verilen gerekçe 
doğrultusunda, bu maddenin her iki fıkrasında da, "kast" derecesindeki kusurdan sonra gelen ikin
ci kusur derecesi için "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin 
bilinciyle" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrı
ca, Komisyonumuzca 886 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda maddede değişiklik yapıl
mıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1268 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1269 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1270 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1271 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1272 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 1273 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1274 üncü maddesinde ve kenar başlığında redaksiyon yapılmış
tır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Alt Komisyonca, "kişisel" iba
resi "şahsî" olarak değiştirilmişse de Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve Tasarı metninde ol
duğu gibi "kişisel" ibaresi muhafaza edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1275 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1276 ncı maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 
yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1277 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1278 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1279 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1280 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1281 inci maddesinin kenar başlığında redaksiyon yapılmıştır. Ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1282 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1283 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1284 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1285 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1286 ncı maddesinin birinci fıkrasında ayraç içi ibare ayraç dışı
na çıkarılarak madde metnine işlenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1287, 1288 ve 1289 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1290 inci maddesi, 1262 nci madde için verilen gerekçeler doğ
rultusunda maddenin başlığı "bedensel zarar" olarak düzeltilmiş ve böylece bu terimin "ölümden, 
yaralanmadan ve sağlığın bozulmasından doğan zararlar"ı topluca ifade etmek üzere kullanıldığı 
açıklığa kavuşturulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasına, 1289 uncu maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi aynen eklenmiştir. Nitekim mehaz 1910 tarihli Çatma Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer almakta olan bu yorum kuralı, aynı maddenin ikinci fıkrasın
da öngörülen eşya zararına ve üçüncü fıkrasında öngörülen bedensel zarara uygulanacaktır. Tasarı
da, hükme yalnızca 1289 uncu maddenin birinci fıkrasında yer verilmiş olması, 1290 mcı maddede 
düzenlenen bedensel zarar bakımından bu kuralın uygulama alanı bulmayacağı izlenimini uyandır
maktadır. Konuya açıklık getirmek ve mehaz hükümle tam uyum sağlamak üzere, ikinci fıkraya 
mezkur ilave yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1291 inci maddesinin başlığındaki sıra numarası "III" olarak de
ğiştirilmiştir. Nitekim bu hüküm, "kusurlu çatma" hakkındaki "C" ayırımının altında hem 1288 hem 
de 1289 ilâ 1290 inci maddeler hakkında uygulama alanı bulacaktır. Maddenin birinci fıkrasına 
açıklığı sağlamak üzere "kılavuz" ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1292 nci maddesinin ikinci fıkrası, hükmün amacını daha iyi ifa
de etmek üzere değiştirilmiştir. Nitekim amaç, kaptanları veya temsilcilerini zorla tespite getirmek 
olmayıp, tarafların birbirine haber vermeden tespit yaptırmalarına engel olmaktır. Dolayısıyla, kar
şı tarafı "hazır bulundurmak" değil, karşı tarafa bildirim yapılması zorunlu tutulmuştur. Maddenin 
üçüncü fıkrası da keza amacı daha açık ortaya koymak üzere yeniden kaleme alınmıştır. Bilirkişi
ler, ilgililerin "kusurunun bulunup bulunmadığı" hususunda inceleme yapacak ve tespitlerini rapor
larında açıklayacaktır. Ancak, bütün delillerin henüz toplanmadığı bir aşamada, kusur oranlarının 
belirlenmesi mümkün değildir. Kusur oranları, bütün deliller toplandıktan sonra esas hakkındaki 
yargılama sırasında mahkeme tarafından belirlenecektir. Böylece, delil tespit aşamasında, kusur 
oranlan bakımından çelişkili raporların alınması ve bu sebeple yargının gereksiz yere meşgul edil
mesi önlenmiş olmaktadır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1293, 1294, 1295 ve 1296 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1297 nci maddesinin birinci fıkrasında iki değişiklik yapılmıştır. 
Hükme eklenen "her türlü" sözcükleriyle, 1910 tarihli Çatma Sözleşmesinin 7 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında öngörülen iki yıllık zamanaşımının her ihtimalde bütün tazminat istemleri hakkın
da uygulanacak tek süre olduğu vurgulanmış, böylece örneğin 818 sayılı Borçlar Kanununun 60 in
ci maddesi uyarınca ceza zamanaşımının dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. Öte yandan, 1910 ta
rihli Sözleşmenin anılan hükmü uyarınca zamanaşımı süresi, çatmanın meydana geldiği gün işle
meye başlayacaktır; dolayısıyla borçlar hukukunun genel ilkesinden farklı olarak, muacceliyet gü
nü de hesaba katılacaktır. Bu önemli kuralı vurgulamak üzere "tarihten" ibaresinin yerine "günden" 
ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1298 inci maddesinin ikinci fıkrasının başındaki "su" sözcüğü bü
yük harfle başlatılmış, dördüncü fıkranın başındaki "ise" ibaresi gereksiz bulunduğu için çıkartılmış, 
aynı fıkranın (a) bendinde de ikinci "veya" ibaresi yerine "yahut" ibaresi kullanılarak seçenekli bir 
sıralama yapıldığı vurgulanmış, nihayet aynı bentte "akla yatkın" ibaresinin yerine "makul" ibaresi
nin kullanılması tercih edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1299 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1300 üncü maddesinin başlığı ile her iki fıkrasında, borçlar huku
ku terimleriyle uyumlu olarak "sözleşme yapmak" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1301 inci maddesinin başlığı, 1300 üncü maddenin başlığında ya
pılan değişikliğe uygun olarak "Sözleşmenin uyarlanması veya iptali" olarak değiştirilmiş, böyle bir 
sıralama tercih edilerek maddenin metniyle de uyum sağlanmıştır. Ayrıca hükmün başında geçen 
"haksız etki" ibaresinin yerine, mehaz 1989 tarihli Kurtarma Sözleşmesinin 7 nci maddesine uyum 
sağlanması amacıyla "yanlış bir yönlendirme" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca Tasarının 1302 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "örtülü şekilde" iba
resinin yerine "zımnen" sözcüğü tercih edilmiştir; borçlar hukukunda sözleşmenin "zımnen yapıl
ması" ibaresinin yerleşmiş ve herkesçe anlaşılır olduğu kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, mehaz 1989 ta
rihli Kurtarma Sözleşmesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak değişti
rilmiştir. Aynı fıkranın (c) ve (d) bentleriyle ikinci fıkranın (c) bendinde, içerik olarak değişiklik ya
pılmadan, amacı daha iyi ifade eden terim ve ibarelere yer verilmiştir. Yapılan değişiklikler Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1304 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında, 1989 
tarihli Kurtarma Sözleşmesinin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında kullanılan "sal-
ved values" ibaresinden anlaşıldığı gibi, kurtarılan şeylerin, kurtarma tamamlandıktan sonraki de
ğerleri esas alınacaktır. Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yapılan değişiklik ile bu husus açıklığa ka
vuşturulmuştur. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1305 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1306 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1307 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1308 inci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 

değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1309 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1310 uncu maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 

yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür: 

Maddenin birinci ve altıncı fıkralarının sonunda kullanılmış olan "ölçütleri / ölçütler" ibarele
rinin yerine, 1305 inci maddenin birinci fıkrasıyla uyumlu olarak "kıstasları / kıstaslar" ibareleri; 
üçüncü fıkrada da "varış" ibaresinin yerine "varma" ibaresi tercih edilmiştir. Kurtarma işlerine tah
sis edilmiş gemilerin adamlarına pay verilmesini öngören beşinci fıkra hükmünün gerekçesi ikna 
edici bulunmamıştır. Kurtarma gemilerinde çalışan gemi adamlarının iş sözleşmeleri uyarınca üst
lendikleri edim kurtarma faaliyetine katılmak olduğuna göre, ayrıca kurtarma ücretinden pay iste
meleri söz konusu olamaz. Bu sebeple hükmün 6762 sayılı Kanunun 1230 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasındaki düzenlemeye uygun olarak yeniden kaleme alınması kararlaştırılmıştır. Uygulamada, 
gemi adamlarının, kurtarılan geminin ve yükünün maliklerine dava açarak, kendi donatanlarından 
isteyemedikleri kurtarma ücretini tahsil yoluna gittikleri görüldüğünden, 6762 sayılı Kanunun 1230 
uncu maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olan bu uygulamayı önlemek amacıyla hükme ikinci bir 
cümle eklenmesi gerekli görülmüştür. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1311 inci maddesinde ve başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapı
lan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1312 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1313 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1314 üncü maddesinde ve başlığında redaksiyon yapılmıştır. Ya
pılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1315 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin birinci fıkrasının başında yer alan "Bu Bölümde düzenlenen" ibaresinin yerine 
"Kurtarma ücreti" ibareleri kullanılmıştır, çünkü kurtaran, 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi uyarınca yalnızca kurtarma ücreti için gemi alacaklısı hakkına sahiptir. Buna karşılık, 1303 
üncü maddenin ikinci fıkrasının ihlâli sebebiyle doğabilecek tazminat istemleri veya 1312 nci mad
dede öngörülen özel tazminat istemleri için gemi alacaklısı hakkı tanınmamıştır. Dolayısıyla kurta
ranın "bu Bölümde düzenlenen alacakları" için gemi alacaklısı hakkının bulunduğunu öngörmek, 
1993 tarihli Rehin Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden alınan 1320 
nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendiyle çelişki teşkil etmekteydi. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1316 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1317, 1318 ve 1319 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1320 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya
pılmış; yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Tasarının temel ilkelerinden biri olan, mehaz milletlerarası sözleşmeler ile tam bir uyum sağ
lanması amacına uygun olarak, bu maddenin kaynağı olan 1993 tarihli Rehin Sözleşmesinin 4 ün
cü maddesi ile karşılaştırma yapılmış, ayrıca bu hükmü tamamlayan 1999 tarihli Haciz Sözleşme
sinin 1 inci maddesi ve Tasarının 1352 nci maddesi incelenmiştir. Bu hükümlerde yer alan ortak dü
zenlemelerin ortak bir ifadeye kavuşturulması gerektiğinden, hükümlerde içerik olarak değişiklik 
yapılmadan, birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, 905 in
ci madde için belirtilen gerekçe doğrultusunda ikinci fıkranın (a) bendinde "milletlerarası" sözcüğü 
tercih edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1321 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1322 nci madde başlığında ve metninde redaksiyon yapılmıştır. 
Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1323 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1324 üncü maddesinde, Tasarının 1320 nci maddesine ilişkin ge
rekçe ve yukarıda 1315 inci madde için verilen gerekçe doğrultusunda, ikinci fıkranın birinci cüm
lesinde yer verilen "özel tazminat" ibareleri çıkartılmıştır. Ayrıca, aynı fıkranın ikinci cümlesinin 
kaynak 1993 tarihli Rehin Sözleşmesinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasıyla tam uyumlu hâle 
getirilebilmesi için, kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihin esas alınacağına ilişkin hüküm eklen
miştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1325 inci maddesinin, gemi alacağının ve ona bağlı olarak kanunî 
rehin hakkının el değiştirmesini ifade etmek üzere, başlıkta ve metinde "intikal" teriminin kullanıl
ması tercih edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1326 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1327 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1328 inci maddesinin birinci fıkrasına, uygulanacak milletlerara
sı sözleşmenin yayımlandığı Resmî Gazete tarih ve sayısının eklenmesi gerekmiştir; aynca, millet
lerarası sözleşmenin baş harflerinin büyük yazıldığı ve özel isim teşkil ettiği dikkate alınarak, tır
nak içine alınması gereksiz bulunmuştur. Yedinci Kısım hükümlerinde milletlerarası sözleşmeye 
atıf yapılırken "1976 tarihli Sözleşme" ibaresi kullanıldığından, bu hususu açıklayan bir fıkranın da 
hükme eklenmesi gerekli görülmüştür. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1329 uncu maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan kanu
nun, kanun yapım tekniğine uygun olarak tarihi de ilave edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1330 ve 1331 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1332 nci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 

değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1333 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1334 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1335 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1336 ncı maddesinde, 1328 inci madde için bildirilen gerekçeler 

doğrultusunda, bu maddenin de birinci fıkrasına Resmî Gazete ile ilgili bilgiler eklenmiş; aynca 
maddelerde kullanılan "1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi" ve "1992 tarihli Fon Sözleşmesi" iba
relerinin ifade ettiği anlamlan açıklayan üçüncü fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1337 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 1338 inci maddesinin üçüncü fıkrasında atıf yapılan fıkralar açık

ça belirtir değişiklik yapılmak, dördüncü fıkrasında "tesis edilen" ibaresi işlemi daha iyi ifade eden 
"kurulan" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1339 uncu maddesinin başlığı, 1086 sayılı Kanunda kullanılan te
rimlere uygun hâle getirilmiş, birinci fıkrasında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1340 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmıştır: 

"Tasannın 1340 inci maddesinin ikinci fıkrası, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinde öngö
rülen sınırdan daha yüksek tazminata hükmolunan bir yabancı ilâmın, yalnızca Sözleşmede öngö
rülen sınıra kadar olan kısmının tenfiz edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Ancak, 2675 sayılı Mil
letlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 40 inci maddesinin birinci cümlesinde 
düzenlenen "kısmi tenfiz" imkânı, burada uygulama alanı bulmaz. Mahkemenin, ilâmda hükmolu-
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nan tazminat bakımından bir değerlendirme yapması, mahkeme kararının içeriğine yönelik bir de
netim niteliğindedir. Oysa, 2675 sayılı Kanun uyarınca Türk mahkemesi, 38 inci maddede öngörü
len tenfız şartlarını denetlemekle yetinmek zorundadır; mahkeme, yabancı ilâmı maddi hukuk açı
sından inceleyemez. Bu sebeple, 2675 sayılı Kanunun genel ilkelerine aykırı düşen 1340 inci mad
denin ikinci fıkrası hükmünün Tasarıdan çıkartılması gerekmiştir. Türkiye'nin taraf olduğu millet
lerarası sözleşmenin hükümlerine aykırı bir yabancı mahkeme ilâmının denetimi, ancak, 2675 sayı
lı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde mümkün olabilecektir." 

Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; öte yandan, ikinci fıkra hükmünün 
madde metninden çıkanlması nedeniyle maddenin başlığında yer alan "ve tenfız" ibaresi madde 
içeriğiyle uyum sağlanması amacıyla, metinden çıkarılmış ve maddede redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1341 inci maddesinin başlığında yer alan "1976 ve 1992 tarihli" 
ibareleri, 1336 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeye paralel olarak, başlıktan çı
karılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1342 nci maddesinin başlığında yer alan "Kişisel" ibaresi "Şahsî" 
şeklinde, birinci fıkrasında, sorumluluğun sınırlandırılması için yapılan işlemin "fon kurmak" ola
rak adlandırıldığı dikkate alınarak, bu maddedeki ifadeler düzeltilmiştir. Yapılan değişikliklerden 
"şahsî" ibaresi Komisyonumuzca uygun görülmeyerek Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibare
si tercih edilmiş; yapılan diğer değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1343 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Türk Medenî 
Kanununun 50 nci maddesi ile uyumlu hâle getirilmiş; ayrıca (c) bendinde "kişi ve mal toplulukla-
rı"nın sayılması gereksiz bulunduğundan bu ibare çıkartılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. Maddenin son fıkrasında Alt Komisyonca değiştirilen "şahsî" ibaresi 
Komisyonumuzca uygun görülmeyerek Tasarı metninde olduğu şekilde "kişisel" ibaresi tercih edil
miştir. 

- Tasarının 1344 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1345 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl

mıştır. Yapılan değişikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1346 ncı maddesinin son cümlesinde geçen "artan" ibaresinin ye

rine, öğretide ve uygulamada yerleşmiş olan "bakiye" ibaresinin kullanılması tercih edilmiştir. Ya
pılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1347 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1348 inci maddesinin birinci fıkrası, Tasarının 5 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında öngörülen düzenlemeyle uyumlu hâle getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 954 
üncü maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüyle uyumlu hâle getirilerek "gözetim altında 
tutulma" ibaresi tercih edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1349 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1350 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "geçiş" ibaresi "intika
li" şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde, "bildirilmesi" sözcüğünden sonra gelen "veya" sözcü
ğünün yerine "bunun mümkün olmaması hâlinde" ibaresi eklenmiştir. Böylece, mehaz 1993 tarihli 
Rehin Sözleşmesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, yapılacak bildirim asli un
sur hâline getirilmiş, ilân yolu yalnızca bildirimin mümkün olmadığı hâller ile sınırlı tutulmuştur. 
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Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, sa
tır başından sonra gelen ve Alt Komisyon çalışmaları sırasında eklenen "bunun mümkün olmama
sı hâlinde" ibaresinin yerine Hükümet Tasarısına uygun olarak "veya" sözcüğünün kullanılması uy
gun görülmüştür. Nitekim amaç, mehaz 1993 tarihli Cenevre Sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar 
taraflara ve ilgililere iki seçenek sunmaktır; bu seçeneklerden hangisinin tercih edileceği somut ola
yın özelliklerine göre belirlenecektir. Alt Komisyon tarafından önerilen ibare, uygulamada ispat so
runlarına ve buna bağlı gecikmelere sebep olabileceğinden, tercih edilmemiştir. Maddede yapılan 
diğer değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

- Tasarının 1351 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 1352 nci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış, 

yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
"1999 tarihli Haciz Sözleşmesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasından alınmış olan bu hük

mün bazı bentlerinin ifade bakımından kaynak hükme uygun hâle getirilmesi gerekmiştir. Bu amaç
la yapılan değişikliklerden başka, (r) ve (s) bentlerinde yapılan değişiklikle "veya kiracısı" sözcük
leri çıkartılmıştır. Nitekim Tasarının 1369 uncu maddesine ilişkin gerekçede açıklandığı gibi, kira
cının borçlarından ötürü bir geminin deniz alacakları için ihtiyaten haczedilebilmesi için, o madde
de öngörülen şartlardan birinin gerçekleşmesi zorunludur. Bu itibarla, 1352 nci maddenin birinci 
fıkrasının (r) ve (s) bentlerinde "kiracı" teriminin de muhafaza edilmiş olması isabetsiz bulunmuş 
ve bu terimler çıkartılmıştır." 

- Alt Komisyonca Tasarının 1353 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1354 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1355 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1356 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1357 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarım;» 1358 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1359 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1360 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1361 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1362 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca Tasarının 1363 üncü maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl

mıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1364 ve 1365 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1366 ncı maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 

Maddenin başlığı, 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin üst başlığıyla uyumlu hâle getiril
miştir. Maddenin birinci fıkrasının ikinci ve beşinci cümlelerinde yer verilen hükümler arasında bir 
fark bulunmadığından, bu hükümlerin tek bir cümle içinde birleştirilmesi uygun bulunmuştur. Ay
rıca, 2004 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta "yediemin" terimi kullanıldığından, "güvenilir kişi" 
terimi değiştirilmiştir. Nihayet, 2004 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 336/a maddesinin yeri
ne 5237 sayılı Kanunun 289 uncu maddesine atıf yapılması gerekmiştir. Maddenin üçüncü ve dör
düncü fıkralarında, içerik olarak değişiklik yapılmadan, amacı daha iyi ifade eden ifadelere yer ve
rilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1367 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 2004 sayılı 
Kanunun mülga 336/a maddesine yapılan atıf, 5237 sayılı Kanunun 289 uncu maddesi olarak de
ğiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1368 inci maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında kullanılan te
rimler, 2004 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile uyumlu hâle getirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1369 uncu maddesinde redaksiyon yapılmış; ikinci fıkranın (b) 
bendinde kullanılan ibareler, 1131 ve 1138 inci maddeler ile uyumlu hâle getirilmiştir. Yapılan de
ğişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1370 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1371 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1372 nci madd^inde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının 1373 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1374 üncü maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 
yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1375 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; birinci fıkranın (c) 
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri cümlede anlam bütünlüğünün sağlanması için tek cümle 
hâline getirilmiş; ayrıca, (d) bendi madde metninden çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. , 

- Komisyonumuzca, Tasarının 1376 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1377 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya

pılmış; yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
"Maddenin ikinci fıkrası yeniden kaleme alınmış ve bu hükümle getirilen sınırlandırmanın yal

nızca ilamlı icra bakımından geçerli olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Nitekim Tasarının 1377 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla her türlü icra takibini yasaklayan bir ifa
deyle kaleme alınmıştır. Oysa maddenin gerekçesinden de anlaşıldığı gibi, amaç, orada öngörülen 
hâllerde ilamlı icrayı önlemektir. Tasarının sonraki hükümlerinde de açıklandığı gibi, hem alacak 
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hem de rehin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgeye bağlanmamışsa, rehnin paraya çevrilmesi yoluy
la ilamsız icra takibi yapılmasına engel yoktur." 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1378 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1379 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "kanuni bir" ibaresin
den sonra, unutulduğu anlaşılan "rehin" sözcüğü eklenmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca 
da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1380 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1381 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1382 nci maddesinde redaksiyon yapılmış; maddenin birinci ve 
ikinci fıkralannda, 986 ncı madde için verilen gerekçeye uygun olarak "kesin haciz" ibaresi tercih 
edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1383 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 1384 üncü maddesinin birinci fıkrasında 2004 sayılı Kanunun 128 
inci maddesine uygun olarak "mükellefiyetler listesi" ibaresi tercih edilmiştir. İkinci fıkranın (d) 
bendinden sonra gelen hükümde de, 1350 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda, bildirim 
şartının asıl olduğu, yalnızca bildirimin mümkün olmaması hâlinde ilân yoluna gidilebileceği açık
lanmıştır. Komisyonumuzca, 1350 nci maddenin gerekçesinde belirtilen tercih doğrultusunda "bu
nun mümkün olmaması hâlinde" ibaresi, Tasan metninde olduğu gibi "veya" olarak değiştirilerek 
madde kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1385 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1386 ncı maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasının birinci cüm
lesinde 2004 sayılı Kanunun 113 üncü maddesine uygun olarak "vaktinden evvel satış" ibaresi ter
cih edilmiştir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü fıkralarda, 986 ncı maddeye ilişkin gerekçe doğrultusunda 
"kesin haciz" ibaresi kullanılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1387 nci maddesinde "önceki maddede" şeklinde yapılan atıf 
madde numarası belirtilerek yazılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1388 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 
yapılmış, yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür: 

Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde, içerik olarak değişiklik yapılmadan, amacı da
ha iyi ifade eden terimlere yer verilmiştir. Ayrıca fıkraya ikinci bir cümle eklenmiş ve satış hasıla
tının bir bankada nemalandırılmasına ilişkin 1386 ncı maddenin dördüncü fıkrasının burada da iş
letilebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Satış bedeli ödendikten sonra derhal alacaklılara ödeme 
yapılabilen hâllerde, böyle bir yola gidilmesine gerek olmadığı ortadadır. Ancak, Tasannın 1389 ilâ 
1397 nci maddelerine uygun olarak düzenlenecek sıra cetvelinin hazırlanması ve 2004 sayılı Kanu
nun 142 nci maddesi uyarınca yapılacak itirazların mahkeme tarafından incelenmesi gecikmelere 
sebep olabileceğinden, bu aşamalarda satış bedelinin bankada nemalandırılması bütün ilgililerin 
menfaatine olacaktır. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1389 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1390 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1391 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1392 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1393 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1394 üncü maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik 

yapılmış; yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
"Maddede, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ifadenin tekrar edil

diği anlaşılmaktadır. Ancak, burada artık Tasarının 1389 uncu maddesindeki genel ilkeye uygun 
olarak somut bir gemi üzerindeki alacaklar için sıra cetveli hazırlandığından, yalnızca takip konu
su gemiye ilişkin gümrük resmi ve diğer vergilerin bu sıraya kabul edilmesi gerekmektedir. Hüküm 
bu amaca uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır." 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1395 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1396 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1397 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1398 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1399 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1400 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Sigorta Hukukuna ait Altıncı Kitap genel olarak değerlendirildiğinde; Tasa
rının diğer Kitaplarda yapılan düzeltmelere paralel olarak Altıncı Kitapta da ibare değişiklikleri ya
pılmış ve Tasarının diğer Kitaplarında benimsenen ilke çerçevesinde maddelerde "ihmal-kast" ay
rımına gidilirken, "kusur" ifadesi kast ve ihmali içerecek şekilde bir üst kavram olarak kabul edil
miştir. Madde metinlerinde geçen "aksine sözleşme yoksa" ibareleri daha doğru bir şekilde "sözleş
mede aksine hüküm yoksa" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu genel değerlendirme Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1401 inci maddesinde, "Kişinin", hem gerçek hem de tüzel kişi
yi kapsaması hem de "kimse" ibaresine göre daha hukuki olması nedeniyle madde metninde yer 
alan "kimse" ibaresi "kişi" olarak değiştirilmiş ve maddede anlam redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 
değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1402 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1403 üncü maddesinde, reasürans kavramı gerek sigorta uygula
ması ve gerekse sigorta hukuku ve tekniğinde yer edinmiş bir kavram olduğundan ve maddenin içe
riğinde de bir şekilde reasüransın "tekrar sigorta" olduğu ifade edildiğinden "(tekrar sigorta)" iba
resi, madde başlığından çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1404 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1405 inci maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 
yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ayrıca, yapılan atfın doğ
ru olması açısından üçüncü fıkrada "1481 inci" ibaresi , "1483 üncü" şeklinde Komisyonumuzca 
değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1406 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1407 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1408 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1409 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1410, 1411, 1412 ve 1413 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1414 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1415 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1416 ncı maddesinde, Tasarının acentelerle ilgili düzenlemeleri de 
dikkate alınarak, aracı acenteye yapılan tebliğ ve ihbarların da sigortacıya yapılmış sayılacağı ka
bul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1417 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1418 inci maddesinin birinci fıkrasında, kanun yapım tekniğine 
uygun olarak Sigorta Murakabe Kanununun tarih ve sayısı da yazılmıştır. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1419 ve 1420 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1421 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1422 nci maddesinde Komisyonumuzca redaksiyon yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1423 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1424 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 1425 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1426 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1427 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik ya

pılmış; yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 
"Tasarının 1427 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, öncelikle sigortacının 

tazminat ödeme borcunun doğması için gerekli belgelerin sigortacıya verilmiş olması gerektiği net 
bir şekilde ortaya konulmuştur. Diğer taraftan büyük rizikolar göz önünde bulundurularak sigorta
cıya tanınan inceleme süresi, can sigortaları dışındaki sigortalar için otuz günden kırkbeş güne çı
karılmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle de ödenecek tazminat veya bedel ke
sinleşmeden önce verilecek avans miktarı yeniden düzenlenmiştir. Daha önce maddede yer alan po
liçe bedelinin yüzde yirmibeşi kadar avans ifadesi bazı hallerde ödenecek tazminattan veya bedel
den daha fazla olabileceğinden, avans olarak ödenecek bedelin tarafların mutabakatı veya mahke
mece yapılacak önekspertiz sonucuna göre belirlenecek hasar miktarının en az yüzde ellisi olacağı 
düzenlenmiştir." 

- Tasarının 1428 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1429 uncu maddesinin birinci fıkrasında "kusur" ibaresi "ihmal" 

şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1430 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1431 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca aşağıdaki gerekçeyle maddenin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılmıştır. 

"Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, 6762 sayılı Kanunun 1295 inci maddesinin bi
rinci fıkrasındaki düzenleme ile tam uyum sağlanması için virgülün yeri değiştirilmiştir. Nitekim 
amaç, hem primin tamamının hem de ilk taksidin ödenmesi ile ilgili düzenleme getirmektir. Oysa 
virgül "kararlaştırılmışsa" sözcüğünden sonra yer alınca, yalnızca taksitli ödemeler için bir düzen
leme getirildiği izlenimi doğmaktadır. Maddenin gerekçesinden de anlaşılacağı gibi, 6762 sayılı Ka
nunun 1295 inci maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemenin Tasarıya aynen alınması öngörül
müştür. Dolayısıyla cümlede geçen virgülün kaldırılması ve "tamamının" sözcüğü ile "taksidin" 
sözcüklerinden sonra birer virgüle yer verilmesi gerekmiştir." 

- Tasarının 1432, 1433 ve 1434 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1435 inci maddesinin üst başlığı ile metninde sözleşme kurulma 
yerine tercih edilen sözleşme kurulma ibare değişiklikleri yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1436 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1437 ve 1438 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1439 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan sekiz günlük sü

re, 1404 üncü maddedeki on günlük süreye paralel olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1440 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yedi günlük süre, 
caymanın prim farkını talep etme süresinden daha uzun olması gerekliliği ile birlikte 1439 uncu 
maddede yapılan süre değişikliği de göz önünde bulundurularak, onbeş gün olarak değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1441 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1442 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1443 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1444 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1445 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sekiz günlük" 

süre, 1434 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "on güne" çıkarılmıştır. Son fıkrada yer 
alan "beyan borcu" ise, beyanda bulunmanın hukuki niteliğinin yükümlülük olması yanında beyan
la ilgili diğer maddelerde de "beyan yükümlülüğü"nden bahsediliyor olması nedeniyle "beyan yü
kümlülüğü" şeklinde değiştirilmiştir.Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1446 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1447 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1448 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1449 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1450 ve 1451 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1452 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1453 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1454 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "duraksama" iba
resi "tereddüt", üçüncü fıkrasında yer alan "ilgilisinin" ifadesi ikinci fıkrada yer alan düzenleme de 
dikkate alınarak "üçüncü kişi lehine" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuz
ca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1455 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1456 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1457 nci maddesi aynen kabul u-Ulmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1458 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1459, 1460 ve 1461 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1462 nci maddesinin başlığında yer alan açıklayıcı ifadeler, açık
lamanın bizzat madde içeriğinde yer almış olması nedeniyle çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1463 üncü maddesinin başlığında yer alan açıklayıcı ifadeler, 
açıklamanın bizzat madde içeriğinde yer almış olması nedeniyle çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1464, 1465, 1466 ve 1467 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1468 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1469 ve 1470 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1471 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1472 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1473 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1474 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1475 inci maddesinin birinci fıkrasında süre, sigorta Kitabındaki 
genel on günlük süre dikkate alınarak, ikinci fıkrasındaki süre ise 1446 ncı maddeye paralel olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1476 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmünün, aksi halde uygu
lanacak madde konusuna açıklık getirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

- Tasarının 1477 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1478 inci maddesinin başlığında ve metninde redaksiyon yapıl

mıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1479 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1480 ve 1481 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1482 nci maddesinde yer alan beş yıllık zamanaşımı süresi Komisyonumuzca uy
gun görülmeyerek on yıllık süreye çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklik aşağıdaki gerekçelerle uygun 
görülmüştür: 

"1420 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık zamanaşımı süresi, sorumluluk si
gortalarında da alacağın muaccel hâle geldiği tarihten başlayarak işleyecektir. Ancak aynı hüküm
de öngörülen altı yıllık genel zamanaşımı süresi, 1482 nci maddenin saklı tutulmuş olması sebebiy
le sorumluluk sigortalarında geçerli değildir. Hükümet Tasarısında, sorumluluk sigortaları için ge
nel zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre, sorumluluğu doğuran olayın meydana 
geldiği tarihte başlayacaktır. Genel süre altı yıl olarak belirlenmişken, sorumluluk sigortalarında da
ha kısa bir sürenin kabul edilmesi uygun görülmemiştir. Aksine, bu sigorta türünde, tazminat iste
minin tâbi olabileceği en uzun zamanaşımı süresinin esas alınması gerekmektedir. Bu açıdan 818 
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sayılı Borçlar Kanununun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen on yıllık zamanaşımı sü
resi belirleyici olmalıdır. Nitekim Tasarının 1473 üncü maddesinin birinci fıkrası tazminatın doğru
dan zarar görene ödeneceğini, 1478 inci maddesinin birinci fıkrası da zarar görenin sigortacıya doğ
rudan başvuru hakkını düzenlemektedir. Ancak zarar görenin borçluya yönelik isteminin on yıllık 
zamanaşımına tâbi olduğu hâllerde, sigortacıya yönelik istem beş yılda zamanaşımına uğrarsa, so
rumluluk sigortasından beklenen fayda sağlanamayacaktır; üstelik bu tür sigortaların zorunlu oldu
ğu hâllerde sigorta himayesi eksik kalacaktır. Bu gerekçeler dikkate alınarak, 1482 nci maddede ön
görülen sürenin on yıl olarak düzenlenmesi gerekmiştir." 

- Tasarının 1483 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1484 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1485 inci maddesinin başlığında redaksiyon yapılmıştır. Yapılan 

değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1486 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1487 ve 1488 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1489 uncu maddesinin maddenin anlamı korunarak, daha anlaşı

lır şekilde ve tek cümleyle ifade edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1490 inci maddesinin ikinci fıkrasında anlam korunmakla birlik
te, ifadede sadeleştirmeye gidilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1491 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, fıkra
nın anlamı daha açık hale getirilmiş ve ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumların sade
ce maddi menfaat ilişkinde olabileceği açıkça düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1492 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1493 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1494 ve 1495 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1496 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1497 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. •* -

- Alt Komisyonca, Tasarının 1498 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1499 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1500 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 1501 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1502 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1503 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1504 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1505 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1506 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1507 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca; hastalık ve sağlık sigortası hükümleri sonraki 
maddelerde düzenlendiğinden maddede yer alan "ya da hastalık sonucu" ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1508 inci maddesinin madde başlığında ve madde metninde re
daksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Tasarının 1509, 1510 ve 1511 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1512 nci maddesinin kenar başlığı ile madde başlığında ve mad

de metninde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1513 üncü maddesinin başlığında ve madde metninde redaksiyon 

yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1514 üncü maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1515 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Tasarının 1516 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1517 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1518 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1519 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik

likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
- Alt Komisyonca, Tasarının 1520 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik

ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca; madde başlığında yer alan "IX" ibaresi "D)" ola
rak değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1521 inci maddenin kenar başlığındaki "Ticaret" ibaresi metne 
uymadığı için "Şirket" ibaresiyle değiştirilmiş ve hükmün kapsamına paysahipleri, tasfiye memur
ları ve yöneticiler de alınmıştır. Ayrıca metindeki "ilişkilerden" ibaresi, ortakların her türlü ilişki
leri şeklinde de anlaşılabileceği için metinden çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 
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Ayrıca Komisyonumuzca, 1533 üncü maddeden sonra gelmek üzere geçici maddeler yer aldı
ğından "SON HÜKÜMLER" ibareli üst başlık "GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

- Tasarının 1522 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1523 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkra
sının (b) bendindeki "son günü" ibaresi yanlış anlaşılabileceği için "bilanço günü" olarak değiştiril
miştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1524 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan değişiklikler 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, 1524 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cüm
lesinin çok uzun bir metin hâlinde düzenlenmesi dikkate alınarak anlam dağınıklığının oluşması ris
kini gidermek amacıyla, cümle metni Tasannın sistematiğine uygun olacak şekilde bentler hâlinde 
yeniden düzenlenmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1525 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1526 ncı maddesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen değerlendir
meler yapılmış; bu değerlendirmeler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Maddenin gerekçesinde "üçüncü fıkrada öngörülen tüzük" ifadesi yer almaktadır. Oysa mad
denin üçüncü fıkrasında böyle bir tüzükten söz edilmemiştir. Bilim komisyonu Başkanının belirtti
ğine göre önceleri kıymetli evrakta güvenli elektronik imzanın kullanılmasına ilişkin uygulama hü
kümlerinin bir tüzükle düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve maddenin üçüncü fıkrasına 
bu yolda bir hüküm konulmuş, daha sonra da bundan vazgeçilmiş ancak gerekli değişiklik gerekçe
de yapılamamıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 1527 nci maddesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen değerlendir
meler yapılmış; bu değerlendirmeler Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının 1527 nci maddesinin gerekçesinde, toplantıya sanal ortamda katılma ve online oy 
verme ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikten söz edil
mesine rağmen madde metninde tüzük yer almamaktadır. Bunun sebebi bilim komisyonunda son 
gözden geçirme sırasında yapılan değişikliktir. 

Komisyonumuzca 407 nci maddenin gerekçesinde açıklanan hususlar çerçevesinde maddenin 
beşinci fıkrasında yer alan "komiserlerin" ibaresi "Bakanlık temsilcilerinin" şeklinde değiştiril
miştir. 

- Komisyonumuzca, Tasarının 1528 inci maddesinde geçen "e-posta" ibaresi "elektronik pos
ta" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1529 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1530 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişik
likler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1531 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 1532 nci maddesinde ticaret sicili harçlarının yarısının sicili tut
makla görevli odaya gelir kaydedileceği belirtilirken, diğer yansının da Maliye veznesine yatırıla
cağı hususuna açıklık getirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında birinci fıkra aşağıdaki gerekçelerle değiştiri
lerek kabul edilmiştir: 

"04/04/2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28/03/2007 
tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu
nun 25 inci maddesiyle, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasındaki "492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçları
nın yarısı, ilgili odaya gelir kaydedilir." hükmü "492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca tah
sil edilen ticaret sicili harçlarının red ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutarının yüzde yirmibeşi 
ilgili odaya gelir kaydedilmek üzere aktarılır." şeklinde değiştirildiğinden, Kanun koyucunun bu 
yöndeki oluşan yeni iradesi ile Gelir Vergisi Kanunu hükümleri arasında paralelliğin sağlanması 
göz önünde bulundurularak bu değişikliğin yapılmasını uygun olacağı düşünülmüştür." 

- Alt Komisyonca, Tasarının 1533 üncü maddesinin başlığı, kanun yapım tekniğine uygun ola
rak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca Tasarının Geçici 1 inci maddesinde redaksiyon yapılmış; yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca, Tasarının hazırlandığı tarih itibarıyla düzenlenmesi 
öngörülen ikinci fıkradaki hükmün uluslararası fınansal raporlama standartlarına dayanılarak hazır
lanacak olan özel muhasebe standartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar dikkate alındığında, 
madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüş; üçüncü fıkra teselsül edilerek ikinci fıkra şeklin
de kabul edilmiştir. 

- Komisyonumuzca, bu Kanunun 397 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak ge
çici bir dönem için söz konusu işlemlerin yürütülmesi amaçlanarak Tasarıya Geçici 2 nci madde ek
lenmiştir. 

-Komisyonumuzca, aşağıdaki gerekçelerle Tasarıya Geçici 3 üncü madde eklenmiştir: 

"Bağımsız denetimin sermaye şirketlerinde, merkez kurum olarak kazandığı önem, yüklendiği 
işlev ve ulaştığı Milletlerarası standart boyutu bağımsız denetleme şirketleriyle bağımsız denetçile
rin yaptıkları denetimin kanuna, standartlara ve amaca uygun olup olmadığının denetlenmesini ge
rekli kılmıştır. Bu gereklilik Elron ve benzeri olaylar sebebiyle acil bir hâle gelince ABD'den baş
layarak AB ülkelerinde bir üst denetim kurumu eliyle söz konusu denetlemenin yapılması yoluna 
gidilmiştir. Türkiye'de de, Türk Ticaret Kanunu ile getirilen Milletlerarası nitelikteki özellikli ve ni
telikli denetimin amacına ulaşabilmesi için böyle bir kamu tüzel kişiliğinin oluşturulmasına gerek
lilik vardır. Anılan üst denetleme kurumu ancak ayrı bir kanunla kurulabilir ve böyle bir kanunla 
görevleri belirlenebilir. Söz konusu kanun çıkar-.lıncaya kadar uygulamamızda boşluk doğmaması 
ve Türk Ticaret Kanununun öngördüğü denetimin başarıya ulaşabilmesi için bu denetim görevinin, 
böyle bir görevi yapmakta tecrübesi bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na geçici olarak verilme
si uygun görülmüştür." 

- Komisyonumuzca aşağıda belirtilen gerekçelerle Tasarıya Geçici 4 üncü madde eklenmiştir: 
"Tasarıyla, her alanda, özellikle sermaye şirketleriyle ilgili olarak birleşme, bölünme, tür de

ğiştirme, sermaye artırımı, sermaye azaltılması, finansal tabloların denetlenmesi, muhasebe stan-
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dartları, imtiyazlı paylar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda ve şirketlerde yapı değişikliklerinde 
yeni hükümler getirmekte, ağır yükümlülüklere ve sorumluluklara yer verilmektedir. 6762 sayılı 
Kanunun sistemine göre, kendisi için uygun olan bir şirket türüne geçen ve yeni türündeki bir hu
kukî imkandan yararlanan bir şirket, Tasarının getirdiği sistemlerin veya bazı hükümlerin kendisini 
veya pay sahiplerini rahatsız edeceği, hatta şirketin çalışmasını aksatabileceği değerlendirmesini 
yapabilir. Örneğin, Tasarıdaki oy imtiyazını sınırlayan yeni hüküm, bir şirketin bazı özelliklerine 
uymayabilir veya asgarî sermaye paysahiplerinin imkânlarını aşabilir. Tüm bu olumsuzluklar düşü
nülerek, böyle şirketlere, bu geçici hükümle, sınırlı bir süreye tâbi olarak kolayca eski türlerine dö-
nebilme imkânı sağlanmıştır." 

- Alt Komisyonca kabul edilen "Geçici Madde 2", Komisyonumuzca Tasarıya ikinci, üçüncü 
ve dördüncü geçici maddelerin eklenmesi nedeniyle teselsül yapılarak "Geçici Madde 5" olarak ka
bul edilmiştir. 

- Tasarının yürürlüğe ilişkin 1534 üncü maddesinde, Komisyonumuzca küçük ölçekli işletme
lerin internet sitesi kurabilmeleri için süreye ihtiyaçları olacağı düşüncesinden hareketle 1524 üncü 
maddesinin yürürlük tarihinin Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra olarak düzenlenmesi uygun 
görülmüş ve maddeye bu yönde ekleme yapılmıştır. 

- Tasarının yürütmeye ilişkin 1535 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Koksal Toptan Recep Özel Ramazan Can 

Zonguldak İsparta Kırıkkale 

Kâtip ' Üye Üye 

Hasan Kara Fehmi Hüsrev Kutlu Halil Özyolcu 

Kilis Adıyaman Ağrı 

Üye Üye Üye 

Haluk ipek Feridun Fikret Baloğlu Yüksel Çorbacıoğlu 

Ankara Antalya Artvin 

(Muhalifim) (Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Orhan Yıldız Mehmet Küçükasık Feridun Ayvazoğlu 

Artvin Bursa Çorum 

(Muhalifim) (Karşı oy) 

Üye Üye Üye 

Muzaffer Külcü Mustafa Nuri Akbulut Mahmut Durdu 

Çorum Erzurum Gaziantep 
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Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Orhan Eraslan 

Niğde 

İmzada bulunamadı) 

Üye 
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Üye 

Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 

Enver Yılmaz 

Ordu 

Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Nuri Saygun 

Üye 

Tekirdağ 

(Muhalifim) 

Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No.: (1/324) 11/1/2008 

Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunun, 27/9/2007 tarih ve B.02.0.KKG/196/279/3739 sayılı yazısıyla, İçtüzüğün 

77 nci maddesi uyarınca yenilenen "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/324)", Başkanlığınızca, 
1/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo
ji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Başkanlıkça 22 nci Yasama Döneminde, "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/1138)" 15/11/2005 
tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca, 1/12/2005 tarih
li toplantısında Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler yapılmıştır. Tasarı, üzerinde ayrıntılı çalış
malar yapılması amacıyla beş kişiden oluşan Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Tasarı, Alt Komisyon çalışmalarında değerlendirilmesi amacıyla 2/12/2005 tarihinde; ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Ticaret ve Sanayi 
Odalarına, Ticaret Odalarına, Sanayi Odalarına, Ticaret Borsalarına, Deniz Ticaret Odalarına, baro
lara ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilmiştir. 

Alt Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve ticaret 
hukuku alanında ihtisas sahibi olan akademisyenlerin katılımlarıyla, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
nın görüşmelerine 6/12/2005 tarihinde başlamış, yaptığı kırktan fazla toplantı sonunda çalışmalarını 
14/6/2006 tarihinde tamamlayarak raporunu Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyon, Alt Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak, yukarıda belirtilen katılımcıların iş
tirakleriyle yapmış olduğu on iki toplantıda Tasarıyı görüşmüş ve 3/5/2007 tarihli ve 123 sayılı ka
rarıyla düzenlemiş olduğu raporu ve metni Başkanlığa sunmuştur. Ancak yasama dönemi sona 
erdiğinden Tasarı hükümsüz kalmıştır. 

Komisyonumuz, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN ile Adalet Bakanlığı 
temsilcilerinin katılımıyla 24/10/2007 tarihli 3 üncü ve 26/12/2007 tarihli 8 inci toplantılarında Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısının 22 nci yasama dönemine ait komisyon raporunu ve metnini görüşmüş
tür. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Komisyonumuzda, müzakereler sırasında aşağıda be
lirtilen görüşler ifade edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanununun düzenlendiği konular itibariyle birbirleri ile ben
zerlikler içermeleri, Borçlar Kanununun Türk Ticaret Kanununa göre genel nitelikte olması, Borçlar 
Kanunu Tasarısının Bakanlar Kurulunda imzaya açılmış olması ve her iki Kanun Tasarısı arasında 
yeknesaklığın sağlanması ve birbirleri ile uyumsuz hükümlerin yer almaması amacıyla, Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısının Komisyon görüşmelerinin Borçlar Kanunu Tasarısının Komisyonda görüşülme
sine kadar ertelenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının uygulama usul ve 
esaslarını düzenleyen Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ta
sarısının halen Komisyonda olduğu, bu taşanların birbirlerinin ayrılmaz parçalan olduğu ve bunla
rın Genel Kurulda eş zamanlı görüşülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Aynca Türk Ticaret Kanunu 
Tasansına ilişkin 22 nci yasama dönemi komisyon raporu ve metninin İçtüzüğün 77 nci maddesi çer-
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çevesinde aynen kabul edilmesi halinde, 23 üncü yasama dönemi Adalet Komisyonunun iradesinin 
bu Tasarıya yansımayacağı, Tasarıda eksiklikler olmasına rağmen üzerinde gerekli inceleme ve de
ğerlendirmeler yapılmadan Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağı ve bu eksikliklerin büyük bir kıs
mının ise Genel Kurulda giderilmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. 

Komisyon görüşmelerinde ayrıca aşağıdaki görüşlere de yer verilmiştir. Yürürlükte bulunan 
Türk Ticaret Kanununun, küreselleşen dünyanın gereklerine cevap veremez hale geldiği, söz konu
su Tasarının ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından beş yıl süren uzun ça
lışmalar sonucunda hazırlandığı, 22 nci yasama döneminde Tasarı hakkında detaylı inceleme ve 
görüşmeler yapıldığı ve bunların neticeten rapor ve metne bağlandığı, Türk Ticaret Kanunu Tasarı
sının ihtiyaçları ve eksiklikleri gidermek amacıyla vakit geçirilmeksizin Genel Kurulda görüşülme
si gerektiği, eksikliklerin Genel Kurulda önergelerle giderilebileceği ve Tasarının İçtüzüğün 77 nci 
maddesi çerçevesinde oylanması gerektiği dile getirilmiştir. 

Parlamento hukukuna egemen "istimrar/süreklilik", "yasama ekonomisi" ilkeleri, düzenleme 
alanında raporu temelden sarsacak yeni gelişmelerin yokluğu ve benzeri nedenlerle 22 nci Yasama 
Dönemi Adalet Komisyonu raporu ve metninin aynen kabulünün daha yerinde olacağı, gerekmesi ha
linde parti temsilcilerinin katılımı ile teşekkül edecek bir çalışma grubunca hazırlanacak önergeler
le ve diğer önergelerle Genel Kurulda değişiklikler yapılabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Yetkisi, geneli üzerinde müzakere ile sınırlı ve maddeler üzerinde tasarruf imkanından yoksun 
komisyon, üyelerin temel kanunu bütün yönleriyle incelemesi için uzun bir zaman fırsatı tanımış, 
iki toplantı icra etmiş, hatta bu amaçla bir toplantıyı da iptal etmiştir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 
1957 tarihinden bu yana oluşan uygulama ve teori birikiminin temel kurala yansıtılmasını amaçla
yan bir yasama faaliyetidir. Ardında ciddi bir bilim ve uygulama kurulunun yılları alan çalışması ve 
siyaset kurumunun kurucu, olgunlaştırıcı ve dönüştürücü iradesi vardır. İktidarı ile muhalefeti ile 22 
nci dönem Adalet Komisyonu üyelerinin sabır, fedakarlık ve cehd isteyen anlamlı çalışmasına atıf, 
kurumsal adabın ve nezaketin kaçınılmaz gereğidir. Tasarının büyük, çok yönlü ve toplu bir ihtiya
cı karşılayacağı da açıktır. 

Hiçbir düşünce ve kural tasarımı, mükemmele erişemez. Bu bir evrim kanunudur. 23 üncü dö
nem Yasama Organının da -Komisyonu ve Genel Kurulu ile- bu çabaya elbette ki katabilecekleri 
olacaktır. Genel Kurul müzakereleri öncesinde fiili ve teamüli bir çalışma grubu, bu yöndeki katkı
nın bir dinamiği olabilir. Bu çalışmada, komisyon aşamasında yapılan geneli üzerindeki müzakere
ler, rapora düşülecek karşı oylar, Komisyonumuza ulaşmış veya ulaşacak olan düşünce ve öneriler, 
rapora yönelik bilimsel ve eleştirel yayınlar elbette ki değerlendirilebilecektir. 

1540 maddeden oluşan bir temel kanun projesinin, bu dönemde yeniden ve silbaştan ele alınma
sı, rasyonel çalışma ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Aslolan önceki dönemde gerçekleşen verimi ve bu 
dönemdeki katkıyı birleştirebilen çözümü var etmektir. Şu anda yapılan da budur. 

Tasan ile ilgili olarak 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu rapor ve metni, İçtüzüğün yolla
ma yapılan 77 nci maddesi hükmü uyannca Komisyonumuzca oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ahmet îyimaya Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen 

Ankara Kastamonu Batman 
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Kâtip 
İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ayla Akat Ata 

Batman 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ali Rıza Öztürk 

Mersin 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 

Rahmi Güner 
Ordu 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 
Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Fatih Metin 

Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 

Üye 
Ali Öztürk 

Konya 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

(Muhalifim) 

Üye 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yılmaz Tunç 
Bartın 

Üye 

Mehmet Tunçak 
Bursa 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 
(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 

İhsan Koca 
Malatya 

Üye 
Mustafa Hamarat 

Ordu 

Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 
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KARŞI OY 
Türk Ticaret Kanununun İçtüzüğün 77. maddesi uyarınca Adalet Komisyonunda görüşülmesi

ne ilişkin alınan karar, İçtüzük hükümleriyle bağdaşmadığı gibi Parlamento uygulamalarımıza ve de
mokrasi anlayışına da aykırıdır. Şöyle ki; 

Tasarı 22. Dönemde Adalet Komisyonunca görüşülmüş, ancak Sıra Sayısı alıp bastırılarak da
ğıtılmamıştır. Bastırılarak dağıtılmayan Komisyon Raporunun TBMM İçtüzüğünün 77. maddesi kap
samında değerlendirilmesi yeni İçtüzük ihdası anlamına gelmektedir. Ayrıca bu uygulama TBMM 
İçtüzüğünün bundan sonraki uygulamaları açısından da bir gelenek oluşturacağından, diğer yasa yap
ma süreçlerini de sakatlayacağı aşikârdır. 

Yasa yapmak Yasama Organının görevidir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı örneğinde, bu 
asli görev Yasama Organı üyeleri tarafından değil, yasama dışı bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çık
mıştır. Son dönem Adalet Komisyonu üyeleri içinde 22. Dönemden kalan tek bir üye bulunmakta
dır, geriye kalan 24 üye yeni seçilmişlerdir. Dolayısıyla 22. Dönemde kabul edilen Türk Ticaret 
Kanununa ilişkin metin yeterince incelenme ve değerlendirme yapılmadan Genel Kurula indirilmiş
tir. Hatta bu inceleme süresince madde metinlerini bile okuma fırsatı yakalanamamıştır. 

Tasarının Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum konusunda eksiklikleri olup, özellikle haksız re
kabet ve sigortacılık gibi konularda müktesebat uyumu son derece zayıftır. 

Teknolojik gelişmelere uyum açısından da tasarı yalnızca şirketlere Web sitesi kurma zorunlu
luğundan başkaca yükümlülükler getirmemekte, elektronik genel kurullar, elektronik beyanlar, fatu
raya itirazlar gibi imkânlar düşünülmemiştir. 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile eş zamanlı ve hatta Türk Borçlar Kanununun öncelikle ele alın
ması hukuki bir gereklilik iken uyum sağlanması konusunda sorun çıkacağı şimdiden muhakkak olan 
Borçlar Kanununa atıfları içeren birçok maddenin mevcut Tasarıya müphemlik katacağı muhakkaktır. 

Yine tasan özel kanunlarla uyum konusunda da büyük eksiklikler içermekte Bankacılık Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi hususlarda uyum sorunları ortaya çıkacaktır. 

Tasarıda dil ve ifade sorunu görülmekte olup, Medeni Kanunu ve mevcut doktrine aykırı ifade 
ve terminoloji farklılıkları bulunmaktadır. Özellikle Tasarının ikinci kitabı olan Ticaret Şirketlerinin 
terminolojik hataları kurul, tek kişilik yönetim ve benzeri konulardaki anlatım bozukluklarının hem 
uygulamada hem de içtihatlarda ciddi sorun yaratacağı muhakkaktır. 

Kıymetli Evrak Kitabında pek değişiklik yapılmadığı beyan edilmiş olmasına rağmen "çekte 
ödeme yasağı talimatının" kaldırılmış olması gibi, yer kavramının bu Tasarıda da sorun olarak kal
dığı içtihatlarda da büyük sorun yaratacak olan "keşideci" yerine, "düzenleyen" sözcüğünün kulla
nılmasının kıymetli evrak kitabında sorun yaratacağı muhakkaktır. 

Tasarıda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili özel kanunlarla gerekli uyum ve bağlantının sağ
lanamaması önemli bir eksikliktir. Halka açık ortaklıklar ve menkul kıymetlere ilişkin özel hukuk hü
kümlerinin Türk Ticaret Kanununda yer almaması da bu eksiklikleri gözler önüne sermektedir. 

Altıncı Kitapta yer alan Sigorta Hukukunda ruhsatnamesiz bir sigortacıyla yapılan sözleşme
lerin yine kumar ve bahis hükümlerine tabi tutulması, mevcut Kanundaki hatanın devam ettiğini 
göstermektedir. 

Yine çok ciddi sorun çıkaracak olan "teminat altma alnacak rizikolar" hususunda Tasan hüküm
leri ile Sigortacılık Kanunu arasında tam bir zıtlık bulunması Altıncı Kitabın önemli hukuki açmaz-
larındandır. 
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Tasarıda Kooperatifler sermaye şirketi gibi kabul edilerek, anonim şirketler gibi birleşme, bö
lünme ve tür değiştirme hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu düzenleme, kooperatiflerdeki temel düşün
ceye ters düşmektedir ve kooperatiflerin toplumsal amaçlarından uzaklaşmasına neden olacaktır. 

Tasarının Komisyonda görüşülüş şekli, geniş kapsamlı düzenlemeler içermesi, toplumsal haya
tı düzenlemesi göz önünde tutulursa, yeterli bir inceleme yapılamadan Genel Kurula indirilmesinde 
aceleci davranıldığı görülmektedir. İçerdiği eksiklikler, ticari yaşamda var olan eksiklikleri karşıla
yamaması, temel yasa olan Borçlar Yasasından önce TBMM'ye sunulması ve diğer yasalarla uyum
suzluklar içermesi nedeniyle Tasarıya karşıyız. 

Halil Ünlütepe İsa Gök Ali Rıza Öztürk 
Afyonkarahisar Mersin Mersin 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

KARŞI OY 
Türk Ticaret Kanunu tasarısına aşağıdaki nedenlerden dolayı karşıyız. Karşı oy yazımızı arz 

ediyoruz. 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonunda İçtüzüğün 77. maddesine göre maddeleri

ne değinilmeden geneli üzerinde görüşme yapıldıktan sonra oy çokluğu ile genel kurula gönderil
mesine 26/12/2007 tarihli komisyon toplantısında karar alınmıştır. 

Cumhuriyet tarihimizin 3. Ticaret Kanunu olacak olan tasarı komisyonumuzca veya alt komis
yonda hızlı bir şekilde incelendikten, maddeleri komisyonca değerlendirildikten sonra genel kurula 
gitmesi daha uygun olurdu. Genel Kurulun yapısı gereği bu tasarının değişmesi gereken maddeleri
ni burada düzeltmek pek mümkün olamamaktadır. 

Geneli itibarı ile bu tasarı Avrupa Birliğine kesin üye olacakmış saiki ile hazırlanmıştır. Oysa Av
rupa Birliğine girilip girilmeyeceği henüz belli değildir. AB hukuku henüz tam oturmamış, AB hu
kuku gelişen bir hukuktur, henüz süreç tamamlanmamıştır. 

Teknolojik gelişmelere uyum sağlama konusunda eksiklikler mevcuttur. Tasarı daha ayrıntılı 
hükümler içermesi gerekmektedir. Bu haliyle sırf şirketlere web sitesi kurma zorunluluğu dışında bir 
şey getirmemekte, elektronik genel kurullar, faturaya itirazın elektronik beyanla yapılabilmesi tasa
rıda yer almalı idi. 

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Medeni Kanunun ayrılmaz bir parçasıdır. Türk 
Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu uyum içerisinde olmalıdır. Çalışmaları devam eden Borçlar 
Kanunu tasarısı eş zamanlı olarak Türk Ticaret Kanunu ile birlikte görüşülebilse bu iki kanun ara
sındaki olması gereken uyum sağlanabilirdi. Daha sonra gündeme gelecek olan TBK tasarısı arasın
da dil, ifade ve özellikle TMK madde 5'te yapılan yollama uyannca uygulanması gereken genel 
nitelikli hükümler arasında önemli bazı uyumsuzluklar ortaya çıkacaktır. 

Özel kanun niteliğinde olan (Sermaye Kurulu Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bankacı
lık Kanunu gibi) kanunlara uyum konusunda daha fazla özen gösterilmesi gerekirdi. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine yeni bir kanun yapmakla 50 yıldır başarıyla uygulan
mış ve birçok içtihat oluşturmuş bir birikim boşa gidecektir. 

Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın Osman Ertuğrul 
Kırşehir Ordu Aksaray 
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KARŞI OY YAZISI 
Adalet Komisyonunda tartışılıp Genel Kurul gündemine gönderilmesi kararlaştırılan Türk Tica

ret Kanunu Tasarısına, aşağıdaki gerekçelerden ötürü karşı çıkıyoruz. Bu bağlamda, muhalefet şer
himizi Komisyon Makamına arz ediyoruz. 

Türk Ticaret Kanununun, değişen dünya koşulları, küreselleşme ve açık ekonomik yapıya göre 
yenilenmesi ihtiyacı; yıllardan beri gerek hukuk çevrelerinde gerekse de ticaret erbapları tarafından 
sıkça değerlendirilen bir konu olagelmiştir. Fakat ne yazık ki, ilgili kanunun yenilenmesi sürekli er
telenmiş olup, yeni kanun yapımına karar verilmesinden itibaren de uzun yıllar alan bir hazırlık 
sürecine girilmiştir. 

Öncelikle, beş yıl gibi uzun bir sürenin ürünü olması hasebiyle ve söz konusu beş yıl boyunca 
ülkemizde yapılan yapısal reformlardan ötürü, mevcut taslak ihtiyaçları tam olarak karşılamamakta
dır. Şimdiye kadar hükümetin kendi siyasaları doğrultusunda gündemine almadığı ve şu anda da ale
lacele kanunlaştırmaya çalıştığı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının, yeniden değerlendirilmesi 
güncellenmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını bilmekte olduğumuz Borçlar Kanunu Tasarı
sı, Adalet Komisyonuna gelip tartışılmadan ve raporu oluşturulup Genel Kurula gönderilmeden, Türk 
Ticaret Kanununun bir an önce kararlaştınhp raporunun yazılması, birbiriyle doğrudan ilişkili olan bu 
iki kanun arasında çelişkiler yaratabilecektir. Asıl olması gereken, Borçlar Kanunu Tasarısının akabin
de alt komisyonda yeniden değerlendirilip, güncel ihtiyaçlara göre güncellenmesi olmalıdır. 

Bu bağlamda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının, hiç olmazsa Genel Kurulda oldukça ayrıntılı 
olarak ele alınıp önergelerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi 
ve adil rekabet koşulları oluşturulması ile Kanun Tasarısının geçmesi, ülkemiz için önemli bir geliş
me olacaktır. 

02/01/2008 
Ayla Akat Ata 

Batman 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI 

BAŞLANGIÇ 
A) Kanunun uygulama alanı 

I - Ticarî hükümler 
MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanu

nunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî işletmeyi ilgilendiren işlem ve 
fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticarî hükümlerdir. 

(2) Mahkeme, hakkında ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî işlerde, ticarî örf ve âdete, bu da 
yoksa genel hükümlere göre karar verir. 

II - Ticarî örf ve âdet 
MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak kabul edildiği be

lirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. Ancak, irade açıklamalarının yorumun
da teamüller de dikkate alınır. 

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. İl
gililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî 
örf ve adet uygulanır. 

(3) Ticarî örf ve adet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar tarafından bilin
diği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır. 

III - Ticarî işler 
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün iş

lem ve fiiller ticarî işlerdendir. 
IV - Ticarî davalar ve delilleri 
1. Genel olarak 
MADDE 4 - (1) Her iki tarafın da ticarî işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları 

ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; 
a) Bu Kanunda; 

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 
ilâ 969 uncu maddelerinde; 

c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle 
birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet yasağına ilişkin 348 ve 352, yayın sözleşmesine da
ir 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuğa ilişkin 416 
ilâ 429, ticarî mümessiller ve diğer ticarî vekiller için öngörülmüş bulunan 449 ilâ 456, havale hak
kındaki 457 ilâ 462, vediayı düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde; 

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta; 
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hü

kümlerde; 

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, fınansal kurumlara ve ödünç para verme işleri hakkın
daki düzenlemelerde; 
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öngörülen hususlardan doğan hukuk davalan ticarî dava sayılır. Ancak; herhangi bir ticarî iş
letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar 
bundan istisnadır. 

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir. 

2. Ticarî davaların görüleceği mahkemeler 
MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk 

veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir. 
(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulu

nan ve 4 üncü madde hükmünce ticarî sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkeme
sinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan 
birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan 
ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak
la görevlendirilebilir. 

(3) İkinci fıkrada yazılı durumlarda, sadece iki tarafın isteklerine bağlı olmayan işler hariç ol
mak üzere, bir davanın ticarî veya hukukî niteliği nedeniyle mahkemenin iş alanına girip girmedi
ği, taraflarca sadece ilk itiraz şeklinde ileri sürülebilir. İlk itiraz haklı görüldüğü takdirde dosya il
gili mahkemeye gönderilir. Kararın sözlü bildirimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün içinde 
açılacak davaya bu mahkeme bakmak zorundadır; ancak, davaya, davanın niteliğine göre uygulan
ması gerekli olan usul ve kanun hükümlerini uygular. Ticarî bir davanın hukuk mahkemesi, ticarî 
olmayan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına 
yeterli bir sebep oluşturmaz. 

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapılacak işlemlere ve bunların tâbi 
oldukları sürelere ilişkin usul hükümleri, iş alanına ait ilk itirazın kabulü hâlinde de uygulanır. 

B) Çeşitli hükümler 
I - Zamanaşımı 

MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda 
aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez. 

II - Teselsül karinesi 

MADDE 7 - (1) İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticarî niteliği ha
iz bir iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse, kanunda veya sözleşmede 
aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar. 

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasındaki ilişki
lerde de birinci fıkra hükmü geçerli olur. 

III - Ticarî işlerde faiz 
1. Faiz oranı 

MADDE 8 - (1) Ticarî işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. 

(2) Ticarî işlerde, kanunî ana para ve temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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2. Bileşik Faiz 
MADDE 9 - (1) Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar fa

iz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla, borçlu yönünden ticarî iş niteliğindeki ödünç sözleşme
lerinde geçerlidir. 

3. Faizin başlangıcı 
MADDE 10 - (1) Aksine sözleşme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli 

bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar. 
BİRİNCİ KİTAP 

Ticarî İşletme 
BİRİNCİ KISIM 

Tacir 
A) Ticarî işletme 
1. Bütünlük ilkesi 
MADDE 11 - (1) Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağ

lamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. 
(2) Ticarî işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararna

mede gösterilir. 
. (3) Ticarî işletme bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir. De

vir sözleşmesinin, aksi öngörülmemişse duran malvarlığını, işletme değerini (peştemalîyeyi), kira
cılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen 
malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu sözleşme yazılı olarak yapılır. 

B) Tacir 
I - Gerçek kişiler 
1. Genel olarak 
MADDE 12 - (1) Bir ticarî işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. 
(2) Bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilân araçla

rıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân etmiş olan kimse, 
fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

(3) Bir ticarî işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adî bir şirket veya her ne suretle olur
sa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi-
niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. 

2. Küçük ve kısıtlılar 
MADDE 13 - (1) Küçük ve kısıtlılara ait ticarî işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, ta

cir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, kanunî temsilci ceza hükümlerinin uygulan
ması yönünden tacir gibi sorumlu olur. 

3. Ticaret yapmaktan yoksun bırakılanlar 
MADDE 14 - (1) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve gö

revleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykın bir şekilde ya da 
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başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir 
ticarî işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır. 

(2) Birinci fıkraya aykırı hareketin doğurduğu hukukî, cezaî ve disipline ilişkin sorumluluk 
saklıdır. 

4. Esnaf 
MADDE 15 - (1) İster gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sa

bit bulunsunlar, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 in
ci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan sanat ve tica
retle uğraşanlar tacir değildir. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Ka
nununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır. 

II - Tüzel kişiler 
MADDE 16 - (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticarî bir işletme işleten dernekler, 

vakıflar ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticarî 
şekilde işletilmek üzere Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan, kurum ve 
kuruluşlar da tacir sayılırlar. 

(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve geliri
nin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticarî işletmeyi, ister 
doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle iş
letsinler, kendileri tacir sayılmazlar. 

III - Donatma iştiraki 
MADDE 17 - (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de uygulanır. 
C) Tacir olmanın hükümleri 
I - Genel olarak 
MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borçları sebebiyle iflâsa tâbi olduğu gibi, kanun hükümleri

ne uygun olarak, bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmakla, ticarî işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür. 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. 
(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden 

dönmeye ilişkin bildirim veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güven
li elektronik imzayı içeren bir yazı ile yapılır. 

(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 
II - Özel olarak 
1. Ticaret karinesi 
MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarının ticarî olması asıldır. Ancak; gerçek kişi olan bir tacir, 

işlemi yaptığı anda bunun ticarî işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin 
ticarî sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adî sayılır. 

(2) Taraflardan yalnız biri için ticarî iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bu
lunmadıkça, diğeri için de ticarî iş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 575 — 

2. Ücret isteme hakkı 

MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticarî işletmesiyle ilgili bir iş veya hiz
met görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir verdiği avanslar ve yaptığı giderler 
için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır. 

3. Fatura ve teyit mektubu 

MADDE 21 - (1) Ticarî işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir 
menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise 
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. 

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir 
itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

(3) Sözlü olarak, telefon veya telgrafla kurulan sözleşmelerin veya yapılan açıklamaların içe
riğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunma
mışsa, teyit mektubunun yapılan sözleşmeye ve açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. 

4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 

MADDE 22 - (1) Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasıyla 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 409 uncu maddesinde yazılı hâllerde, fahiş 
olduğu iddiasıyla bir ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemez. 

5. Ticarî satış ve trampa 

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış 
ve trampalarda da Borçlar Kanununun satış ve trampa sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına veya malın cinsine göre satış sözleşmesinin kısım 
kısım yerine getirilmesi mümkün veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan tes
limi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmişse, sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle alıcının 
haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanılabilir. 

b) Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteye
bilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapıl
masına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın niteliklerini 
bir uzmana tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının ta
kas hakkı saklı kalmak şartıyla, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı tak
dirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya bildirilir. 

c) Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya bil
dirmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya in
celettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için 
durumu bu süre içinde satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Diğer durumlarda Borçlar Kanununun 198 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır. 

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüş bulunan zamanaşımı süresi tacirler 
arasındaki ticarî satışlarda altı aydır; bu süre azaltılabilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Ticaret Sicili 

A) Kuruluş 

I - Genel olarak 

MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından tutulur. 
Oda bulunmayan veya yeteri şekilde kurumlaşmamış odaların bulunduğu yerlerde ticaret sicili, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir oda tarafından tutulur. 

(2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elek
tronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulur. 

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil işlemle
ri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

II - Yönetim 

MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 
Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından oda meclisi tarafından Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygun görüşü alınarak atanır. Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar 
müdür yardımcısı görevlendirilir. 

(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen so
rumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararın doğmasında kusuru bulunan
lara başvurur. Ticaret sicili müdürü ve yardımcılan ile diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı iş
lenmiş sayılır. 

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetle
meye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adı geçen Bakanlıkça alı
nan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. 

III - Tüzük 

MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zo
runluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlanna karşı itiraz 
yolları, sicil müdür ve yardımcılan ile diğer personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile bu ko
nuyla ilgili diğer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir. 

B) Tescil 

I - Şartları 

1. İstem 

MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili 
kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Tescil anı
nın saptanmasında harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hükümleri saklıdır. 
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2. İlgililer 

MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri tarafından yetkili si
cil müdürlüğüne yapılır. 

(2) Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse zorunlu veya yetkili olduğu takdirde, kanunda ak
sine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin istemiyle yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sayılır. 

3. İstemin şekli 

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile olur. 

(2) Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmış-
sa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur. 

4. Süre 
MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. 
(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya bel

genin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. 
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır. 
5. Değişiklikler 
MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. 
(2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer veya ortadan kalkar

sa sicildeki kayıt da kısmen veya tamamen silinir. 
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 
II - Sicil müdürünün görevleri 
1. İnceleme görevi ve geçici tescil 
MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî şartların var olup olmadığını incele

mekle yükümlüdür. 
(2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı olup ol

madığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri 
içerip içermediği incelenir. 

(3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim 
yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. 

(4) Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tes
cilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay 
içinde mahkemeye başvurduklannı veya aralannda anlaştıklannı ispat etmezlerse geçici tescil resen 
silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır. 

2. Tescile davet ve ceza 
MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş 

olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdü
rü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklannı yerine getirmeye veya o hu
susun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. 
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(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de 
bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticarî davalara 
bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir 
hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil is
temini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen ki
şinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. 

3. İtiraz 
MADDE 34 - (1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdür

lüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde 
ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. 

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil müdürünün 
karan, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, 
itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir. 

III - Açıklık 

MADDE 35 - (1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve 
ilânları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralan yazılarak sicil müdürlüğünce 
saklanır. 

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebi
leceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup 
olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. 

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilân olunur. 

(4) İlân, Türkiye genelinde sicil kayıtlannın ilânına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. 

IV - Sonuçları 

1. Tescil ve ilânın üçüncü kişilere etkisi 

MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkın
da, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada yayımlanma
mış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukukî sonuçlarını doğurur. Bu 
günler, tescilin ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur. 

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sü
relerin derhal işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır. 

(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmedikle
rine ilişkin iddiaları dinlenmez. 

(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilânı zorunlu iken ilân 
olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü 
kişilere karşı ileri sürülebilir. 
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2. Görünüşe güven 
MADDE 37 - (1) Tescil edilmesi gereken bir husus yanlış ilân edilmişse, üçüncü kişi, işleri ile 

ilgili olan husus tescil ettirilmesi gereken kişiye karşı, yanlış bir şekilde ilân edilen içeriğe dayana
bilir; meğerki, yanlışlığı biliyor olsun. 

3. Sorumluluk 
MADDE 38 - (1) Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki 

yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar gören
lerin tazminat haklan saklıdır. 

(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde dü
zeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması do
layısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir husu
su tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğ
radıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 

A) Ticaret unvanı 
I - Kullanma zorunluluğu 
1. Genel olarak 
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve iş

letmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 
(2) Tescil olunan ticaret unvanı, ticarî işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca gö

rülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca tacirin kullandığı işletmeyle ilgili belge
lerinde, sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi ise sermaye miktarı, web site
si adresi ve numarası da gösterilir. 

2. Tescil 
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticarî 

işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve 
ilân ettirir. 

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdık
tan sonra sicil müdürüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kim
selerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürüne verilir. 

(3) Merkezi Türkiye'de bulunan ticarî işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret sicili
ne tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin yukarıdaki fıkraların hüküm
leri bu işletmelere de uygulanır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sici
le geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bu
lunduğu yer sicil müdürünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur. 

(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticarî işletmelerin Türkiye'deki şubeleri, kendi ülkele
rinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticarî işletmeler gi
bi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticarî mümessil ata-
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nır. Ticarî işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ti
carî işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. 

II - Ticaret unvanının şekli 
1. Gerçek kişiler 

MADDE 41 - (1) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak yapabi
leceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur. 

2. Tüzel kişiler 
a) Kollektif ve komandit şirketler 
MADDE 42 - (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az bi

rinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. 
(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortak

lardan en az birinin ad ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ti
caret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz. 

b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 

MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 
ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. 

(2) Ticaret unvanlarında, "anonim şirket", "limited şirket" ve "kooperatif şirket" kelimelerinin 
bulunması şarttır. Bunların ticaret unvanında, gerçek bir kişinin ad veya soyadı yer aldığı takdirde, 
şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle kısaltılarak yazılamaz. 

c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 

MADDE 44 - (1) Ticarî işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret un
vanları, adlarıdır. 

(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, müşterek donatanlardan en az birinin ad ve soyadını ve
ya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret un
vanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur. 

d) Ortak hükümler 
MADDE 45 - (1) Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tes

cil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır. 

3. Ekler 

MADDE 46 - (1) Tacirin kimliği, işletmenin genişliği, önemi ve fınansal durumu hakkında, 
üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve ka
mu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya un
vanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. 

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izleni
mini uyandıracak ekler yapamazlar. 

(3) "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Millî" kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakan
lar Kurulu kararıyla konabilir. 
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4. Ticaret unvanının devamı 
MADDE 47 - (1) Ticarî işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanu

nen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir. 

(2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi hâlinde ti
caret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı dâhil 
olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şir
kete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bı
rakılabilir. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir. 

5. Şubeler 

MADDE 48 - (1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kul
lanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir. 

(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır. 

(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret unvanında, 
merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır. 

6. Ticaret unvanının devri 
MADDE 49 - (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. 
(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu do

ğurur. Devir hâlinde devralan unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir. 
III - Ticaret unvanının korunması 

1. İlke 
MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak hakkı sadece 

sahibine aittir. 
2. Bildirim ve ceza 

MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Pa
tent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine 
aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne 
ve Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar. 

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler ve 49 uncu maddeye aykırı 
olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fıkra
sındaki cezalara mahkûm edilirler. 

3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 
MADDE 52 - (1) Ticaret unvanının, ticaret hayatında geçerli olan dürüst uygulamalara aykırı 

biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, men'ini; haksız kul
lanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, te
cavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların 
imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî taz
minat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin 
karşılığına da hükmedebilir. 
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(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimse
ye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayınlanmasına da karar verebilir. 

B) İşletme adı 
MADDE 53 - (1) İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve 

benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da, sahipleri tarafından tescil ettirilmesi ge
rekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

A) Genel olarak 
I - Amaç ve ilke 
MADDE 54 - (1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların 

menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. 

(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı 
veya diğer şekillerdeki dürüstlük kurallarına aykın davranışlar veya ticarî uygulamalar haksız ve 
hukuka aykırıdır. 

II - Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar, ticarî uygulamalar 
MADDE 55 - (1) Aşağıda sayılan davranışlar, dürüstlük kurallarına aykırı haksız rekabet 

hâlleridir: 
a) Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar 

ve özellikle; 
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticarî işlerini 

yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, 
2. Kendisi, ticarî işletmesi, işletme işaretleri, mallan, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, 

satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bu
lunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, 

3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna ye
teneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek 
adları ve sembolleri kullanmak, 

4. Başkasının mallan, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile kanştınlmaya müsait önlemler almak, 
5. Kendisini, mallannı, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fıyatlannı, gerçeğe aykın, yanıltıcı, rakibini 

gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, 
mallan, iş ürünleri veya fiyatlanyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, 

6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında 
satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerinin, ken
disinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki satış fiyatının, aynı çeşit malla
rın, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında 
olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispat
ladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur, 
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7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, 
8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, 
9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, ya

rarlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, 

10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukukî işlemlere ilişkin kamuya yapılan 
ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek, nakit veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kay
naklanan ek ödemeyi Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek, 

11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kre
dilerin net tutarlanna, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak, 

12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredi sözleşmeleri 
sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyat, ödeme şartlan, sözleşme süresi, 
müşterinin dönme veya fesih hakkı veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik ve
ya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak, 

b) Sözleşmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle; 
1. Onlarla kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, müşterileri başkalanyla yapmış olduk

ları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, 
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onla

rı işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya 
önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak, 

3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve 
iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, 

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya tüke
tici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına ve
ya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek. 

c) Başkalannın iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle; 
1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak, 
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz 

olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak, 
3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünleri

ni teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak. 
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele 

geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlen
diren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 

e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir 
meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlanna uymayanlar dürüstlüğe aykın davranmış olur. 

f) Dürüstlük kurallarına aykırı işlem şartları kullanmak; özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer ta
raf aleyhine; 

1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak yasal düzenlemeden önemli ölçüde aynlan, veya 
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2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, 
önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
B) Hukukî sorumluluk 

I - Çeşitli davalar 

MADDE 56 - (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticarî faaliyet
leri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan 
kimse; 

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, 

b) Haksız rekabetin men'ini, 

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış 
veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini, 

d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, 

e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat 
verilmesini, 

isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonu
cunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir. 

(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de bi
rinci fıkradaki davaları açabilirler. 

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf dernekleri, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekono
mik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine gö
re tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki ku
rumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler. 

(4) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince bir kimse aleyhine verilmiş olan hüküm, hak
sız rekabete konu olan malları, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ondan ticarî amaçla elde et
miş olan kişiler hakkında da icra olunur. 

II - Çalıştıranın sorumluluğu 
MADDE 57 - (1) Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada çalışanlar ve

ya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
yazılı davalar, çalıştıranlara karşı da açılabilir. 

(2) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalar hakkında Borçlar Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

III - Basının sorumluluğu 
MADDE 58 - (1) Haksız rekabet basın aracılığıyla işlenmiş ise, 56 ncı maddenin birinci fıkra

sının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak yazı sahibi veya ilân veren aleyhine açılabilir; 
Ancak; 

a) Yazı veya ilân, yazı sahibinin yahut ilân verenin haberleri olmaksızın ya da rızalarına aykı
rı olarak yayınlanmışsa; 
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b) Yazı sahibi veya ilân verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa; 
c) Başka sebepler yüzünden yazı sahibi veya ilânı verenin meydana çıkarılması veya aleyhle

rine bir Türk mahkemesinde dava açılması mümkün olmazsa, 
bu davalar, yazı işleri müdürü, bir ilân söz konusu ise ilân servisi şefi; yazı işleri müdürü ve 

ilân servisi şefi gösterilmemişse veya yoksa yayınlayan; bu da gösterilmemişse basımevi sahibi, 
aleyhine de açılabilir. 

(2) Bu hâller dışında, yazı işleri müdürüne, ilân servisi şefine, yayınlayana ve basımevi sahibi
ne bir kusur yüklenebilirse birinci fıkrada yazılı sıraya bakılmaksızın kusurlu olanlar aleyhine dava 
açılabilir. 

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Borçlar Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

IV - Kararın ilânı 
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan alın

mak üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. İlânın şeklini ve kap
samını hâkim belirler. 

V - Zamanaşımı 
MADDE 60 - (1) 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğu

munu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmek
le zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince 
daha uzun bir dava zamanaşımı süresine tâbi olan bir cezayı gerektiren bir fiil işlenmişse, bu süre 
hukuk davaları için de geçerli olur. 

VI - İhtiyatî tedbirler 
MADDE 61 - (1) Dava açma hakkını haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, varolan 

durumun olduğu gibi korunmasına, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngö
rüldüğü gibi haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin 
men'ine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine, gümrüklerde el koyma ve gerekli diğer 
önlemlerin alınmasına Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyatî tedbir hakkındaki hüküm
lerine göre karar verebilir. 

C) Ceza sorumluluğu 
I - Cezayı gerektiren fiiller 
MADDE 62 - (1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler; 

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş 
ürünleri, ticarî faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler; 

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim 
veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar; 

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini 
gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önleme-
yenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler; 
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fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince 
hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına gi
ren fiiller dolayısıyla bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

II - Tüzel kişilerin cezaî sorumluluğu 
MADDE 63 - (1) Tüzel kişilerin işleri görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 

nci madde hükmü, tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya or
taklar hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ticarî Defterler 

A) Defter tutma ve envanter 
I - Defter tutma yükümü 
MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvar

lığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu 
Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzman
lara, akla yatkın bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve fınansal durumu 
hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden 
izlenebilmelidir. 

(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasını (fotokopi, karbonlu 
kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı gibi) yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. 

(3) Ticarî defterlerin tümü, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onay
ları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda açılış 
onayları sicil müdürü tarafından da yapılabilir. Bu onayın noter tarafından yapıldığı durumlarda no
ter, odalardan getirilecek bir faaliyet onay belgesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Stan
dartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış 
onaylarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca bir tebliğle belirlenir. 

(4) Pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiy-
le ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir. 

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir. 

II - Defterlerin tutulması 

MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harf
ler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. 

(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak 
yapılır. 

(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. 
Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. 
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(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklin
de veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu ko
nuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli 
diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ula
şılmasının ve bu süre zarfında bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şart
tır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

III - Envanter 

MADDE 66 - (1) Her tacir, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçları
nı, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları 
ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. 

(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faali
yet (hesap) dönemi (yılı) oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uy
gun düşen süre içinde çıkarılır. 

(3) Maddî duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malze
meleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyor
sa, değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer 
ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak kural olarak üç yılda bir fi
ziksel sayım yapılması zorunludur. 

(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki 
taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlık
lı değer ile envantere konulabilir. 

IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 

MADDE 67 - (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel 
kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. 
Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen en
vanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlanna 
eş düşmelidir. 

(2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartla
rına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle, cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mev
cudunun güvenle tesbiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir. 

(3) Faaliyet döneminin kapanışında; 
a) Fizikî sayım veya ikinci fıkraya göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı ka

lemlerinin cins, miktar ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya sonraki iki 
ay içinde bulunan bir gün itibarıyla çıkarılmış özel bir envanterde gösterilmişse ve 

b) Bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde ile
riye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet döneminin 
sonu itibarıyla değerlemesi doğru yapılıyorsa, 

varlıklara ilişkin envanterin yapılmasına gerek yoktur. 
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B) Açılış bilançosu, yıl sonu finansal tabloları 
I - Genel hükümler 
1. Düzenleme yükümü 
MADDE 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve 

borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (açılış bilançosu, yıl sonu bilançosu) çı
karmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yıl sonu finansal tablolarının, yıl sonu bilançosuna ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

(2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar. 

(3) Bilanço ile gelir tablosu, yıl sonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türki
ye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır. 

2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 
MADDE 69 - (1) Yıl sonu finansal tablolar; 
a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, 
b) Açık ve anlaşılır olmalı, 
c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. 
3. Dil ve para birimi 
MADDE 70 - (1) Yıl sonu finansal tabloları Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenir. Bu konuda

ki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır. 
4. İmza 
MADDE 71 - (1) Finansal tablolar, tacir tarafından tarih atılarak imzalanır. 

II - Kalemlere ilişkin ilkeler 
1. Tamlık ve mahsup yasağı 
MADDE 72 - (1) Aksine kanunî hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı kalmak 

kaydıyla, yıl sonu finansal tablolannın ticarî işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen 
giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri (dönem ayırıcı hesaplan), bütün gelir ve giderleri doğru şe
kilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklı tutulması kaydıyla iktisap edi
len ve işletmenin kendisinin veya üçüncü kişilerin borçları için rehnolunan ya da başka bir şekilde 
güvenceye verilen malvarlığı unsurları, güvence verenin bilançosunda gösterilir. Nakdî tevdilerin 
söz konusu olduğu hâllerde, bunlar güvence alanın bilançosunda yer alır. Finansal kiralamaya iliş
kin hükümler saklıdır. 

(2) Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ilişkin haklar, bunlarla ala
kalı yüklerle mahsup edilemez. 

2. Bilançonun içeriği 
MADDE 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilançoda, duran ve 

dönen varlıklar, özsermaye, borçlar ve dönem ayıncı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve ye
terli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. 

(2) Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır. 
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3. Aktifleştirme yasağı 
MADDE 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kurulu

şu ve özsermaye sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz. 
(2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddî olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem 

konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlannda aksi öngörülmüş olsun. 
(3) Sigorta sözleşmelerinin kurulması için yapılan giderler aktifleştirilemez; meğerki Türkiye 

Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. 
4. Karşılıklar 
MADDE 75 - (1) Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek ola

sı kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır. 
5. Dönem ayırıcı (geçici) hesaplar 
MADDE 76 - (1) Bilanço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleşecek olan harcama

lar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. 
6. Sorumluluk ilişkileri 
MADDE 77 - (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçe

nin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleşmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü ki
şilerin borçlan için verilen güvencelerden, üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar 
ile Türkiye Muhasebe Standartlannda öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, 
bilançonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına göre açıklanır. Rücudan doğan ala
caklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk ilişkileri de ekte belirtilir. 

III - Değerleme ilkeleri 
1. Genel değerleme ilkeleri 
MADDE 78 - (1) Yıl sonu fınansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşa-

ğıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alın
mak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: 

a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânço-
sundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır, 

b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme faaliyetinin sürekliliğin
den hareket edilir, 

c) Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir, 
d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuş bulunan bütün 

olası riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile yıl sonu fınansal tablolarının düzenlenme tarihi ara
sında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse he
saba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farklann dönem sonuçlanyla ilişkilendirilme-
sinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur. 

e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yıl sonu finan-
sal tablolanna alınırlar, 

f) Önceki yıl sonu fınansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur. 
(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden aynlınabilir. 
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2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 
MADDE 79 - (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu stan

dartlarda gösterilen ölçülere göre değerlendirilir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar 
uygulanır. 

3. İktisap ve üretim değerleri 

MADDE 80 - (1) Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, 
uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarına tâbidir. 

4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 

MADDE 81 - (1) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörü
len değerlendirmeyi basitleştirici yöntemler uygulanır. 

C) Saklama ve ibraz 

I - Belgelerin saklanması, saklama süresi 

MADDE 82-(1) Her tacir; 

a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, fınansal tablolarını, 
yıllık faaliyet raporlarını, topluluk fınansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin 
anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini; 

b) Alınan ticarî mektupları; 

c) Gönderilen ticarî mektupların suretlerini; 
d) 66 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, 
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür. 
(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî işe ilişkin tüm yazışmalardır. 
(3) Açılış ve ara bilançoları, fınansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, 

birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görün
tü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki, 

a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarıyla gör
sel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler; 

b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde kayıtlar oku
nabilir hâle getirilebiliyor olsun. 

(4) Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesine dayanarak bilgisayarlı or
tama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdmlmış bilgiler 
birinci cümleye göre de saklanabilir. 

(5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bendlerinde öngörülen belgeler beş yıl saklanır. 
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun 

düzenlendiği yıl sonu fınansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandı
ğı, ticarî yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. 

(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer 
sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanunî saklama süresi içinde ziyaa uğrarsa tacir 
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ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticarî işletmesinin bulunduğu yerin yetkili mah
kemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli 
gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. 

(8) Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi 
defter ve kağıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde 
ve tüzel kişi sona ermişse defter ve kağıtlar birinci fıkra gereğince beş yıl süreyle sulh mahkemesi 
tarafından saklanır. 

II - Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz 
MADDE 83 - (1) Ticarî uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsa

lar, tarafların ticarî defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir. 
(2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, muhakemeye muhtaç davalarda ihzarı işlemlere 

ait hükümleriyle senetlerin ibraz zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî işlerde de uygulanır. 

III - Uyuşmazlıklarda suret alınması 
MADDE 84 - (1) Eğer bir hukukî ihtilafta ticarî defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmaz

lıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülen hâllerde, defterlerin ilgili yap
raklarından suret alınır. Defterlerin içeriklerinin diğer kısımları Türkiye Muhasebe Standartları yö
nünden denetimlerinin gerekli kıldığı ölçüde mahkemece açıklanır. 

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi 
MADDE 85 - (1) Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şir

ket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin 
incelenmesine karar verebilir. 

V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 
MADDE 86 - (1) Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri ta

şıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil
mesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği tak
dirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulma
dan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir. 

VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 
MADDE 87 - (1) İşletmesini ticaret siciline kayıt ettirmekle yükümlü olan işletme sahipleri için 

bu Kısım hükümleri, ticaret siciline kayıt ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren geçerlidir. 
VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi 
MADDE 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî def

terlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide fmansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede 
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunla
rı uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve fmansal tablolara uluslararası pazarlar
da geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu 
olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır. 
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(3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde 
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dip
notlarında açıklarlar. 

(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve 
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
nun onayını almak şartıyla, kendi alanlan için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya 
ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. 

(5) Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili olduk
ları alanlar itibarıyla dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenlemelere, anılan düzenleme
lerde de hüküm bulunmadığı hâllerde dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul görmüş mu
hasebe ilkeleri uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Cari Hesap 

A) Tanım ve şekil 

MADDE 89 - (1) İki kişinin herhangi bir hukukî sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker 
teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline 
çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari 
hesap sözleşmesidir. 

(2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. 

B) Hükümleri 

I - Genel olarak 

MADDE 90 - (1) Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
hükümleri saklı kalmak üzere cari hesap sözleşmesinin hükümleri şunlardır: 

a) Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, alacağı ve
ya borcu doğuran sözleşme veya işleme ilişkin dava ve savunma haklarını düşürmez. Sözleşme ve
ya işlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çıkarılır. 

b) Cari hesap sözleşmesinin kurulmasından önce doğmuş bulunan bir alacak, tarafların onayıy
la cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmamışsa, bu alacak yenilenmiş olmaz. 

c) Bir ticarî senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış olması hâlinde geçerli olmak şartıyla 
yapılmış sayılır. 

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan son
ra tanınan veya hükmen belirlenen artan tutar, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere he
saba geçirilir; sözleşme sona ermiş veya artan tutar haczedilmiş ise onun ödenmesi gerekir. 

e) Cari hesabın alacak kısmına kaydolunan tutarlar için sözleşme veya ticarî teamüller gereğin
ce alındıkları günden itibaren faiz işler. 
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II - Özel durumlar 
1. Ticarî senetler 
MADDE 91 - (1) 90 inci maddenin (c) bendi gereğince cari hesaba kayıt olunan, ancak bede

li alınamayan ticarî senet sahibine geri verilerek carî hesaptan kaydı silinir. 
2. Ücret ve giderler 
MADDE 92 - (1) Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin bulunması, komisyondan kaynak

lanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluşturmaz. 
3. Hesap dışında kalan alacaklar 
MADDE 93 - (1) Takas edilemeyen alacaklarla, belirli bir amaca harcanmak veya ayrıca em

re hazır tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba geçirilemez. 
III - Artan tutar 
1. Saptanması 
MADDE 94 - (1) Sözleşme veya ticarî teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre 

hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark saptanır. 
(2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yılının son günü ta

raflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetve
li alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ya da 
telgrafla yahut güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, artan tutarı kabul 
etmiş sayılır. 

2. Faiz 
a) Genel olarak 
MADDE 95 - (1) Alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çıkarılması sonucunda bulunan ar

tan tutar için bunun saptandığı günden itibaren faiz işler. 
b) Bileşik faiz ve sözleşmeyle belirlenebilecek hükümler 
MADDE 96 - (1) Taraflar, üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana pa

raya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi, hesap devrelerini, faiz ve komisyon miktarlarını da 
sözleşme ile belirleyebilirler. 

(2) 9 uncu madde hükmü saklıdır. 
IV - Bütünlük ilkesi 
MADDE 97 - (1) Cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrılmaz bir bütün oluşturur. 

Cari hesabın kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri, alacaklı veya borçlu sayılamaz. Tarafların hu
kukî durumunu ancak sözleşmenin sonundaki hesabın kesilmesi belirler. 

C) Cari hesabın sona ermesi 
I - Genel olarak 
MADDE 98 - (1) Cari hesap sözleşmesi; 
a) Kararlaştırılan sürenin sona ermesi; 
b) Bir süre kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması; 
c) Taraflardan birinin iflâs etmesi, 
hallerinde sona erer. 
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II - Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 

MADDE 99 - (1) Sözleşme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kısıtlanırsa 
her iki taraf ve kanunî temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek şartıyla cari hesap söz
leşmesini feshedebilir. Ancak; artan tutarın ödenmesi, hesabın 94 üncü maddeye göre kapatılması 
gereken tarihte istenebilir. 

D) Artan tutarın haczi 
MADDE 100 - (1) Taraflardan birinin alacaklısının ona ait artan tutarı haczettirdiği gün hesap 

kapatılarak artan tutar saptanır. 
(2) Bu hâlde, borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf, onbeş gün içinde haczi kaldırtmazsa, 

diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalem
ler geçirilmek suretiyle ağırlaştınlamaz. Meğerki; hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce 
doğmuş bulunan hukukî bir ilişkiden kaynaklansın. 

(3) Haciz ettiren alacaklı bakiyeden, kendi alacağını karşılayan kısmının ödenmesini ancak he
sabın 94 üncü maddeye göre kapatılması gereken anda isteyebilir. 

E) Zamanaşımı 

MADDE 101 - (1) Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan ar
tan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gere
ken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bu
lunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren başlayarak beş yıl geçmekle za
manaşımına uğrarlar. 

YEDİNCİ KISIM 

Acentelik 

A) Genel olarak 

I - Tanımı 

MADDE 102 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi iş
letmeye bağlı hukukî konumu haiz olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya böl
ge içinde sürekli olarak ticarî bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunlan 
o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir. 

(2) Bu Kısımda hüküm bulunmayan hâllerde aracılık eden acentelere Borçlar Kanununun 
tellâllık hükümleri, sözleşme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulun
mayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanır. 

(3) Taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır. 

II - Uygulama alanı 

MADDE 103 - (1) Özel kanunlardaki hükümler saklı olmak üzere, bu Kısım hükümleri şunlar 
hakkında da uygulanır: 

a) Sözleşmeleri yerli veya yabancı bir taci.; hesabına ve kendi adına yapmaya sürekli olarak 
yetkili bulunanlar. 
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b) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabı
na ülke içinde işlemlerde bulunanlar. 

III - Tek başına yetkili olan ve tek müvekkile özgülenme 
MADDE 104 - (1) Aksi yazılı olarak kararlaştınlmadıkça müvekkil, aynı zamanda ve aynı yer ve

ya bölge içinde ve aynı ticaret dalı için birden fazla acente atayamayacağı gibi, acente de aynı yer ve
ya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticarî işletme hesabına acentelik yapamaz. 

B) Acentenin yetkileri 
I - Genel olarak 
MADDE 105 - (1) Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ih

tar, bildirim ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule 
yetkilidir. 

(2) Bu sözleşmelerden doğacak ihtilaflardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği 
gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir. Yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkın
daki sözleşmelerde yer alan, bu hükme aykırı şartlar geçersizdir. 

(3) Acentelerinin nam ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye'de ikame edilecek 
olan davalar sonucunda alman kararlar acentelere uygulanamaz. 

II - Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 
MADDE 106 - (1) Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat tes

lim etmediği malların bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim almaya yetkili ol
madığı gibi bu işlemlerden doğan alacağı yenileyemez veya miktarını indiremez. 

III - Sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 107 - (1) Özel ve yazılı bir yetki almadan acente, mütevekkili adına sözleşme yap

maya yetkili değildir. 
(2) Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafından 

tescil ve ilân ettirilmesi zorunludur. 
IV - Yetkisizlik 
MADDE 108 - (1) Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak, müvekkili adına bir 

sözleşme yaparsa müvekkili bunu haber alır almaz onam verebilir; vermediği takdirde acente söz
leşmeden kendisi sorumlu olur. 

C) Acentenin borçları 
I - Genel olarak 
MADDE 109 - (1) Acente, sözleşme uyannca kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde, 

müvekkilinin işlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 
(2) Acente, kusursuz olduğunu ispat etmediği takdirde özellikle, müvekkili hesabına saklamak

ta olduğu malın veya eşyanın uğradığı hasarlardan sorumludur. 
II - Haber verme yükümlülüğü 
MADDE 110 - (1) Acente, üçüncü kişilerin kabule yetkili olduğu beyanlarını, bölgesindeki piya

sanın ve müşterilerin fınansal durumunu, şartlannı, bunlarda meydana gelen değişiklikleri ve yapılan 
işlemlere ilişkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususlan ona zamanında bildirmek zorundadır. 
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(2) Acente müvekkilin açık talimatı olmayan konularda, emir alıncaya kadar işlemi geciktire
bilir. Ancak, işin acele nitelik taşıması nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait ol
mazsa veya acente en yararlı şartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi 
görüşüne göre işlemi yapar. 

III - Önlemler 

MADDE 111 - (1) Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı eşyanın taşınma sırasında hasara 
uğradığına dair belirtiler varsa, müvekkilinin taşıcıya karşı dava hakkını güvence altına almak üze
re, hasan belirlettirmek ve gereken diğer önlemleri almak, eşyayı mümkün olduğu kadar korumak 
veya tamamen telef olması tehlikesi varsa, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince yetkili 
mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür. 
Aksi takdirde, ihmali yüzünden doğacak zararı tazmin eder. 

(2) Satılmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya değerini düşüre
cek değişikliklere uğrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun değilse veya 
müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nci mad
desi gereğince eşyayı sattırmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zorunludur. 

IV - Ödeme borcu 

MADDE 112 - (1) Acente, müvekkiline ait olan parayı göndermekle veya teslim etmekle yü
kümlü olup da bunu yapmazsa, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren faiz ödemek ve gerekirse 
ayrıca tazminat vermek zorundadır. 

D) Acentenin hakları 
I - Ücret 
1. Ücrete hak kazandıran işlemler 
MADDE 113 - (1) Acente, acentelik ilişkisinin devamı süresince kendi çabasıyla veya aynı ni

telikteki işlemler için kazandırdığı üçüncü kişilerle kurulan bütün işlemler için ücret isteyebilir. Bu 
ücret hakkı, üçüncü fıkra uyarınca önceki acenteye ait olduğu hâlde ve ölçüde doğmaz. 

(2) Acenteye belli bir bölge veya müşteri çevresi bırakılmışsa, acente, acentelik ilişkisinin de
vamı süresince bu bölgedeki veya çevredeki müşterilerle kendi katkısı olmadan kurulan işlemler 
için de ücret isteyebilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi burada da uygulanır. 

(3) Acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra kurulan işlemler için acente; 
a) İşleme aracılık etmişse veya işlemin kurulmasının kendi çabasına bağlanabileceği ölçüde işle

mi hazırlamış ve işlem de acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurulmuşsa; 
b) Birinci veya ikinci fıkraların birinci cümleleri uyarınca ücret istenebilecek bir işleme ilişkin 

olarak üçüncü kişinin icabı, acentelik ilişkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile 
ulaşmışsa, 

ücret isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve şartlara göre paylaşılması hakkaniyet gereği ise, sonraki 
acente de uygun bir pay alır. 

(4) Acente, ayrıca, müvekkilinin talimatına uygun olarak tahsil ettiği paralar için de tahsil ko
misyonu isteyebilir. 
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2. Ücrete hak kazanma zamanı 
MADDE 114 - (1) Acente, kurulan işlem yerine getirildiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. 

Taraflar bu kuralı acentelik sözleşmesiyle değiştirebilir; ancak müvekkil işlemi yerine getirince, 
acente, izleyen aym son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanır. Her hâlde, acente, üçün
cü kişi kurulan işlemi yerine getirdiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. 

(2) Üçüncü kişinin işlemi yerine getirmeyeceği kesinleşirse, acentenin ücret hakkı düşer; öden
miş tutarlar geri verilir. 

(3) Aracılık edilen sözleşmeyi müvekkilin kısmen veya tamamen yahut öngörüldüğü şekliyle 
yerine getirmeyeceği kesinleşse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle 
sözleşmenin yerine getirilemediği hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakkı düşer. 

3. Ücretin miktarı 

MADDE 115 - (1) Sözleşmede hüküm yoksa ücretin miktarı, acentenin bulunduğu yerdeki ti
carî teamüle, teamül de mevcut değilse hâlin gereğine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesince 
belirlenir. 

4. Ücretin ödeme zamanı 
MADDE 116 - (1) Acentenin hak kazandığı ücretin, doğumu tarihinden itibaren en çok üç ay 

içinde veya sözleşmenin sona erdiği tarihte ödenmesi gerekir. 

(2) Ücret istemi, muacceliyeti ve hesaplanması bakımından önemli olan bütün konular hakkın
da acente bilgi istediği takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadır. Ayrıca acente, ücrete bağ
lı işlemlere ilişkin defter kayıtlarının suretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden iste
yebilir. Müvekkil, defter suretini vermekten kaçınırsa ya da defterlerin doğruluğu ve tamlığı konu
sunda kuşku duymayı gerektiren haklı nedenler varsa, acente ticarî defter ve belgelerin ilgili kısım
larını ya kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorunu mah
keme duruma en uygun şekilde karara bağlar. 

(3) Bu hükümlerin aksinin kararlaştırılması acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. 

II - Olağanüstü giderlerin karşılanması 
MADDE 117 - (1) Acente, yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptıklarından ancak olağa

nüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir. 

III - Faiz isteme hakkı 
MADDE 118 - (1) Avans ve olağanüstü giderler hakkında 20 nci maddenin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesi hükmü uygulanır. 
IV - Hapis hakkı 
MADDE 119 - (1) Acente, müvekkilindeki bütün alacakları ödeninceye kadar, acentelik söz

leşmesi dolayısıyla alıp da gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta de
vam eden bir üçüncü kişinin elinde bulunan taşınırlar ve kıymetli evrak ile herhangi bir eşyayı tem
sil eden senet aracılığıyla kullanabildiği mallar üzerinde hapis hakkını haizdir. 

(2) Müvekkile ait mallar acente tarafından sözleşme veya kanun gereği satıldığı takdirde, acen
te bu malların bedelini ödemekten kaçınabilir. 
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(3) Müvekkil aciz hâlinde bulunduğu takdirde, acentenin henüz muaccel olmamış alacakları 
hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla, 951 ilâ 953 üncü maddele
ri hükümleri saklıdır. 

E) Müvekkilin borçları 
MADDE 120 - (1) Müvekkil, acenteye; 
a) Mallarla ilgili belgeleri vermek, 

b) Acentelik sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususları ve özellikle iş hacmi
nin acentenin normalde bekleyebileceğinden önemli surette düşük olabileceğini bildirmek, 

c) Acentenin yaptığı işleri kabul edip etmediğini ya da yerine getirilmediğini uygun bir süre 
içinde bildirmek, 

d) Acentenin istemeye hak kazandığı ücreti ödemek, 

e) Ücret, avans ve olağanüstü giderler hakkında 20 nci madde hükümlerine göre faiz ödemek 
zorundadır. 
(2) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde, geçersizdir. 

F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 
I - Sebepleri 
MADDE 121 - (1) Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, taraflardan her 

biri üç ay önceden bildirimde bulunmak şartıyla feshedebilir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış 
olsa bile haklı sebeplerden dolayı her zaman fesih olunabilir. 

(2) Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya de
vam edilmesi hâlinde, sözleşme belirsiz süreli hâle gelir. 

(3) Müvekkilin veya acentenin iflâsı, ölümü veya kısıtlanması hâlinde, Borçlar Kanununun 397 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

(4) Haklı bir sebep olmadan ve üç aylık bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden taraf, 
başlanmış işlerin tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır. 

(5) Müvekkilin veya acentenin iflâsı, ölümü veya kısıtlanması sebebiyle, acentelik sözleşmesi 
sona ererse, işlerin tamamlanması hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranlanarak 
belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazılı hâllere göre onun yerine geçen
lere verilir. 

II - Denkleştirme istemi 
MADDE 122 - (1) Sözleşme ilişkisinin sor̂ a ermesinden sonra; 
a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesin

den sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, 
b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazan

dırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme 
ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını yitiriyorsa, ve 
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c) Denkleştirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete uygun düşüyorsa, 
acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir. 
(2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer öde

melerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı 
sırasındaki ortalama esas alınır. 

(3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse ve
ya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente 
denkleştirme isteminde bulunamaz. 

(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme 
ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir. 

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık ile benzeri diğer sürekli sözleşme 
ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır. 

III - Rekabet yasağı anlaşması 
MADDE 123 - (1) Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona erme

sinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerim içeren ve 
müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaşma en çok, 
ilişkinin bitiminden itibaren iki yıllık süre için yapılabilir ve yalnızca acenteye bırakılmış olan bölge
ye veya müşteri çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara ilişkin 
olabilir. Müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. 

(2) Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının uygulanmasın
dan yazılı olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanından itibaren altı ayın geçme
siyle tazminat ödeme borcundan kurtulur. 

(3) Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle sözleşme ilişki
sini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa 
yazılı olarak bildirebilir. 

(4) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. 

İKİNCİ KİTAP 
Ticaret Şirketleri 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Türleri 
MADDE 124 - (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirket

lerinden ibarettir. 
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bö

lünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. 
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 
MADDE 125 - (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. 
(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan 

yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklıdır. 
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C) Uygulanacak kanun hükümleri 
MADDE 126 - (1) Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanu

nunun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Borçlar 
Kanununun adî şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şir
ketleri hakkında da uygulanır. 

D) Sermaye koyma borcu 
I - Konusu 
MADDE 127 - (1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; 
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; 
b) Fikrî mülkiyet haklan; 
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; 
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları; 
e) Kişisel emek; 

f) Ticarî itibar; 
g) Ticarî işletmeler; 
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler; 
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar; 
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer; 
konabilir. 

II - Hükmü 
1. Genel olarak 
MADDE 128 - (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle 

koymayı taahhüt eylediği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. 
(2) Esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleri ile yer alan taşınmazlar tapuya şerh 

verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine bu hüküm uyarınca kayde
dildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde aynî sermaye kabul olunur. Özel 
sicile yapılan kayıt iyiniyeti kaldırır. 

(3) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan aynî 
bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil aranmaksızın geçerlidir. 

(4) Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçla
nılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğru
dan tasarruf edebilir. 

(5) Taşınmaz mülkiyetinin veya sair aynî bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şirke
tin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir. 

(6) Mülkiyet ve sair aynî hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere yapılacak tescil
lerle ilgili bildirimler, ticaret sicil müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve hemen yapılır. Şirketin 
tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 601 — 

(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava ede
bileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazmi
nat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir. 

(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular ta
rafından ortaklar aleyhine ihtiyatî tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilânı tarihinden itibaren iş
lemeye başlar. 

2. Temerrüt faizi 
MADDE 129 - (1) Vaktinde konulmayan sermaye para ise, 128 inci madde gereğince tazmi

nat hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin tescili anından 
itibaren temerrüt faizi de ödenir. 

3. Sorumlu olma 

MADDE 130 - (1) Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şir
ketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. 

(2) Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vâde gününden, muaccel ise 
şirket sözleşmesi tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir. 

(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı 
şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek gün
lerin temerrüt faizini de öder. 

(4) Alacak kısmen tahsil edilmişse, yukarıdaki hükümler tahsil edilmemiş olan kısım hakkın
da geçerlidir. 

4. Karineler 
MADDE 131 - (1) Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, il

gililerce kabul edilmiş sayılır. 
(2) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan malların mülkiyeti şirkete ait 

ve haklar şirkete devredilmiş olur. 
(3) Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası 

kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez. 
5. Faiz ve ücret alma hakkı 
MADDE 132 - (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle ortakların, koydukla

rı sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir. 
E) Ortakların kişisel alacaklıları 
MADDE 133 - (1) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, 

hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye 
payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda 
borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. 

(2) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını o ortağa düşen kâr payı veya tasfiye payın
dan almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış paylan, 9/6/1932 ta-
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rihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyannca haczedebilir ve 
paraya çevirebilir. Haciz, istek üzerine pay defterine işlenir. 

(3) Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan di
ğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilirle yetkisini de haizdir. 

(4) Yukarıdaki hükümler borçlu ortakların şirket dışındaki mallarına alacaklıların başvurmala
rına engel olmaz. 

F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
I - Uygulama alanı ve kavramlar 
1. Uygulama alanı 

MADDE 134 - (1) Ticaret şirketlerinin birleşmelerine, bölünmelerine ve tür değiştirmelerine 
134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanır. 

(2) Diğer kanunların, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri 
saklıdır. 

2. Kavramlar 
MADDE 135 - (1) 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasında; "şirket", ticaret şirketlerini; 

"ortak", anonim şirketlerin paysahiplerini, limited şirketler ile şahıs şirketlerinin ve kooperatiflerin 
ortaklarını; "ortaklık payı", şahıs şirketlerindeki ortaklık payını, anonim şirketteki payı, limited şir
ketteki esas sermaye payını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketteki ortaklık payını; "ge
nel kurul", anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle kooperatiflerdeki 
genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü; "yönetim or
ganı", anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya mü
dürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi; "şirket söz
leşmesi", anonim şirketlerde esas sözleşmeyi, şahıs şirketleriyle limited şirketlerde şirket sözleşme
sini ve kooperatifte ana sözleşmeyi ifade eder. 

(2) Küçük ve orta ölçekli şirketler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522, sermaye şirketleri 
hakkında ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanır. 

II - Birleşme 
1. Genel hükümler 
a) İlke 

MADDE 136-(1) Şirketler; 

a) Bir şirketin diğerini devralması (devralma şeklinde birleşme) veya 

b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluş şeklinde birleşme) yoluyla birleşebilirler. 

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulanmasında, kabul eden şirket "devralan", katılan şirket 
"devrolunan" diye adlandırılır. 

(3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şir
ketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Bir
leşme sözleşmesi 140 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir. 
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(4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. 
Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. 

b) Geçerli birleşmeler 
MADDE 137 - (l)Sermaye şirketleri, 

a) Sermaye şirketleriyle 
b) Kooperatiflerle ve 

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, 
birleşebilirler. 
(2) Şahıs şirketleri, 

a) Şahıs şirketleriyle 

b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, 
birleşebilirler. 
3) Kooperatifler, 

a) Kooperatiflerle, 
b) Sermaye şirketleriyle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, 
birleşebilirler. 

c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 
MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve 

devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. 
(2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, bir işlem denetçisinin, bu hususu doğrulayan raporunun, 

devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulmasıyla kanıtlanır. 

d) Sermayenin yitirilmesi veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 
MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla yitmiş olan 

veya borca batık durumda bulunan bir şirket, yitirilmiş sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık 
durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket 
ile birleşebilir. 

(2) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu kanıtlayan bir işlem denetçisi raporunun, 
devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır. 

2. Ortaklık payları ve hakları 
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması 
MADDE 140 - (1) Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını kar

şılayacak değerde, devralan şirketin payları ve haklan üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu 
istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem 
taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. 
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(2) Şirket paylarının değişim oranlan belirlenirken, tahsis olunan şirket paylarının gerçek de
ğerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir. 

(3) Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun 
veya oy hakkını haiz paylar verilir. 

(4) Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan 
şirkette eşdeğerde haklar veya uygun bir karşılık verilir. 

(5) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine, eşdeğerli haklar tanımak veya 
intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır. 

b) Ayrılma akçesi 

MADDE 141 - (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan 
şirkette, pay ve ortaklık haklannın iktisabı ile iktisap olunan şirket paylarının gerçek değerine denk 
gelen bir aynlma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece, ayrılma akçesinin verilmesi
ni öngörebilirler. 

3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 

a) Sermaye artırımı 

MADDE 142 - (1) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şir
ketin ortaklarının haklannın korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, arttırmak zorundadır. 

(2) Birleşmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim şirketler
de, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin 
olanlar müstesna, uygulanmaz. 

b) Yeni kuruluş 
MADDE 143 - (1) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile Kooperatifler Kanununun, 

aynî sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki 
maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır. 

c) Ara bilanço 
MADDE 144 - (1) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı ay

dan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketle
rin malvarhklannda önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara 
bilanço çıkarmak zorundadır. 

(2) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve 
ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde 
değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşılmayan iş
letme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 
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4. Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve denetleme 
a) Birleşme sözleşmesi 
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 
MADDE 145 - (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şir

ketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır. 
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 
MADDE 146 - (1) Birleşme sözleşmesinin; 

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuru
luş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini; 

b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutannı; devrolunan şirketin 
ortaklannm, devralan şirketteki paylanna ve haklarına ilişkin açıklamaları; 

c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine 
tanıdığı hakları; 

d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini; 
e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kânna hak 

kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri; 
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca aynlma akçesini; 
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi; 
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlan; 

i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortaklann isimlerini; 
içermesi zorunludur. 
b) Birleşme raporu 
MADDE 147 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, bir

leşme hakkında bir rapor hazırlarlar. 
(2) Raporda; 
a) Birleşmenin amacı ve sonuçları; 
b) Birleşme sözleşmesi; 
c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme tutarı; devrolunan şirketlerin 

ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları; 
d) Gereğinde ayrılma karşılığının tutarı ve şirket pay ve ortaklık haklan yerine aynlma akçesi 

verilmesinin sebepleri; 
e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden paylann değerlendirilmesine ilişkin özellikler; 
f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı; 
g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklanna, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek 

ödeme ve diğer kişisel edim yükümleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi; 

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler; 
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i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sos
yal plânın içeriği; 

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri; 

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 

hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklen
mesi şarttır. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme raporunun dü
zenlenmesinden vazgeçebilirler. 

c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 

MADDE 148 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve 
birleşmeye esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri 
şarttır. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine amaca yardımcı 
olacak, her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 

(3) İşlem denetçisi denetleme raporunda; 

a) Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan şirketin or
taklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı; 

b) Değişim oranının ve ayrılma karşılığının adil olup olmadığı; 

c) Değişim oranının hangi yönteme göre hesapladığı; en az üç farklı genel kabul gören yöntem 
ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil olduğu; 

d) Diğer genel kabul gören yöntemlere göre hangi değerlerin ortaya çıkabileceği; 

e) Denkleştirme varsa, bunun uygun olup olmadığı; 

f) Değişim oranının hesaplanması yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate alınan özellikler; 

hususunda inceleme yapıp görüş açıklamakla yükümlüdürler. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler. 
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 
a) İnceleme hakkı 
MADDE 149 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve hal

ka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararın
dan önceki otuz gün içinde, 

a) Birleşme sözleşmesini, 
b) Birleşme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
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d) Son üç yılın yıl sonu fınansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, 

ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet 
hâmillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. 
Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin web sitelerinde de yayınlanır. 

(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kişiler, aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin ve var
sa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya gi
der karşılığı istenilemez. 

(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ve 
web sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkına işaret eder. 

(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve ne
relerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de web sitelerinde ilân eder. 

(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler inceleme hakkının kul
lanılmasından vazgeçebilirler. 

b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 

MADDE 150 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerden birinin aktif veya pasif varlıklarında, birleş
me sözleşmesinin imzası tarihiyle, bu sözleşmenin genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında, 
önemli değişiklik meydana gelmişse, yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna ve birleşme
ye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına yazılı olarak bildirir. 

(2) Birleşmeye katılan tüm şirketlerin yönetim organları, bu durumda birleşme sözleşmesinin 
değiştirilmesine veya birleşmeden vazgeçmeye gerek olup olmadığını incelerler; böyle bir sonuca 
vardıkları takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diğer hâlde, yönetim organı genel kurulda, bir
leşme sözleşmesinde uyarlamaya gerek bulunmadığının gerekçesini açıklar. 

c) Birleşme kararı 

MADDE 151 - (1) Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme söz
leşmesi genel kurulda; 

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi saklı olmak üzere anonim ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu 
temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların üçte ikisiyle; 

b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu tem
sil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların üçte ikisiyle; 

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları 
şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla; 

d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve 
başka edim yükümleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişle-
tilmişse kooperatife kayıtlı ortakların tümünün dörtte üçünün kararıyla, 

onaylanmalıdır. 
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(2) Kollektif ve komandit şirketlerde birleşme sözleşmesinin oybirliğiyle onaylanması gerekir. 
Ancak, şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların dörtte üçünün karanyla onay
lanması öngörülebilir. 

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, başka bir şirketi devralması hâlinde, bi
rinci fıkranın (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamının birleşmeyi yazılı olarak 
onaylamaları gereklidir. 

(4) Bir limited şirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirkette, devralma ile ek yüküm ve kişisel edim yükümleri de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut 
olup da genişletiliyorsa, bütün ortakların oybirliğine gerek vardır. 

(5) Birleşme sözleşmesi bir ayrılma karşılığını öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirke-
tiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanı
nın olumlu oylarıyla onaylanması şarttır. 

(6) Birleşme sözleşmesinde devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, 
birleşme sözleşmesinin ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli nisapla onaylanmış 
olması zorunludur. 

6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 
a) Ticaret siciline tescil 
MADDE 152 - (1) Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yö

netim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur. 
(2) Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme 

değişiklikleri de ticaret siciline sunulur. 
(3) Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 
b) Hukukî sonuçlar 
MADDE 153 - (1) Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil 

anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. 
(2) Devrolunan şirketin ortaklan devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, devralan şirke

tin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar ile devrolunan şir
ketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar için doğmaz. 

(3) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 
c) İlân 
MADDE 154 - (1) Birleşme karan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. 
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 
a) Uygulama alanı 
MADDE 155 - (1) a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren 

bütün paylarına veya, 
b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi 

grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına 
sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştınlmış düzene göre birleşebilirler. 
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(2) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de, en az oy 
hakkı veren paylarının yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahiplerine; 

a) Devralan şirkette şirket payları yanında 141 inci maddeye göre şirket paylarının gerçek de
ğerine denk gelen bir karşılık verilmesi tercihinin önerilmesi ve 

b) Birleşmeden ek ödeme, herhangi bir kişisel edim yükümü ve kişisel sorumluluk doğmaması, 
halinde birleşme kolaylaştırılmış şartlarda gerçekleşebilir. 
b) Kolaylıklar 
MADDE 156 - (1) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen şartla

ra uyan sermaye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, 146 ncı maddenin (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös
terilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu sermaye şirketleri birleşme raporu (madde 147) düzenleme
ye, birleşme sözleşmesini denetletmeye (madde 148) ve inceleme hakkı sağlamaya (madde 149) zo
runlu olmadıkları gibi birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına da (madde 151) sunmayabilirler. 

(2) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan serma
ye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, sadece, 147 nci maddenin (a), (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös
terilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu şirketler birleşme raporu (madde 147) düzenlemeye ve 
birleşme sözleşmesini genel kurula sunmaya (madde 151) zorunlu değillerdir. 149 uncu maddede 
öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün 
önce sağlanmış olması gerekir. 

8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
a) Alacakların güvence altına alınması 
MADDE 157 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 

kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını gü
vence altına alır. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve tirajı elli-
binin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtım yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa ya
pacakları ilânla, haklarını bildirirler. İşlem denetçisi, birleşmeye katılan şirketlerin serbest malvar
lıklarının, ödenmesine yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığını veya böyle bir alacak iste
mi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilân yükümlülüğü ortadan kalkar. 

(3) Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem denetçisi ra
poruyla ispat ederse, güvence verme yükümlülüğü ortadan kalkar. 

(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket güvence 
göstermek yerine borcu ödeyebilir. 

b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 
MADDE 158 - (1) Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının ilânın
dan önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır. 

(2) Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, 
birleşme kararının ilânı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. Alacak ilân tarihin
den sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar. Bu sınırlama, devralan 
şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz. 
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(3) Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar 
devam eder; meğerki, izahname başka bir düzenleme içersin. 

(4) İş ilişkileri hakkında 178 inci madde hükmü uygulanır. 

III - Bölünme 

1. Genel hükümler 

a) İlke 

MADDE 159 - (1) Bir şirket tam veya kısmî bölünebilir. 

a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bö
lünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylanm ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp dev-
rolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. 

b) Kısmî bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere 
devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler ve
ya bölünen şirket devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve 
hakları elde eder (yavru şirket oluşturma). 

b) Geçerli bölünmeler 

MADDE 160 - (1) Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere 
bölünebilirler. 

c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 
MADDE 161 - (1) Tam ve kısmî bölünmede şirket payları ve hakları 140 inci madde uyann-

ca korunur. 

(2) Devreden şirketin ortaklarına, 

a) Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları oranında şirket payları (oranın korundu
ğu bölünme) veya 

b) Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişiklik ya
pılarak şirket payları (oranın korunmadığı bölünme), 

tahsis edilebilir. 

2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 

a) Sermayenin azaltılması 
MADDE 162 - (1) Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması hâlinde 473, 

474 ve 592 inci maddeler ile kooperatiflerde 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 98 inci maddesine dayanılarak bu Kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz. 

b) Sermaye artırımı 
MADDE 163 - (1) Devralan şirket sermayesini, devreden şirketin ortaklarının haklarını koru

yacak miktarda artırır. 
(2) Bölünmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bölünme sebebiyle, 

kayıtlı sermaye sisteminde müsait olmasa bile, tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir. 
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c) Yeni kuruluş 

MADDE 164 - (1) Bölünme çerçevesinde yeni bir şirketin kurulmasına bu Kanun ile Koope
ratifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır. Sermaye şirketlerinin kurulmasında, ku
rucuların asgarî sayısına ve aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

d) Arabilânço 

MADDE 165 - (1) Bilanço günüyle, bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme plânının dü
zenlenmesi tarihi arasında, altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun çıkarılmasın
dan itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklannda önemli değişiklikler meydana gelmiş 
olduğu takdirde, bir ara bilanço çıkarılır. 

(2) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve 
ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde 
değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşılmayan iş
letme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakkı 
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı 
aa) Genel olarak 
MADDE 166 - (1) Bir şirket bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini var olan şirketlere 

devredecekse, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından bir bölünme sözleşmesi 
yapılır. 

(2) Bir şirket, bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini, yeni kurulacak şirketlere devrede
cekse, yönetim organı bir bölünme plânı düzenler. 

(3) Hem bölünme sözleşmesinin hem de bölünme plânının yazılı şekilde yapılması ve bunların 
genel kurul tarafından 173 üncü madde hükümlerine göre onaylanması şarttır. 

bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme plânının içeriği 

MADDE 167 - (1) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı özellikle; 

a) Bölünmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, merkezlerini ve türlerini; 
b) Aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve tahsisini; açık 

tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli evrakı ve maddî olmayan mal
varlığını teker teker gösteren listeyi; 

c) Payların değişim oranını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını ve devreden şirketin 
ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamaları; 

d) Devralan şirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiği haklan; 

e) Şirket paylarının değişim tarzlarını; 
f) Şirket paylarının bilanço kârına hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarını ve bu istem hak

kının özelliklerini; 
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g) Devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan şirketin hesabına yapılmış 
kabul edildiğini; 

h) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip kişilere ve denetçilere ta
nınan özel menfaatleri; 

i) Bölünme sonucu devralan şirketlere geçen iş ilişkilerinin listesini 
içerir. 
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 

MADDE 168 - (1) Bölünme sözleşmesinde veya bölünme plânında tahsisi yapılmayan malvar
lığı konuları üzerinde; 

a) Tam bölünmede, tüm devralan şirketlerin, bölünme sözleşmesi veya plânına göre kendileri
ne intikal eden net aktif malvarlığının oranına göre tüm devralan şirketlerin paylı mülkiyet hakkı 
düşer. 

b) Kısmî bölünmede söz konusu malvarlığı, devreden şirkette kalır. 

(2) Birinci fıkra hükmü kıyas yoluyla alacaklara ve maddî olmayan malvarlığı haklarına da uygulanır. 

(3) Tam bölünmeye katılan şirketler, bölünme sözleşmesi veya bölünme plânına göre herhan
gi bir şirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar. 

c) Bölünme raporu 
aa)İçerik 
MADDE 169 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında ayrı ra

por hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir. 

(2) Rapor; 

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını; 

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını; 

c) Payların değişim oranlannı ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle devreden 
şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları; 

d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlendirilmesine ilişkin özellikleri; 
e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlerini, diğer ki

şisel edim yükümlerini ve sınırsız sorumluluğu; 

f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür sebebiyle 
söz konusu olan yükümlerini; 

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğini; varsa sosyal plânın içeriğini; 

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini; 

hukukî ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir. 

(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme plânına yeni şirketin sözleşmesi de eklenir. 

(4) Tüm ortaklann onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler bölünme raporunun dü
zenlenmesinden vazgeçebilirler. 
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bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının ve bölünme raporunun denetlenmesi 
MADDE 170 - (1) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının denetlenmesine 148 inci 

madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 
d) İnceleme hakkı 
MADDE 171 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay önce, 

merkezlerinde, halka açık anonim şirketler aynca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde; 
a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını, 
b) Bölünme raporunu, 

c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın fınansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları, 
bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar. 
(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörü

len inceleme hakkından vazgeçebilirler. 
(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının 

kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez. 

(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, inceleme yap
ma haklarına işaret eden bir ilân yayınlarlar. 

e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
MADDE 172 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarmda meydana gelen değişiklik

lere 150 nci madde kıyas yoluyla uygulanır. 
4. Bölünme kararı 
MADDE 173 - (1) 175 inci maddede öngörülen güvencenin sağlanmasından sonra, bölünme

ye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını genel kurula 
sunar. 

(2) Onama kararı 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında öngörü
len nisaplara uyularak alınır. 

(3) Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı, devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların 
en az yüzde doksanıyla alınır. 

5. Korunmaya ilişkin hükümler 
a) Alacaklıların korunması 
aa) Çağrı 
MADDE 174 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde üç kez yapılacak ve web sitesine de konulacak ilânla, 
alacaklarını bildirerek güvence verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar. 

bb) Alacakların güvence altına alınması 
MADDE 175 - (1) Bölünmeye katılan şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilânların yayın tarih

ten itibaren iki ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını güvence altına almak zorundadırlar. 
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(2) Bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı hâlinde, güvence al
tına almak yükümü ortadan kalkar. 

(3) Şirket istemde bulunan alacaklılara, güvence vermek yerine, alacağı ödeyebilir; şu şartla ki, 
bu ödeme diğer alacaklıları zarara uğratmasın. 

b) Sorumluluk 
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu 
MADDE 176 - (1) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç tahsis edilen 

şirket (birinci derecede sorumlu şirket), alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeye katılan di
ğer şirketler (ikinci derecede sorumlu şirketler) müteselsilen sorumlu olurlar. 

(2) İkinci derecede sorumlu olan şirketlerin takip edilebilmeleri için, alacağın güvence altına 
alınmamış ve birinci derecede sorumlu şirketin, 

a) İflâs etmiş, 

b) Konkordato süresi almış, 

c) Aleyhinde yapılan bir icra takibinde kesin aciz vesikası alınmasının şartları doğmuş, 

d) Merkezi yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye'de takip edilemez duruma gelmiş veya 

e) Yurt dışındaki merkezinin yeri değiştirilmiş ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede 
güçleşmiş 

olması gerekir. 

bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 

MADDE 177 - (1) Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci madde hükmü uygulanır. 

6. İş ilişkilerinin geçmesi 
MADDE 178 - (1) Tam veya kısmî bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz 

etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. 

(2) İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanunî işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; dev
ralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet 
sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar ge
çen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen sorumludur. 

(4) Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşme
sinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. 

(5) İşçiler muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının 
güvence altına alınmasını isteyebilirler. 

(6) Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortaklan, hizmet 
sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi normal ola
rak sona ermiş olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin 
sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler. 
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7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 
MADDE 179 - (1) Bölünme onaylanınca, yönetim organı bölünmenin tescilini ister. 
(2) Kısmî bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekiyorsa buna iliş

kin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir. 
(3) Tam bölünme hâlinde devreden şirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder. 
(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer 

alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer. 

IV - Tür Değiştirme 
1. Genel hükümler 
a) İlke 
MADDE 180 - (1) Bir şirket hukukî şeklini değiştirebilir (tür değiştirme). Yeni türe dönüştü

rülen şirket eskisinin devamıdır. 
b) Geçerli tür değiştirmeler 
MADDE 181 - (1) a) Bir sermaye şirketi; 
1) Başka türde bir sermaye şirketine; 
2) Bir kooperatife; 
b) Bir kollektif şirket; 
1) Bir sermaye şirketine; 
2) Bir kooperatife; 
3) Bir komandit şirkete; 
c) Bir komandit şirket; 
1) Bir sermaye şirketine; 
2) Bir kooperatife; 
3) Bir kollektif şirkete; 
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine 
dönüşebilir. 
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 
MADDE 182 - (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete; 
a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi; 
b) Bir ortağın komanditer olması; 
halinde dönüşebilir. 
(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete; 
a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması, 
b) Tüm komanditerlerin komandite olması 
suretiyle dönüşebilir. 
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(3) Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine 
ilişkin 257 nci madde hükmü saklıdır. 

(4) Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 191 inci madde hükümleri 
uygulanmaz. 

2. Şirket payının ve haklarının korunması 
MADDE 183 - (1) Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yok

sun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. 
(2) İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. 

(3) întifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme plânının düzen
lendiği tarihte gerçek değer ödenir. 

3. Kuruluş ve ara bilanço 
MADDE 184 - (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak 

sermaye şirketlerinde ortakların asgarî sayısına ve aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler 
uygulanmaz. 

(2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla za
man geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli deği
şiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. 

(3) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve 
ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 
b) Son bilançoda kabul edilen değerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde 

değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşılmayan iş
letme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 

4. Tür değiştirme plânı 
MADDE 185 - (1) Yönetim organı bir tür değiştirme plânı düzenler. Plân yazılı şekle ve 189 

uncu madde uyarınca genel kurulun onayına tâbidir. Tür değiştirme plânı; 
a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin 

ibareyi, 
b) Yeni türün şirket sözleşmesini, 
c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını ve

ya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları 
içerir. 

5. Tür değiştirme raporu 
MADDE 186 - (1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 
(2) Raporda; 
a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, 
b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, 
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c) Yeni şirket sözleşmesi, 
d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, 
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim 

yükümleri ve kişisel sorumluluklar, 
f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümler 
hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. 
(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 
6. Tür değiştirme plânının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 
MADDE 187 - (1) Şirket, tür değiştirme plânını, tür değiştirme raporunu, tür değiştirmede esas 

alınan bilançoyu işlem denetçisine denetlettirir. 

(2) Şirket işlem denetçisine, yapılacak denetlemenin amacına hizmet edebilecek bütün bilgi ve 
belgeleri vermek zorundadır. 

(3) İşlem denetçisi tür değiştirmeye ilişkin şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini, bilançonun 
gerçeğe uygun olup olmadığını ve tür değiştirmeden sonra ortakların hukukî durumlarının korunup 
korunmadığını incelemek ve değerlendirmek zorundadır. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler. 

7. İnceleme hakkı 
MADDE 188 - (1) Şirket; 
a) Tür değiştirme plânını, 
b) Tür değiştirme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın fınansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel kurulda karar alınmasından otuz 

gün önce merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerler
de ortakların incelemesine sunar. 

(2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şe
kilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir. 

8. Tür değiştirme kararı 
MADDE 189 - (1) Yönetim organı tür değiştirme plânını genel kurula sunar. Tür değiştirme 

karan aşağıdaki nisaplarla alınır: 
a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla ano

nim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte iki
sini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme 
hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümü doğacaksa bütün ortakların onayıyla; 

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla; 
c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların 

dörtte üçünün kararıyla; 
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d) Kooperatiflerde; 
1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların 

çoğunluğuyla, 
2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yü

kümler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu 
oyuyla, 

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme plânı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. 
Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabilece
ği öngörülebilir. 

9. Ticaret siciline tescil 
MADDE 190 - (1) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. 

Tür değiştirme tescil ile hukukî geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Ga
zetesinde ilân edilir. 

10. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
MADDE 191 - (1) Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci ve iş sözleşmelerinden 

doğan borçlar hakkında 178 inci madde uygulanır. 
V - Ortak Hükümler 
1. Şirket payının ve haklarının incelenmesi 
MADDE 192 - (1) Bir birleşme, bölünme veya tür değiştirmede, ortak olmayı sürdürme hak

kının şirket payının veya haklarının kanuna uygun bir şekilde tanınmaması veya ayrılma karşılığı
nın uygun olmaması hâlinde, her ortak birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının ilânından 
itibaren iki ay içinde mahkemeden bir denkleştirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Denkleştirme ak
çesinin belirlenmesinde 140 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. 

(2) Davacı ile aynı hukukî durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, bölün
meye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortakları hakkında da hüküm doğurur. 

(3) Davanın giderleri devralan şirkete aittir. Özel durumların haklı göstermesi hâlinde, mahke
me giderleri kısmen veya tamamen davacıya yükletilebilir. 

(4) Ortak olma hakkının veya ortaklık haklarının korunmasının incelenmesine ilişkin dava, bir
leşme, bölünmenin veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez. 

2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 
MADDE 193 - (1) 134 ilâ 191 inci maddelerin ihlâli hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiş

tirme karanna olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya 
tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortaklan; bu karann Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından 
itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlânın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar. 

(2) Karann bir yönetim organı tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir. 
(3) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı 

hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi ivin süre verir. Hukukî sakatlık, verilen süre içinde 
giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme karan iptal eder ve gerekli önlemleri alır. 
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3. Sorumluluk 
MADDE 194 - (1) Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde ka

tılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zarar
lardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır. 

(2) Birleşmeyi, bölünmeyi veya tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, münferit ortak
lara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. 

(3) 202 ilâ 208, 755, 757 ve 760 inci madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya ko
operatifin iflâsı hâlinde 565 ve 756 ncı maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi kı
yas yoluyla uygulanır. 

G) Şirketler topluluğu 
I - Hâkim (ana) ve bağlı (yavru) şirket 
MADDE 195 - (1) a) Bir sermaye şirketi diğer bir sermaye şirketinin doğrudan veya dolaylı 

olarak; 
1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 
2. Şirket sözleşmesine dayalı olarak yönetim organında çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin se

çimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer ortaklarla birlik

te, oy haklarının çoğunluğunu kullanabiliyorsa; 
b) Bir sermaye şirketi diğer bir sermaye şirketini bir sözleşmeye dayanarak veya başka bir yol

la hâkimiyeti altında tutabiliyorsa; 
birinci şirket hâkim (ana), diğeri bağlı (yavru) şirkettir. 
(2) Birinci fıkrada öngörülen hâllerden başka, bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna ve

ya çoğunluk etkisini haiz miktarda paylarına sahip bulunmak, hâkimiyetin varlığına karine oluşturur. 
(3) Bir hâkim şirketin bir veya birden fazla bağlı şirketi aracılığıyla veya onlarla birlikte, bir 

diğer şirkete hâkim olması dolaylı hâkimiyeti ifade eder. 
(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı bağlı şirketler hâkim şirketle birlikte, "şirketler top

luluğu" (topluluk) nu oluştururlar. Bağlı şirketler "topluluk şirketi" olarak adlandırılırlar. 
(5) Şirketler topluluğunun tepesinde, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında bu

lunan, sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kişinin veya işletmenin bulunması 
hâlinde, 195 ilâ 209 uncu madde hükümleri ile şirketler topluluğuna ilişkin diğer hükümler de uy
gulanır. Tepedeki gerçek kişi tacir sayılır. Konsolide yıl sonu tablolarına ilişkin hükümler saklıdır. 

(6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında "yönetim kurulu" ibaresi limited 
şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde idare
cileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder. 

II - Pay ve oy oranlarının hesaplanması 
MADDE 196 - (1) Bir sermaye şirketinin katıldığı diğer bir sermaye şirketindeki payları, ka

tılan şirkete ait payların toplam itibarî değerlerinin, katılman şirketin esas veya çıkarılmış sermaye
sine oranına göre hesaplanır. Katılman şirketin iktisap etmiş olduğu kendi paylan ile başkasının 
elinde kendi hesabına bulunan kendi payları, hesaplamada katılman şirketin esas veya çıkanlmış 
sermayesinden düşülür. 
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(2) Bir sermaye şirketinin katıldığı diğer bir sermaye şirketindeki oy hakları; katılan şirketin 
katılman şirkette sahip olduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, katılman 
şirketteki kullanılabilir oy haklarının toplamına olan oranına göre hesaplanır. Katılman şirketin tüm 
oyları hesaplanırken, bu şirketin iktisap ettiği kendi payları ile başkası elinde kendi hesabına bulu
nan kendi paylarından doğan oy haklan düşülür. 

III - Karşılıklı katılma 
MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketle

ri karşılıklı katılma hâlinde şirketlerdir. Payların hesabında 196 ncı madde hükümleri uygulanır. 
Karşılıklı katılmalı şirketlerden biri, diğeri üzerinde herhangi bir surette hâkimiyeti haiz ise, diğeri 
bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirakli şirketlerin her biri diğeri üzerinde hâkimiyeti haizse ikisi de 
bağlı şirket kabul olunur. 

IV - Bildirim ile tescil ve ilân yükümlülükleri 
MADDE 198 - (1) Bir sermaye şirketi, diğer bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan ve

ya dolaylı olarak, yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde yirmibeşini, yüzde otuzüçünü, yüzde ellisi
ni, yüzde altmışyedisini veya yüzde yüzünü oluşturan payları iktisap ettiği takdirde veya payları, sa
hip olduğu bu yüzdelerin altına düşmüşse, anılan oranlarda payların iktisabını ve yitirilmesini, bu 
işlemlerin tamamlanmasını takip eden on gün içinde, paylarına sahip bulunduğu sermaye şirketi ile 
bu Kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara yazılı olarak bildirmekle yükümlü
dür. Payların bu oranlarda iktisabı veya yitirilmesi, yıllık faaliyet ve denetleme raporunda da açık
ça ve ayrı bir başlık altında yazılır ve bu Kanun gereği yapılacak ilânlarda belirtilir. Payların hesa
bında 196 ncı madde hükmünde öngörülen kurallar uygulanır. Katılan ve katılman şirketin yönetim 
kurulu üyeleriyle yöneticileri de kendileriyle eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının payları 
ile bunların sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulunduktan sermaye şirketleri ile şahıs şir
ketlerindeki payları için de aynı bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Bildirim yazılı yapılır; ticaret 
siciline tescil ve ilân olunur. 

(2) Bildirim yükümü yerine getirilmediği sürece oy hakkı dahil, sahip olunan paylardan doğan 
haklar kullanılamaz. Bildirim yükümünün yerine getirilmemesine ilişkin diğer sonuçlar hakkındaki 
hükümler saklıdır. 

(3) Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilânı şarttır. 

V - Bağlı şirketlerin ve hâkim şirketin raporları 
MADDE 199 - (1) Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde bağlı şirketler

le ilişkiler hakkında bir rapor düzenler. Raporda, geçen faaliyet yılında hâkim şirketle veya bağlı şir
ketlerden biriyle veya bu şirketler sebebiyle veya bu şirketlerin menfaatine yaptığı tüm hukukî işlem
ler ve bu şirketler sebebiyle veya onlann menfaatine aldığı veya almaktan kaçındığı tüm önlemler 
açıklanır. Hukukî işlemler bakımından edimler, karşı edimler, önlemler bakımından, önlemlerin se
bepleri, verdiği kayıplar ve sağladığı yararlar belirtilir. Kayıplann faaliyet yılı içinde fiilen nasıl denk-
leştirildiği veya şirkete hangi yararlara ilişkin istem haklan tanındığı aynntılı olarak ifade edilir. 

(2) Rapor özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. 
(3) Raporun sonunda yönetim kurulu, hukukî işlemlerin yapıldığı veya önlemlerin alındığı ve

ya alınmasından kaçınıldığı sırada geçerli olan ve kurul tarafından bilinen hâl ve şartlara göre, her 
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hukukî işlem için uygun bir karşı edim alınıp alınmadığını ve alınan veya kaçınılan önlemler sebe
biyle kayba uğranılıp uğranılmadığını belirtir. Şirket kayba uğramışsa, kaybın denkleştirilip denk-
leştirilmediği de raporda açıklanmalıdır. Açıklama yıllık rapora alınır. 

(4) Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, kendi yönetim kurulundan, her zaman, bağlı şir
ketlerin fınansal ve malvarlıksal durumları ile üç aylık hesap sonuçları ve hâkim şirketin bağlı şir
ketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin, paysahipleri ve bunların yakınla
rıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve 
dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlatıp yönetim kuruluna 
sunmasını ve bunun yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, yo
ruma yer bırakmayacak açıklıkta haklı bir sebebin varlığını ispat etmediği takdirde bu raporun ha
zırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına verir. İs
temde bulunan yönetim kurulu üyesinin, bu istemini üçüncü kişinin yararına yapmasından doğan 
sorumluluğu saklıdır. 

VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 
MADDE 200 - (1) Hâkim şirketin her paysahibi, genel kurulda, bağlı şirketlerin fınansal ve 

malvarlıksal durumları ile hesap sonuçları ve hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin bir
birleriyle; hâkim ve bağlı şirketlerin paysahipleri ve bunların yakınlarıyla yaptıkları işlemler ve 
bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uy
gun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir. 

VII - Bağlı şirketin hâkim şirketin paylarına sahip olması 
MADDE 201 - (1) Bağlı şirket, hâkim şirketin paylarını iktisap etmişse, toplam oyların ve bu 

payların, en çok dörtte birine ait hakları kullanılabilir; geri kalan oylara ve paylara ilişkin bütün hak
lar donar ve bu paylar toplantı ve karar nisaplarında hesaba katılamaz. 

(2) Birinci fıkradaki sınırlama, karşılıklı katılma konumundaki şirketlerin birbirleri üzerinde 
hâkimiyeti haiz bulunmaları hâlinde, bağlı ve hâkim şirketin paylarından doğan haklara uygulan
maz. Bu kural, şirketin yedek akçelerinden, yeniden değerleme fonundan, taşınmazlarının veya iş
tiraklerin satışından elde edilen gelirlerden yapılan sermaye artırımları dolayısıyla elde edilen be
delsiz paylardan doğan haklar için de geçerlidir. 

VIII - Sorumluluk 
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması 
MADDE 202 - (1) a) Bir şirketin diğer bir şirket üzerinde herhangi bir şekilde doğrudan veya 

dolaylı hâkimiyeti haiz olması hâlinde, bu şirket, hâkimiyetini, bağlı şirketin kaybına sebep olabile
cek şekilde; bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî işlemler yapma
ya veya kârını kısmen veya tamamen aktarmaya; malvarlığını aynî veya şahsî haklarla sınırlandırma
ya, kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye, başkaları için ödemelerde bulun
maya; tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini veya faaliyeti
ni olumsuz etkileyen kararlar almaya veya benzer işlemleri gerçekleştirmeye ya da bağlı şirketin kay
bına sebep olabilecek şekilde önlemler almaya veya almaktan kaçınmaya yöneltecek şekilde kulla
namaz; meğerki, kayıp, faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denk-
leştirileceği belirtilerek, en geç faaliyet yılı sonuna kadar, şirkete denk bir istem hakkı tanınsın. 
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b) Denkleştirmenin, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmemesi veya denkleştirmenin nasıl 
ve ne zaman yapılacağı konusunda süresi içinde bir istem hakkının tanınmaması hâlinde, her bir 
paysahibi, zararın şirkete tazmin edilmesini hâkim şirketten isteyebilir. Hâkim şirketin yanı sıra, 
bağlı şirketin kayba uğramasına sebebiyet veren hâkim şirketin yönetim kurulu üyeleri de mütesel-
silen sorumludur. 

c) Şirket alacaklıları da, iflâs etmemiş bile olsa şirketin zararının şirkete ödenmesini bir dava 
ile (b) bendi uyarınca isteyebilir. 

d) Kayba sebebiyet veren işlem veya önlemin, aynı koşullar altında bulunan ve tedbirli bir yö
neticinin özeniyle, şirket menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözeten bağımsız bir şirketin 
yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceği hâllerde, 
tazminat istenemez. 

e) Paysahiplerinin veya şirket alacaklılarının açacağı davaya kıyas yoluyla 553, 555 ilâ 557, 
560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanır. 

(2) Hâkimiyetin uygulanması suretiyle karara bağlanan ve bağlı şirket yönünden, açıkça anla
şılabilir, haklı bir sebebi bulunmayan; tür değiştirme, birleşme, bölünme, fesih, menkul kıymet çı
karılması, esas sözleşme değişikliği gibi paysahibi yönünden önem taşıyan durumlarda; bu işlemle
re genel kurulda muhalif oy veren, yönetim kurulunun ya da başka bir kurulun veya yetkilinin böy
le işlemlerine muhalefetini açıklayan paysahipleri, hâkim şirketten, zararlarının tazmin edilmesini 
veya paylarının borsa fiyatıyla ya da gerçek değerle yahut genel kabul gören başka bir değerle sa
tın alınmasını isteyebilirler. Bu hâlde mahkeme, somut olayın özelliklerini de dikkate alarak, olay
da bu değerlerden hangisi hakkaniyete uygun ise o değerle payların satın alınmasını karara bağlar. 
Söz konusu dava bu fıkrada anılan kararları öğrenme tarihinden başlayarak bir yıl ve her hâlde iki 
yıl içinde açılır. 

(3) İkinci fıkrada öngörülen davanın açılması üzerine, ortakların olası zararlarını veya ilgili 
payların kararlama satın alma değerini karşılayan bir tutann, güvence olarak mahkemeye veya bir 
bankaya mahkeme adına yatırılması mahkemece karara bağlanır. 

(4) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede pay sahiplerine ve ortaklara tanınan diğer haklar saklıdır. 
(5) Bağlı şirketin yöneticilerinin, yukarıdaki hükümler dolayısıyla paysahipleri ve alacaklılara 

karşı doğabilecek sorumluluklarının sonuçlarının hâkim şirket tarafından üstlenilmesine ilişkin söz
leşme geçerlidir. 

2. Tam hâkimiyet hâlinde 
a) Talimat 
MADDE 203 - (1) Bir şirket diğer bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının ve oy 

haklarının yüzde yüzüne sahipse, hâkim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş ve somut 
politikalarının gereği olmak şartıyla, bağlı şirkete, onun kaybına sebep olabilecek sonuçlar doğura
bilecek olsa bile, yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları 
talimata uymak zorundadır. 

b) İstisna 
MADDE 204 - (1) Bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan veya tehlikeye düşürebilecek ya 

da önemli varlıklarını yitirmesine sebep olabilecek talimat verilmez. 
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c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu 
MADDE 205 - (1) 203 ve 204 üncü madde kapsamındaki talimatlara uymaları nedeniyle, bağ

lı şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek diğer kişiler şirkete ve 
paysahiplerine karşı sorumlu olmazlar. 

d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 
MADDE 206 - (1) Hâkim şirket ve yöneticilerinin, bağlı şirketin kaybına sebep olan talimat

ları dolayısıyla gerçekleşen kayıp o hesap yılı içinde fiilen denkleştirilmediği veya kaybın, zamanı 
ve şekli de belirtilerek denkleştirilmesi ile ilgili olarak, eri geç o faaliyet yılı sonuna kadar, şirkete 
herhangi bir denk istem hakkı tanınmadığı takdirde, bağlı şirketin zarara uğrayan alacaklıları hâkim 
şirkete ve onun yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ 
557, 560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanır. 

(2) Krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davalılar, davacının, denkleştir
menin yapılmadığını veya bağlı şirkete istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı do
ğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorum
luluktan kurtulurlar. 

IX - Çeşitli hükümler 
1. Özel denetim 
MADDE 207 - (1) Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi veya riskin erken saptanması ve yö

netimi komitesinin, bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bir bağlı şirketle ilişkilerinde hileli ve
ya dolanlı işlem bulunduğunu belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirket pay sahibi, bu konunun 
açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesin
den özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

2. Satın alma hakkı 
MADDE 208 - (1) Bir şirket doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir şirketin paylarının ve oy 

haklarının en az yüzde doksanına sahipse, diğer pay sahipleri karşı oyları, açtığı davalar ya da ben
zeri davranışlarla çalışmalarını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, şirketde fark edilir 
sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa hâkim ortak bu payları, varsa borsa, yoksa ger
çek bilanço değeri ile satın almak için mahkemeye başvurabilir. 

3. Güvenden doğan sorumluluk 
MADDE 209 - (1) Hâkim şirket, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir 

düzeye ulaştığı hâllerde, bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur. 
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 
MADDE 210 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hüküm

lerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Anonim ve limited şirketlerin işlemle
ri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Ti
caret sicil müdürlükleri Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğlere uyarlar. 

(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sı
nırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tâbi olarak, şirketlere ilişkin düzen
lemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve sistemine aykırı olamaz. Söz konu
su düzenlemelerin bu Kanunun sermaye şirketlerine ilişkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının yazılı uygun görüşü alınır. Bakanlık düzenlemeyi kanuna uygunluk yö-
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nünden inceleyerek görüşünü en geç yedi gün içinde yazılı olarak ilgili bakanlık, kurum, kurul ve
ya kuruluşa bildirir; süresi içinde bildirilmemişse görüş olumlu kabul edilir. 

(3) Devamlı sayılabilecek şekilde, kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde ve
ya faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen sermaye şirketleri hakkında, özel kanunlarındaki hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bu tür işlem veya faaliyetlerin öğrenilmesin
den itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kollektif Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanım 
MADDE 211 - (1) Kollektif şirket ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek ama

cıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına 
karşı sınırlanmamış olan şirkettir. 

B) Sözleşme 
I - Şekil 
MADDE 212 - (1) Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tâbidir; ayrıca, sözleşmedeki imza

ların noterce onaylanması şarttır. 
II - Zorunlu kayıtlar 
MADDE 213 - (1) Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur: 
a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları. 
b) Şirketin kollektif olduğu. 
c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
d) Şirketin işletme konusu. 
e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan 

sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuş-
sa bu emeğin niteliği ve kapsamı ve değeri. 

f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte 
mi imza koymaya yetkili oldukları. 

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri ka
yıtları koyabilirler. Şirket sözleşmesinde şirketin işletme konusunun sınırlarının açıkça gösterilme
si zorunludur. 

III - Noksanlıklar 
MADDE 214 - (1) Sözleşmesi kanunî şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu 

olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adî şirket hükmün
de olup, hakkında 216 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Borçlar Kanununun adî şirketlere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

(2) 12 nci madde hükmü saklıdır. 
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C) Tescil 
I - Yükümlülük 
MADDE 215 - (1) Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir sureti

ni onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline ve
rerek şirketin tescilini istemek zorundadır. Suret, sicil müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde 
gereğince sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar tescil 
ve ilân olunur. 

II - Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
MADDE 216 - (1) Tescil yükümlülüğü yerine getirilmeksizin şirket adına işlere başlanmışsa, 

ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur. 
(2) Bir kollektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın, şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bi

le ortak bir unvan altında üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlenme
si hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi 
MADDE 217 - (1) Ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sözleşme serbes

tisi geçerlidir. 
B) Şirketin yönetimi 
I - Yönetimin kime ait olduğu 
1. Genel olarak 
MADDE 218 - (1) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. 

Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan biri
ne veya birkaçına veya hepsine verilebilir. 

(2) Ticarî mümessillere ve diğer ticarî vekillere ilişkin hükümler saklıdır. 

2. Görevden alma 
a) Sözleşme ile atama durumunda 
MADDE 219 - (1) Yönetim işleri sözleşme ile bir ortağa verilmiş ise, onun yönetim hak ve gö

revi diğer ortaklar tarafından sınırlandınlamayacağı gibi kendisi görevden de alınamaz. Ancak, hak
lı sebeplerin varlığında, ortaklardan birinin istemi üzerine mahkeme kararı ile yönetim hak ve gö
revi sınırlandırılabilir veya geri alınabilir. Görevin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır ihmal ve
ya yönetimde iktidarsızlık gibi hâller, haklı sebep sayılır. 

b) Ortaklar kararı ile atama durumunda 
MADDE 220 - (1) Yönetim işleri, şirket sözleşmesi yapıldıktan sonra alınan bir kararla bir orta

ğa verilmişse o ortak, ortakların çoğunluğunun kararıyla görevden alınabilir. Çoğunluk elde edilemedi
ği takdirde, yönetim işlerine bakan ortağın şirket sözleşmesini ihlâl ettiği veya olayda haklı sebep bu
lunduğu iddiasıyla, her ortak ilgili yönetici ortağın görevden alınması için mahkemeye başvurabilir. 
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3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 
MADDE 221 - (1) Şirket işlerinin yönetimi, şirketlerin hepsine veya birkaçına verilmiş ise, 

bunların her biri yalnız başına yönetim hakkını ve görevini haizdir. Bununla beraber şirketi yönet
mekle yükümlü olan ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını 
ileri sürerlerse yönetim hak ve görevini haiz diğer ortaklar çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler. 

(2) Şirket sözleşmesinde şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş ortakların birlikte hare
ket etmeleri yazılı ise, ortakların, gecikmesinde tehlike görülen hâller ayrık olmak üzere her işte an
laşmaları gerekir. Anlaşamadıkları takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca veri
lecek karara göre hareket edilir. 

4. Diğer ortakların itirazı 

MADDE 222 - (1) Yönetim şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmişse, bu ortak, diğer ortaklar 
itiraz etseler ve karşı çıksalar bile, hileye dayalı olmamak şartıyla, şirketin yönetimi için gereken iş
lemleri yapabilir. 

II - Yönetimin kapsamı 

MADDE 223 - (1) Şirketin yönetimine giren hususlar, şirketin amacını ve konusunu elde et
mek için yapılması gereken olağan işlem ve işler ile sınırlıdır. Şirketi yönetenler, şirket menfaatine 
uygun gördükleri işlerde sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidirler. Şu kadar ki, bağışta bu
lunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticarî mümessil tayin etmek ve şirket ko
nusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, güvence göstermek, şirketin özüne ilişkin üre
tim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticarî işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlem
ler dışında kalan hususlarda ortakların oybirliği şarttır. 

III - Faiz verme borcu 

MADDE 224 - (1) Ortak, yetkisiz olarak şirketten çektiği, şirketten ödünç aldığı veya şirket 
hesabına bir yerden tahsil ettiği parayı, tahsil tarihinden itibaren, derhal kanunî faizi ile şirkete ver
mek zorundadır. 

C) Denetim 

MADDE 225 - (1) Bir ortak yönetim hakkını ve görevini haiz olmasa da şirket işlerinin gidişi 
hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi 
için şirketin fınansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkını haizdir. Buna ay
kırı sözleşme geçersizdir. 

D) Oy hakkı ve kararlar 

MADDE 226 - (1) Her ortak bir oy hakkını haizdir. Buna aykırı sözleşme geçersizdir. 

(2) Şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararlar oybirliğiy
le, diğer kararlar ise, kanunda veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, ortakların tam sayı
sının çoğunluğunun oylarıyla verilir. 

(3) "Oybirliği" şirketteki ortakların tümünün, "çoğunluk" şirketteki ortakların saltçoğunluğu-
nun olumlu oylarıyla alınması gereken kararları ifade eder. 
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E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 
I - Finansal tablolarının çıkarılması 
MADDE 227 - (1) Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet dönemi sonunda, bu kanunun ticarî def

terlere ilişkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun bir finansal tablolarını hazırlayıp imza
lar ve ortaklar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayı ile ke
sinlesin İkinci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı toplantıda kârın dağıtımı da karara bağlanır. 
Toplantıya katılıp olumsuz oy veren veya toplantıya katılmaları engellenen ortaklar bu kararın ka
nuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kurallarına aykırı olması hâlinde, kârın 
kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. 

(2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya 
sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın 
veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğre
nilmesinden itibaren üç aym geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen 
alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya örtü
lü kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer. 

(3) Kâr ve zarann paylaşılmasına ilişkin karar hakkanîyet kurallarına aykırı olduğu takdirde mah
kemece iptal olunur. Bu hâlde adî şirkette, kârın ve zarann paylaşılmasına ilişkin hüküm uygulanır. 

(4) Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir. 
Kâr avansı verilebilmesi için şirket sözleşmesinde hüküm bulunmalı, faaliyet döneminin en az ye
di ayı geçmiş, altı aylık bir bilanço hazırlanmış, bu bilanço bir yeminli malî müşavir veya serbest 
muhasebeci malî müşavir tarafından onaylanmış ve kamusal yükümler için gerekli karşılık ayrılmış 
olmalıdır. 

II - Ortağın istemleri 
MADDE 228 - (1) Her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine 

düşen payı, şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizleri
ni, şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti; kanuna veya şirket sözleşmesine göre yıl sonu 
bilançosu çıkarılmamışsa, çıkarılmasını bilançoda kâr payı saptanmışsa, saptanmasını ve alacakla
rını istemek hakkını haizdir. 

(2) Bu madde ile ortağa tanınmış olan haklan kaldırma veya daraltma sonucunu doğuran söz
leşme şartları geçersizdir. 

III- Zarar payı 
MADDE 229 - (1) Ortaklar oybirliği ile karar almadıkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen 

kısmı tamamlamaya zorlanamaz. 
(2) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kâr ile kapatılır. 
F) Rekabet yasağı 
I - Kural 
MADDE 230 - (1) Bir ortak, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticarî işler türünden bir işi, diğer or

takların izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticarî işlerle uğra
şan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak giremez. 
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(2) Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurulmuş diğer bir şirketin de sorumlulu
ğu sınırlandırılmamış ortaklarından olduğunu diğer ortaklar bildikleri hâlde önceki şirketten ilişiği
nin kesilmesini aralarında açıkça kararlaştırmamışlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayılır. 

II - Aykırı hareket 

MADDE 231 - (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykırı hareket ederse, şirket, bu ortaktan taz
minat istemekte veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış say
makta, üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını 
istemekte serbesttir. 

(2) Bu seçeneklerden birine diğer ortaklar çoğunlukla karar verir. Bu hak, bir işlemin yapıldı
ğının veya ortağın diğer bir şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde iş
lemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

(3) Yukarıdaki hükümler, haklan ihlâl edilen ortakların, şirketin feshini istemek haklarını etkilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 

A) Tüzel kişiliğin kazanılması 

MADDE 232 - (1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleş
me üçüncü kişilere karşı geçersizdir. 

B) Temsil 

I - Kapsam 

MADDE 233 - (1) Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her tür
lü işi ve hukukî işlemleri şirket adma yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisini haizdir. Bu 
yetkiyi sınırlayan her şart, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 

(2) Ancak şirket sözleşmesinin tescil ve ilânı gerekli hükümlerine göre şirketin bağlanabilme
si için birlikte imza şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü kişilere karşı da geçerlidir. 

II - Hükümleri 

MADDE 234 - (1) Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafından, açık veya örtülü ola
rak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur. 

(2) Bir ortağın şirkete ait görevlerini yerine getirirken işlediği haksız fiillerden şirket de doğ
rudan doğruya sorumludur. 

III - Temsil yetkisinin kaldırılması 

MADDE 235 - (1) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzeri
ne, mahkemece kaldırılabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ih
tiyatî tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Mahkemece resen doğrudan ticaret si
ciline bildirilen kayyımın atanmasına ilişkin karar hemen tescil ve ilân edilir. 

(2) Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı ge
çerli olacak şekilde görevden alınabilir. 
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C) Şirket alacaklılarının durumu 
I - Ortakların kişisel sorumluluğu 

MADDE 236 - (1) Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün mal
varlığı ile sorumludur. 

(2) Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve ta
ahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak sözleşmeye konan şartlar, üçüncü kişiler hakkında 
geçerli olmaz. 

II- Sorumluluğun derecesi 

MADDE 237 - (1) Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket sorumludur. 
Ancak; şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona er
miş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir. 

(2) Yukarıdaki hükümler, ortakların kişisel mallarına ihtiyatî haciz koymaya mani değildir. Bu 
fıkra hükmünce konulmuş bulunan ihtiyatî hacizler hakkında İcra ve İflâs Kanununun 264 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, birinci fıkranın ikinci cümlesi hükmünce ortağa kar
şı dava veya takibe başlama yetkisinin doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bununla beraber, 
ihtiyatî haciz tutanağının tebliğinden itibaren kanunî süre içinde şirkete karşı takibe veya davaya 
başlanmadığı takdirde ihtiyatî haciz düşer. 

III - Mahkeme kararı 

MADDE 238 - (1) Yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı, şirket hakkındaki ta
kip semeresiz kalmadıkça veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında 
icra edilemez. 

(2) İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde, alacaklı şirketle birlikte or
takların veya bazılarının da doğrudan iflâsını isteyebilir. 

IV- İflâs 

1. Şirketin iflâsı 
MADDE 239 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde, şirket alacaklıları alacaklarını almadıkça, ortakların 

kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramazlar. 

2. Şirketin ve ortakların iflâsı 

MADDE 240 - (1) Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirmez. Ancak depo kararına rağmen 
para yatırılmadığı takdirde alacaklı depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini 
ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden 
isteyebilirler. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının, şirket masasından alacağını tamamen ala
maması hâlinde ortaklan iflâs yoluyla da ayrıca takip hakkı saklıdır. 

(2) Ortakların mallarına adî takip veya iflâs yolu ile başvurulursa bunların kişisel alacaklıları 
ile şirket alacaklıları arasında bir öncelik ve imtiyaz hakkı yoktur. Ancak, kişisel alacaklılar arasın
da kanunen rüçhan hakkı bulunanların bu haklan saklıdır. 
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3. Ortakların hakları 
MADDE 241 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde ortaklar, koydukları sermaye ve işlemekte olan faiz

ler için masaya giremezler; Ancak, işlemiş faizlerle ücretler ve şirket lehine yaptıkları giderler için 
herhangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler. 

V - Takas 
MADDE 242 - (1) Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacağı ile 

takas edemez. 
(2) Bir ortak da kişisel alacaklısına olan borcunu şirketin aynı kişideki bir alacağı ile takas edemez. 
(3) Buna karşılık şirketin bir alacaklısı aynı zamanda ortaklardan birinin kişisel borçlusu ise 

237 ve 240 inci maddeler gereğince ortağın şirket borcundan dolayı kişisel olarak takip edilebildi
ği andan itibaren hem şirket alacaklısı, hem de ortak takas hakkını haizdirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 

A) Sona erme 
I - Sebepleri 
1. Genel olarak 
MADDE 243 - (1) Kollektif şirketler, 253 üncü madde hükmü saklı olmak üzere Borçlar Ka

nununun 535 ve 536 ncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçekleş
mesiyle sona erer: 

a) Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflâsı. 
b) Şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen, sermayenin ta

mamlanmasına veya geri kalan sermaya ile yetinmeye karar verilmemiş olması. 
c) Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi. 
d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapılmamış

sa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu or
tağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir. öneli içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mah
kemece feshe karar verilmesi. 

e) 254 üncü madde hükmü saklı olmak üzere ortaklardan birinin iflâsı. 
2. İstisnalar 
MADDE 244 - (1) Şirket sözleşmesinde belirli bir veya birkaç sebebe özgülenmeksizin genel 

bir hükümde fesih sebeplerinden herhangi birinin varlığı hâlinde şirketin sona ermeyeceğine ilişkin 
şart geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bazı belirli fe
sih sebeplerinin şirketin sona ermesi sonucu doğurmayacağı şirket sözleşmesinde kabul olunabilir. 

3. Haklı sebepler 
MADDE 245 - (1) Haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirke

tin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek surette ortadan kalkmış 
olmasıdır; özellikle: 
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a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş 
olması; 

b) Bir ortağın kendisine düşen aslî görevleri ve borçları yerine getirmemesi; 

c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğrunda şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kul
lanması; 

d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirke
tin işlerini yapmak için lüzumlu olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi; 

gibi hâller haklı sebeplerdendir. 

(2) (a), (b) ve (c) bentleri gereğince kişiliğinde fesih sebebi doğmuş olan ortağın dava hakkı 
yoktur. 

4. Özel durumlar 

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi 

MADDE 246 - (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih davası 
açabilmek için önce ortağa noter aracılığıyla uygun öneli içeren bir bildirim gönderilir. Bildirim ve
rilen önel içinde borcun yerine getirilmesi ihtarını içerir. 

b) Karine 

MADDE 247 - (1) Şirket sözleşmesinde öngörülen şirket süresinin sona ermesinden sonra iş
lere devam etmek suretiyle Örtülü biçimde uzatılmış bulunan veya süresi bir ortağın hayatına bağ
lanmış olan şirketler, belirsiz süreli şirket sayılırlar. 

5. Kişisel alacaklıların durumu 

a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı 

MADDE 248 - (1) Ortaklarca alınan şirketin süresinin uzatılmasına ilişkin karara, ortaklardan 
herhangi birinin kişisel alacaklısı itiraz edebilir. 

(2) İtiraz edebilmek için alacaklının mahkeme kararı veya o nitelikte belgeye ya da kesinleş
miş icra takibine dayanması ve uzatma kararının ilânı tarihinden itibaren onbeş gün içinde itirazın 
noter aracılığıyla tebliği için notere başvurulması şarttır. Süresinde yapılmamışsa itiraz hakkı düşer. 

(3) Sürenin uzatılmasına ilişkin karar tescil ve ilân edilmemiş ise alacaklı her zaman bu kara
ra itiraz edebilir. 

b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 

MADDE 249 - (1) Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve 133 üncü 
madde gereğince şirketteki kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek 
paya haciz koydurmaya ve altı ay önce bildirimde bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm ifade 
etmek üzere, şirketin feshini istemeye yetkilidir. 

(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce şirket veya diğer ortaklar borcu öderlerse, fesih 
davası düşer. 
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II - Hükümleri 
1. Tescil ve ilân 
MADDE 250 - (1) Şirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilân ettirmekle 

yükümlüdür. İflâs sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük iflâs memuruna aittir. 
(2) Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve ilân dilekçesi, ölen ortağın mi-

rasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan 
hâllerde sağ kalan ortaklar tarafından verilir. 

2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 
MADDE 251 - (1) Şirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiş şirket adına ve hesabına işlem 

yapamazlar; aksi takdirde bu işlemlerinden müteselsilen ve sınırsız sorumlu olurlar. 252 nci madde 
hükümleri saklıdır. 

(2) Fesih kanuna uygun bir şekilde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortakların üçüncü kişilere 
karşı sorumluluğu devam eder. 

3. Geçici yönetim 
MADDE 252 - (1) Bir ortağın kısıtlanması veya iflâsına karar verilmesi hâlinde, Borçlar Ka

nununun adî şirkete ilişkin, sona ermenin şirket işlerine etkisini düzenleyen maddesi uygulanır. 
B) Ortakların şirketten ayrılması 
I - Çeşitli olasılıklar 
1. Ortağın ölümü 
MADDE 253 - (1) Şirket sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine 

ilişkin düzenleme yoksa, mirasçılarla diğer ortakların oybirliği ile verecekleri karar üzerine şirket 
bunların arasında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı olmazlarsa, 
diğer ortaklar, ölen ortağın razı olmayan mirasçılara düşen payları ödeyerek onları şirketten çıkarır 
ve aralarında şirkete devam edebilirler. Bu durumda sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamı
na onay vermemesi sebebiyle oybirliği sağlanamadığı takdirde şirket sona erer. 

(2) Şirketin, ölen ortağın mirasçılarıyla diğer ortaklar arasında kollektif şirket olarak devam 
edeceği hakkında şirket sözleşmesinde hüküm varsa; mirasçılar kollektif sıfatıyla şirkete devam 
edip etmemekte serbesttirler. Mirasçılar şirketin devam etmesini isterlerse, diğer ortaklar bu isteği 
kabul etmek zorundadır. Ancak, kollektif sıfatıyla şirkette kalmak istemeyen mirasçı varsa, ölen or
tağın payından kendisine düşen tutar ile komanditer olarak şirkete kabul edilmesini önerebilir. Di
ğer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir. Mirasçılar şirkete kollektif ortak veya koman
diter olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde şirkete bildirmeli
dir. Durumun şirkete bildirilmesine kadar, mirasçılar şirkette komanditer olarak kalmış sayılırlar. 
Bu süre içinde bildirimde bulunmamış olan mirasçılar sona ermesinden itibaren kollektif ortak sı
fatını alırlar. 

2. Ortağın iflâsı 
MADDE 254 - (1) Ortaklardan birinin iflâsı hâlinde, müflis ortak şirketten çıkarılabilir. Bu 

takdirde şirket diğer ortaklar arasında devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu kadar ki; söz
leşme ile ortakların bu hakkı kaldırılabilir. 
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3. Haklı sebepler 

MADDE 255 - (1) Bir ortağın kişiliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin is
tenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümü onun şirketten çıkarılmasına ve şirketin devamına 
karar verebilir. Şirket sözleşmesinde bu kararın çoğunlukla alınması öngörülebilir. 

(2) Çıkarılan ortak, bu kararın noter aracılığıyla tebliğinden itibaren üç aylık hak düşürücü sü
re içinde şirkete karşı çıkarılmanın iptali davasını açabilir. 

(3) Birinci fıkra uyarınca çıkarma kararı alınamadığı takdirde her ortak, şirket merkezinin bu
lunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortağın şirketten çıkarılmasını ve ayrıl
ma payının belirlenmesini isteyebilir. 

4. Fesih bildirimi 
MADDE 256 - (1) Süresiz şirketlerde ortaklardan biri şirketin feshi bildiriminde bulunduğu 

takdirde, diğer ortaklar feshi kabul etmeyerek ortağı şirketten çıkarıp şirketin kendi aralarında de
vam etmesine karar verebilirler. 

(2) Birinci fıkra hükmü, bir ortağın kişisel alacaklısının 248 veya 249 uncu maddeler gereğin
ce itiraz veya fesih hakkını kullanması hâllerinde de geçerlidir. 

(3) Bu takdirde şirketin devam edeceğine ilişkin karar alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu ortak 
faaliyet dönemi sonunda şirketten çıkarılır. 

5. İki kişilik şirkette 
a) Haklı sebeplerin varlığında 

MADDE 257 - (1) Yalnız iki kişiden oluşan bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin şirketten 
çıkarılmasını gerektiren haklı sebepler varsa, diğer ortağın istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfi
yeye karar vermeksizin şirketin bütün iş ve işlemleri, varlıkları alacak ve borçlan ile davacı ortağa 
bırakılmasına ve diğer ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir. Bu hâlde, çıkarılan ortak hak
kında 262 nci madde hükmü uygulanır. 

b) Diğer sebeplerin varlığında 

MADDE 258 - (1) İki kişiden oluşan bir şirkette ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, 248, 249 
ve 256 ncı maddelere göre haiz olduğu itiraz veya fesih hakkını kullanır veya ortaklardan biri iflâs 
ederse, diğer ortak, 257 nci maddeden yararlanabilir. 

II - Hükümler 

1. Tescil 
MADDE 259 - (1) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkanlması hâlinde, diğer ortaklar bunu 

tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür. 

(2) Bir ortağın ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

(3) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkanlması üçüncü kişilere karşı ancak tescil ve ilân ta
rihinden itibaren geçerli olur. 

(4) Çıkan veya çıkarılan ortak, bu durumun tescil ve ilân tarihine kadar yapılan şirket işlemle
rinden üçüncü kişilere karşı sorumludur. 
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2. Ayrılan ortağın payı 
a) Hesaplama şekli 
MADDE 260 - (1) Şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın payı, şirket sözleşmesinde aksine hü

küm yoksa, çıkmanın istendiği veya ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanır. 

b) Ödeme şekli 
MADDE 261 - (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, 260 inci madde uyarınca hesaplanan payını şir

ketten ancak nakden alabilir. 

c) Ödeme zamanı 
MADDE 262 - (1) Çıkan veya çıkarılan ortağın 260 inci maddede yazılı kurallara göre hesap

lanacak payı, şirket sözleşmesinde gösterilen tarihte ve şirket sözleşmesinde hüküm yoksa ayrılma
dan sonra çıkarılacak ilk bilanço tarihinde ödenir. 

(2) Çıkarılan veya çıkan ortak ayrılma tarihinden önce girişilen işler tasfiye edilmedikçe şirket
teki sermaye payını alamaz. 

d) Tamamlanmamış işler 
MADDE 263 - (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin doğrudan 

doğruya sonuçları olan hak ve borçlara katılır. 

(2) Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan ortaklar tarafından faydalı sayı
lacak şekilde tamamlanmasına ve bir sonuca bağlanmasına engel olamaz. Ancak; söz konusu işle
rin hemen tasfiyesi mümkün olamadığı takdirde çıkan veya çıkarılan ortak, her faaliyet dönemi so
nunda, o yıl içinde bitirilen işlerin hesaplarını ve devam etmekte olan işlemlerin o tarihteki durumu 
hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. 

e) Zamanaşımı 
MADDE 264 - (1) Şirketin borçları için, şirket alacaklılarının ortaklara ileri sürebilecekleri is

tem hakları, ortağın şirketten ayrılmasının, şirketin sona erdiğinin veya iflâsının ilân edildiğinin 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasından itibaren üç yıl geçmesiyle zamanaşımına uğ
rar; ancak, niteliği nedeniyle, alacağın daha kısa bir zamanaşımına bağlandığı durumlarda o zama
naşımı süresi uygulanır. 

(2) Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaşımı muacceliyet anından itibaren işlemeye 
başlar. 

(3) Bu maddede öngörülen zamanaşımı ortakların birbirlerine karşı olan alacaklarına uygulanmaz. 

f) Özel durumlar 
MADDE 265 - (1) Hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket malvarlığına başvuran 

alacaklıya karşı, 264 üncü maddede yer alan üç yıllık zamanaşımı ileri sürülemez. 

(2) Bir ortak şirketin ticarî işletmesini devralırsa, alacaklılara karşı üç yıllık zamanaşımını ile
ri süremez. Buna karşılık, devralma sebebiyle ayrılan ortaklar hakkında borcun nakli hükümlerine 
göre iki yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü kişinin ticarî işletmeyi alacak ve borçlarıyla devral
ması hâlinde iki yıllık zamanaşımı geçerli olur. 
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g) Zamanaşımının kesilmesi 
MADDE 266 - (1) Varlığını sürdüren şirkete veya diğer bir ortağa karşı zamanaşımının kesil

mesi şirketten ayrılan ortağa karşı zamanaşımının kesilmesi sonucunu doğurmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

A) Genel hükümler 

I - Sözleşme serbestisi 
1. Kural 
MADDE 267 - (1) Şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme bulunmayan durumlarda tasfiye, 

bu Bölümdeki hükümlere göre yapılır. 

2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 

MADDE 268 - (1) Tasfiye memurları tasfiye süresince ortakların tasfiyeye ilişkin oybirliğiyle 
verdikleri kararlara göre hareket ederler. 

(2) Tasfiye memurlarının atanmaları ve görevden alınmaları veya onlara verilecek talimatla il
gili kararlara katılma hakkı, bir ortağın iflâ.sında iflâs idaresine, ölümünde mirasçılara ve kısıtlan
ması durumunda kanunî temsilcisine aittir. Mirasçılar kendilerine oybirliği ile atayacakları bir tem
silci ile temsil ettirirler. Oybirliğine ulaşılmadığı takdirde temsilcinin atanması mahkemeye aittir. 

(3) Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan ihtilaflar, basit yargılama usulüne göre karara 
bağlanır. Yargılamada tasfiye memurları ve ortaklar dinlenir. Kararın en kısa zamanda verilmesi ge
rekir. Bu husustaki kararlar kesindir. 

II - Tüzel kişiliğin devamı 

MADDE 269 - (1) Tasfiye hâline giren şirket, ortaklarla olan ilişkilerinde de tasfiye sonuna ka
dar ve ehliyeti 293 üncü madde hükmü saklı kalarak, tasfiye amacıyla sınırlı olarak tüzel kişiliğini 
korur ve ticaret unvanına (Tasfiye hâlinde) ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder. 

III - İflâs 

MADDE 270 - (1) Bir kollektif şirketin tasfiye hâlinde bulunması, iflâsına engel oluşturmaz. 

IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 
MADDE 271 - (1) Kollektif şirket alacaklılarının şirket malları üzerinde ortakların kişisel ala

caklarına karşı haiz oldukları rüçhan hakları, şirketin sona ermesinden sonra da devam eder. 

B) Tasfiye memurları 
I - Genel olarak 

MADDE 272 - (1) Kollektif şirketin tasfiyesi, iflâs dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye me
murlarına aittir. 

II - Seçim ve atama 
MADDE 273 - (1) Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya so

na ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. 
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(2) Birinci fıkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemişse, tüm ortaklar veya 
bunların kanunî temsilcileri tasfiyeye memur sayılır. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzeri
ne şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya bir 
kaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi tebliğ ederek diğer ortaklan dinleyebilir. 

(3) Gerek ortakların seçecekleri gerek mahkemenin atayacağı tasfiye memurları ortaklardan 
veya üçüncü kişilerden olabilir. 

III - Görevden alma 
1. Tasfiye memuru olan ortaklar 
a) Sona ermeden önce atanma 
MADDE 274 - (1) Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle veya şirketin sona ermesinden ön

ce bir ortaklar kararıyla ortaklar arasından seçilmişlerse, diğer ortakların oybirliğiyle verebilecekle
ri bir kararla görevden alınabilirler; oybirliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin 
istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece görevden alınabilirler. 

(2) Görevden alma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir. 
b) Sona ermeden sonra atananlar 
MADDE 275 - (1) Şirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasından seçilen tasfiye memur

ları, diğer ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılma
dığı takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine haklı sebepler varsa mahkemece görevden 
alınabilirler. 

2. Ortak olmayan tasfiye memurları 

MADDE 276 - (1) Ortak olmayan tasfiye memurları, şirket sözleşmesi veya sonradan verilen 
bir kararla ya da şirketin sona ermesinden sonra seçilmiş olsalar bile, herhalde ortakların oybirliğiy
le verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılmadığı takdirde, ortaklardan her
hangi birinin istemi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece görevden alınabilirler. 

(2) Görevden alınma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir. 
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 
MADDE 277 - (1) 276 ncı madde, mahkeme tarafından atanan tasfiye memurlarının görevden 

alınmalarına da uygulanır. 

IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler 
1. Birlikte hareket 

MADDE 278 - (1) Şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız 
başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler. 

(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü şekil
de tescil ve ilân olunur. 

2. Devir yasağı ve vekil etme 
MADDE 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişi

lere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurları içlerin
den birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilirler. 
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3. Temsil 
MADDE 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memur

ları temsil eder. 
(2) Tasfiye memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde sulhle, vazgeçmeye, kabulle, tah

kime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler. 

(3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif şirket adına düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin "Tas
fiye hâlinde bulunan filan şirketin tasfiye memurları" ibaresi eklenerek tasfiye memurları tarafın
dan imzalanması şarttır. 

(4) Bir tasfiye memurunun görevini yaparken işlediği haksız fiillerden şirket de sorumludur. 

4. Yalnız başına hareket 
MADDE 281 - (1) Üçüncü kişiler tarafından yapılacak öneri, icap, bildirim, ihtar ve tebliğ gi

bi beyanların tasfiye memurlarından yalnız birine karşı yapılması yeterlidir. 
(2) Şirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarına başvurulma

sında tasfiye memurları tek başlarına hareket edebilirler. 
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 
MADDE 282 - (1) Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları yetkiler, ortaklar tarafından oy

birliğiyle veya haklı sebeplerin bulunması durumunda mahkeme karan ile daraltılıp genişletilebilir. 

(2) Tescil ve ilân olunmadıkça yetkilerin daraltılması, iyiniyetli üçüncü kişilere ileri sürülemez. 
V - Tescil ve ilân 
MADDE 283 - (1) Tasfiye memurlarının atanmalanna, değiştirilmelerine, görevden alınmala

rına ve yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından ve
rilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilânı şarttır. 

VI- Ücret 
MADDE 284 - (1) Ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan ve

rilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar. 

(2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurlan, ücret kararlaştınlmasa bile, hâlin gereğine göre 
takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaşmazlık durumunda taraflar yargı yoluna başvurabilir. 

VII - Sorumluluk 
MADDE 285 - (1) Kanuna, şirket sözleşmesine veya diğer iş görme şartlarını gösteren diğer 

hükümlere aykın hareket ederek, üçüncü kişileri veya ortakları zarara uğratan tasfiye memurları, 
kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar. 

(2) Tasfiye memurlan, atadıklan ve hizmete aldıklan kimselerin kanuna, şirket sözleşmesine veya 
diğer iş görme şartlannı gösteren hükümlere aykın hareketlerinden dolayı da Borçlar Kanununun 100 
üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü kişilere gerekse ortaklara karşı müteselsil olarak sorumludurlar. 

(3) Bu davalar, davacının, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren iki yılda ve her hâlde zara
rı doğuran fiilden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Ancak, zararı doğuran fiil bir suç oluştur
duğu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zamanaşımına bağlı olduğu takdirde 
tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır. 
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C) Tasfiye işleri 
I - Koruma önlemleri 
MADDE 286 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve hakları

nın korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en 
kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. 

II - Defter tutma yükümlülüğü 
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu 
MADDE 287 - (1) Tasfiye memurları, önceden seçilmişlerse şirketin sona ermesini hemen öz

leyen günlerde ve şirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiş veya mahkemece atanmışlar-
sa seçimlerinden ve atanmalarından hemen sonra şirket işlerini gören kişileri çağırarak onlarla bir
likte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına, şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bir 
bilanço düzenlerler. Tasfiye memurları gerek görürlerse şirket mallarına değer biçmek için uzman
lara başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye memurlarının önünde şirket işlerini yö
netenler tarafından imzalanır. 

(2) Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurları sona ermiş bulunan şirketin 
envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

2. Defterler 
MADDE 288 - (1) Tasfiye memurları tasfiye işlemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken 

defterleri tutmakla yükümlüdür. 
3. Son bilanço 
MADDE 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya kanun hükümle

rine göre ortakların sermaye ile kâr ve zarardaki paylarını ve diğer haklarını gösteren bir bilanço dü
zenleyerek ortaklara tebliğ ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye başvurarak itiraz 
etmezlerse, bilanço kesinlesin 

(2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen paylan almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memur
ları, bu paylan her ortağın ayn ayn adlanna 296 ncı maddede gösterilen bankalardan birine yatırırlar. 

4. Saklama zorunluluğu 
MADDE 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanması hakkında 82 nci 

madde hükmü uygulanır. 
III - Tasfiyenin amacı 
MADDE 291 - (1) Tasfiye memurları, şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da 

henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine ge
tirmeye, şirketin alacaklarım toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirme
ye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zorunludur. 

IV - Yeni işler 
1. Kural 
MADDE 292 - (1) Tasfiye memurları tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir işlem yapa

mazlar. Aksi takdirde, bu türlü işlemlerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen sorumlu olurlar. 
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2. İstisna 
MADDE 293 - (1) Tasfiye memurları, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, her 

hâlde ortakların oybirliğiyle, feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda ortaklar oybirliğini 
sağlayamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler. 

V - Varlıkların paraya çevrilmesi 
1. Ayrı ayrı satış 
MADDE 294 - (1) Tasfiye memurları şirketin sona ermesi durumunda şirkete ait taşınırları, du

rumun gereklerine göre ya artırma yoluyla veya pazarlıkla satabilirler. Oybirliğiyle verilen bir ka
rarla ortaklar başka bir satış şeklini belirlemedikleri takdirde, taşınmazlar ancak İcra ve İflâs Kanu
nu hükümleri uyarınca açık artırma yoluyla satılabilir. 

(2) İlgililer arasında küçük veya kısıtlanmış bir kişinin bulunması bu hükmün uygulanmasına 
engel olmaz. 

2. Toptan satış 
MADDE 295 - (1) Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe tasfiye memurları şirket varlıklarını 

toptan satamazlar. 
3. Paranın yatırılması 
MADDE 296 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk lirasın

dan fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar. 
VI - Borçların ödenmesi 
MADDE 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan 

borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzı
nı kabule zorunludurlar. 

VII - Ortakların ek ödemeleri 
MADDE 298 - (1) Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, ka

lan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar. 
VIII - Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 
1. Geçici ödemeler 
MADDE 299 - (1) Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması olası hak ve ala

caklarına yetecek tutan alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler. 
2. Son dağıtma 
MADDE 300 - (1) Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara gö

re, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulun
madığı takdirde dağıtma para olarak yapılır. 

IX - Ortakların denetleme hakkı 
1. Bilgi isteme hakkı 
MADDE 301 - (1) Tasfiye memurları, ortaklara, her zaman tasfiye işlerinin durumu hakkında 

bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalı bir belge vermekle yükümlüdürler. 
(2) Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve işlemlerine dair ortaklara hesap verirler. 
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2. Defterleri inceleme hakkı 

MADDE 302 - (1) Tasfiye memurları, istem üzerine şirkete ve tasfiyeye ilişkin bütün defter
leri ve belgeleri tasfiye işleminin yapıldığı yerde ortaklara göstermekte zorunludurlar. Ortakların bu 
defter ve belgelerden suret almalarına tasfiye memurları engel olamazlar. 

X - Tasfiyenin sonu 

MADDE 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanının sicilden silinme
si için durum tasfiye memurları tarafından ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Komandit Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanımı 

MADDE 304 - (1) Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şir
ket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer or
tak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. 

(2) Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer 
denir. 

(3) Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak 
olabilirler. 

B) Uygulanacak hükümler 

MADDE 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair 
212 ilâ 216 ncı maddeler komandit şirketler hakkında da uygulanır. 

(2) Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatın
dan kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen 
yönetim görevleri açıkça belirtilir. 

C) Sözleşme 
I - Yorum 

MADDE 306 - (1) Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Or
taklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeter
li olmaz. 

(2) Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır. 

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu 

MADDE 307 - (1) Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan 
başka komanditerlerin adlarıyla soyadları veya unvanları ve her birinin koydukları veya koymayı 
taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilân ettirilir. 

(2) Bir komanditer kişisel emeğini ve ticarî, itibarını sermaye olarak koyamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 641 — 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi 
MADDE 308 - (1) Komandit şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri şirket sözleşmesi ile 

düzenlenir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda bu Bölümde yazılı hükümler sak
lı kalmak şartıyla, kollektif şirketlere ilişkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanır. 

B) Komanditerlerin hukukî durumu 
I - Yönetim 
MADDE 309 - (1) İster komandite ister komanditer olsun her ortağın bir oy hakkı vardır. Bu 

kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. 
(2) Şirket, komanditeler tarafından yönetilir. 
(3) Komanditerler, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını 

haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak; olağanüstü iş ve işlemler
de, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme gibi yapısal değişikliklerde, birleşme, bölün
me, şirkete ortak alınması ve çıkarılması, payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de 
oy hakkını haizdirler. 

II - Denetleme 

MADDE 310 - (1) Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde şirketin envanterlerini 
bilançosunu, diğer finansal tablolarını ve bunların doğruluğunu incelemeye yetkilidir. 

(2) Bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi uzmana da yaptırabilir. Uzmanın kişiliği hakkında 
bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bir işlem denetçisi atan
masına karar verilir. Bu karar kesindir. 

(3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine şirketin işleri
nin ve varlığının bizzat veya bir işlem denetçisi tarafından incelenmesine her zaman izin verebilir. 

(4) Bu madde hükümlerine aykırı şirket sözleşmesi hükümleri geçerli değildir. 
III - Rekabet yasağı 

MADDE 311 - (1) Kollektif ortakların şirket konusunu oluşturan işlemlerin aynını yapamaya
caklarına ilişkin 230 uncu madde komanditerler hakkında uygulanmaz. Ancak komanditer, şirketin 
işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticarî işletme açar veya böyle bir işletme 
açan bir kişi ile ortak olur ya da bu nitelikte bir şirkete girerse komandit şirketin belgelerini ve def
terlerini incelemek hakkını yitirir. 

IV - Kâr ve zarar 
1. Genel olarak 
MADDE 312 - (1) Komanditer, iş yılı sonunda gerçekleşen kâr payını ve şirket sözleşmesin

de kararlaştırılmış olan faizleri nakden alır. Fakat koyduğu sermaye herhangi bir sebeple azalmış ise 
noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Şu kadar ki, gelecek yıllarda elde edilecek 
kâr paylarından, sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kısımdan önce geçmiş yıllara ait 
birikmiş faizler ödenir. 
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2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylan 

a) Usulüne göre gerçekleştirilmiş olanlar 

MADDE 313 - (1) Komanditer usulüne göre gerçekleştirilmiş faizi ve kâr paylarını şirketin 
sonradan meydana gelen zararını gidermek için geri vermeğe zorunlu tutulamaz. 

b) Usulsüz gerçekleştirilmiş olanlar 

MADDE 314 - (1) Komanditer kanuna ve şirket sözleşmesine göre düzenlenen ve kâr göste
ren bir bilançoya göre iyiniyetle aldığı ve fakat usulsüz gerçekleştirilmiş kâr paylarını veya şirket 
sözleşmesi ile kabul edilmiş olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar. 

V - Ortaklığın geçişi 

1. Devir hâlinde 

MADDE 315 - (1) Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Fakat devre diğer or
taklar onay vermemişlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanır. 

2. Ölüm hâlinde 

MADDE 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçıları geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 

A) Uygulanacak hükümler 

MADDE 317 - (1) Şirket ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, bu Bölümdeki özel ku
rallar saklı kalmak şartıyla kollektif şirkete ilişkin 232 ilâ 242 nci maddelerin hükümleri uygulanır. 

B) Şirketin temsili 

MADDE 318 - (1) Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edi
lir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri komandit 
şirkete de uygulanır. 

(2) Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, şirket sözleş
mesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya 
seyyar tacir memuru olarak atanabilir. 

C) Komanditer ortağın sorumluluğu 

I - Genel olarak 

MADDE 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye mikta
rını aşamaz. 

II - İstisnalar 

1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer 

MADDE 320 - (1) Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı koman
dite bir ortak gibi sorumlu sayılır. 
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2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer 
MADDE 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket etti

ğini açıkça bildirmeksizin şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemlernedeniyle 
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. 

(2) Şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket 
borçlan için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından bilindiğini is
pat etmediği takdirde, komandite gibi sorumlu tutulur. 

(3) Alacaklı komanditerin konulan sermayeye biçilen değerin bu sermayenin konulduğu anda
ki değerinin altında olduğunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarınca komanditer sorumludur. 

(4) Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin şirkete girmesinden 
önce doğan borçlardan da sorumludur. 

(5) Komanditerin şirket işlerinin yönetimine karışması sonucunu doğurmayacak şekilde öğüt 
vermesi, görüş açıklaması, olağanüstü iş ve işlemlerde ve şirketin iş ve işlemleri üzerinde haiz ol
duğu denetleme haklarını kullanması ve kanunda yazılı hâllerde yönetim işlerini gören kimselerin 
atanmalarına ve görevden alınmalarına katılması ve şirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve 
görevlerde çalıştırılması, komanditer sıfatını ve sorumluluğunu etkilemez. 

III - Alacaklıların durumu 
1. Takip imkânı 
MADDE 322 - (1) Komanditer, koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunun henüz ödemediği tu

tarına kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Bu suretle kendisine başvurulan komanditer or
tak, şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Şirket alacaklıları, 
şirket sona ermiş olmadıkça veya şirket aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmadıkça koman
ditere başvuramazlar. 

(2) Şirketin iflâsı hâlinde alacaklıların haiz oldukları haklar iflâs masasına geçer. 
(3) Komanditer, şirkete koymayı taahhüt ettiği sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzeri

ne aldığını yazı ile bildirmiş veya ilân etmişse üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı bu 
tutar kadar sorumlu olur. 

2. Sermayenin azaltılması 
MADDE 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklı kal

mak şartıyla, gerek doğrudan doğruya gerek faiz veya kâr payına sayılmak üzere dolayısıyla tama
men veya kısmen geri alamayacağı gibi sermayesi herhangi bir sebeple azalmışsa noksan tamamla
nıncaya kadar faiz veya kâr payını da isteyemez Aksi hâlde, komanditer aldığı para kadar şirket ala
caklılarına karşı 322 nci maddenin birinci fıkrası gereğince sorumlu olur. 

3. İflâs 
a) Şirketin iflâsı 
MADDE 324 - (1) Bir komandit şirketin iflâsı hâlinde şirket alacaklıları alacaklarını almadık

ça ortakların kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramaz. 
(2) Komanditerlerin koydukları sermaye de, şirket alacaklılarının birinci fıkrada yazılı olduğu 

gibi öncelikle haklarını elde edecekleri mallardan sayılır. 
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b) Komanditelerin sorumluluğu 
MADDE 325 - (1) Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri 

kalan alacaklarından dolayı komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler. 

(2) Ortakların kişisel mallarına başvurulması hâlinde şirket alacaklılarının, ortakların kişisel 
alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur. 

c) Komanditerin iflâsı 

MADDE 326 - (1) Şirket ve iflâs hâlinde masası veya şirket alacaklıları, iflâs etmiş bir koman
diterin masasına başvururlarsa, bunların, müflis komanditerin kişisel alacaklılarına karşı rüçhan 
hakkı yoktur. 

4. Takas 

MADDE 327 - (1) Şirketten alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme
miş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu varsa, bu kişi şirketteki alacağını ko
manditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

A) Uygulanacak hükümler 

MADDE 328 - (1) Kollektif şirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortakların şirketten çık
ma ve çıkarılmasına ilişkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit şirketlerde de uygula
nır. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıt
lanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Anonim Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 

A) Genel Hükümler 

I - Tanım 

MADDE 329 - (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız 
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. 

(2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylan ile ve şirkete karşı sorumludur. 

II - Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 

MADDE 330 - (1) Özel kanunlara bağlı anonim şirketlere, kanunlarındaki hükümler saklı kal
mak kaydıyla, bu Kısım hükümleri uygulanır. 

III - Amaç ve konu 

MADDE 331 - (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve ko
nular için kurulabilir. 
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IV - En az sermaye tutarı 
MADDE 332 - (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden 

esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yet
ki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şir
ketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakan
lar Kurulunca artırılabilir. 

(2) Bu Kanun anlamında, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi kuruluşta 
ve sisteme ilk geçildiğinde sahip olunması zorunlu olan sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarıl
mış payların tümünün itibarî değerlerinin toplanunı temsil eder. 

(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları yitirdiklerinde Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken ara
nan nitelikleri yitirdikleri takdirde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çı
kartılırlar. 

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklıdır. 

V - Devletin gözetimi 
1. İzin 

MADDE 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları be
lirlenip, ilân edilecek anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketle
rin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece ka
nunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında 
hukukî konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleş
me değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz. 

2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 

MADDE 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede ön
görülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketle
rin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir. 

(2) Birinci fıkrada yazılı şirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda
ki temsilcileri, ancak bunlar tarafından görevden alınabilir. 

(3) Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen üye
lerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, şirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu 
sıfatla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı şirkete ve onun alacaklılarıyla paysahip-
lerine karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücû hakkı saklıdır. 

B) Kuruluş 

I - Kurucu işlem 
MADDE 335 - (1) Şirket, kurucuların kanuna uygun olarak düzenlenen, imzalarının noterce 

onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamaları ve sermayenin tamamı
nı şartsız taahhüt etmeleriyle kurulur. 

(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır. 
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II - Kuruluş belgeleri 
MADDE 336 - (1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme dev-

ralmmasma ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişi
lerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ile işlem denetçisi raporu, kuruluş belgeleridir. 
Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından beş yıl süreyle saklanır. 

III - Kurucular 
1. Tanım 
MADDE 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur. 
(2) Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu ki

şi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesa
bına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez. 

2. Asgarî sayı 
MADDE 338 - (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla ku

rucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 
(2) Paysahibi olması hâlinde şirket hariç, sayısı bire inerse bu durum yönetim kurulu tarafın

dan yedi gün içinde tescil olunur; aksi hâlde doğacak zarardan yönetim kurulu sorumludur. 
IV - Esas sözleşme 
1. İçerik 
MADDE 339 - (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının 

noterce onaylanması şarttır. 
(2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 
a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. 
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. 
c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları. 
d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; de

vir sınırlamaları. 
e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık ve

rilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların be
deli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan mallann bedelleriyle, 
şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı. 

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve di«er kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler. 
g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar. 
h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. 
ı) Şirket bir süre ile smırlandırılmışsa, bu süre. 
i) Şirkete ait ilânların nasıl yapılacağı. 
j) Paysahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. 
k) Şirketin faaliyet (hesap) yılı (dönemi). 
(3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. 
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2. Emredici hükümler 
MADDE 340 - (1) Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, 

Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği ta
mamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar. 

V - Taahhüdün onaylanması 
MADDE 341 - (1) Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucular tarafından esas 

sözleşmede taahhüt olunduğu, esas sözleşmenin altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanır. 
VI - Aynî sermaye 
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları 
MADDE 342 - (1) Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değer

lendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsur
ları aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiş 
alacaklar sermaye olamaz. 

(2) 128 inci madde hükmü saklıdır. 
2. Değer biçme 
MADDE 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve aynılara, şir

ket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce değer biçi
lir. Değerleme raporunda, seçilen değerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uy
gun yöntem olduğunun gerekçelerle ve ayrıntılı bir şekilde açıklanması şarttır. Resmî nitelik taşı
yan bu rapora mahkemede, kurucular, işlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. 

(2) Sermaye olarak konulan alacakların varlığı ve değeri bir yeminli malî müşavir veya serbest 
muhasebeci malî müşavir raporuyla belirlenir. 

VII - Pay bedellerinin ödenmesi 
1. Nakdî sermaye 
MADDE 344 - (1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi 

tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma prim
lerinin tamamı tescilden önce ödenir. 

(2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 
2. Ödeme yeri 
MADDE 345 - (1) Nakdî ödemeler, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa bağ

lı bir bankada veya özel finans kurumunda, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, 
sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleş
mede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, tica
ret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile kanıtlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik ka
zandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder. 

(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç 
ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının 
sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. 
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3. Halka önerilecek paylar 
MADDE 346 - (1) Esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince, şirketin tes

cilinden itibaren en geç iki ay içinde halka önerileceği esas sözleşmede belirtilmiş ve ayrıca garan
ti edilmiş bulunan nakdî payların karşılıklan satıştan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin 
halka önerilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin sonunda, payların itibarî 
değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, pay 
senetlerini halka öneren paysahiplerine ödenir. 

(2) Halka önerilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka öne-
rilmeyen payların bedellerinin ise, yüzde yirmi beşi iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödenir. 

VIII - Paylar 
MADDE 347 - (1) İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibarî değerden 

yüksek bir bedelle (primli) çıkartabilmeleri için, esas sözleşmede veya genel kurul kararında hü
küm bulunmalıdır. 

IX - Kurucu menfaatleri 
MADDE 348 - (1) Kuruculara, şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak pa

ra ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, şirket sermayesinin azalması sonucunu doğuracak bir men
faatin tanınmasına ilişkin esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak, dağıtılabilir kârdan 519 un
cu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldık
tan sonra kalanın onda biri, bu hakkın esas sözleşmede ilk defa öngörüldüğü tarihteki sermaye dik
kate alınmaksızın, kuruculara ödenir. 

(2) Kâr dağıtılmasa bile, kurucu intifa senedi sahipleri, esas sözleşmede öngörülen kâr payını 
alırlar. 

X - Kurucular beyanı 
MADDE 349 - (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst 

bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda; aynî sermaye ko
nuluyor, bir ayın ya da işletme devralmıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür ser
mayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve 
kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bun
ların iktisap fiyatları, sözkonusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide 
fınansal tablolarının değerlendirilmelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği 
önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağ
lantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır. 

(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka öner
me amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; 
bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen iş
lem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, be
yanda açıklanır. 

XI - Halka önerme taahhüdü 
MADDE 350 - (1) 346 ncı madde uyarınca, halka arzedilmek üzere pay taahhüdünde bulunul

duğu takdirde, halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafından onay
lanmış kabul edilir. 
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XII - İşlem denetçisi raporu 
MADDE 351 - (1) Kuruluşun denetlenmesine ilişkin rapor işlem denetçisi tarafından verilir. 

Bu raporu, küçük ölçekli ve halka açık olmayan anonim şirketlerde en az iki yeminli mâlî müşavir 
veya serbest muhasebeci malî müşavir de düzenlemeye yetkilidir. îşlem denetçisi, kuruluş raporun
da payların tamamının taahhüt edildiğini; pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleşmede öngörül
müş bulunan en az tutarlarının, kanuna uygun olarak bankaya yatınldığını ve buna ilişkin banka 
mektubunun mevcut olduğunu; bu yükümün dolanıldığına ilişkin açık bir belirti bulunmadığını; 
aynî sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığını, 
mahkemece resmiyet verilen raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uygun 
olduğunu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı bir değerin ve işlemlerde görü
nür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin mevcut olduğunu, gerekli noter 
onaylarının ve izinlerin alındığını açıklar. 

XIII - Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 
MADDE 352 - (1) Pay taahhüdünün, şirketin tescilinden önce devri, şirkete karşı geçersizdir. 

XIV - Fesih davası 
MADDE 353 - (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirke

tin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin 
veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa, yöne
tim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının ve paysahibinin istemi üzerine şir
ketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mah
keme davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. 

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların düzeltilebil
mesi için mahkeme süre verebilir. 

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil su-
nulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Dava, 
acele işlere ilişkin usule tâbidir. 

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilânından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması 
şarttır. 

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, der
hal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrıca, yönetim 
kurulu, tescil ve ilânı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapı
lan en az bir gazetede ilân eder; web sitesine koyar. 

XV - Şirketin tescili ve ilânı 
MADDE 354 - (1) Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle 

kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin birinci fık
rası uyarınca şirketin kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye 
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas 
sözleşmeye, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hu
suslar şunlardır: 
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a) Esas sözleşmenin tarihi. 

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Şirketin, varsa süresi. 

d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartlan ile paylann itibarî değerleri, varsa imtiyazlar. 

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. 

f) Şirketin nasıl temsil olunacağı. 

g) Yönetim kurulu üyeleriyle, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları, yer
leşme yerleri ve vatandaşlıkları. 

h) Şirketin yapacağı ilânların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu takdirde, 
yönetim kurulu kararlarının paysahiplerine nasıl bildirileceği. 

(2) Şubeler; merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil 
olunurlar. 

XVI - Tüzel kişiliğin kazanılması 

MADDE 355 - (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 

(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütler
den kişisel olarak ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şir
ket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre için
de bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur. 

(3) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bun
ların paysahiplerine rücu hakları yoktur. 

C) Kanuna karşı hile 

MADDE 356 - (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynîn, sermaye
nin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralmmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, 
genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylan
masından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasar
ruf geçersizdir. 

(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine mahkemece atana
cak bilirkişi, şirket tarafından devrolunacak ya da kiralanacak işletme ve ayınlara değer biçer. Ra
por resmî nitelik taşır. 

(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. 

(4) Sözleşme genel kurulun onay karanyla birlikte tescil ve ilân olunur. 

(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletme
ler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

D) Temel ilkeler 

I - Eşit işlem ilkesi 

MADDE 357 - (1) Paysahipleri eşit şartlarda eşit işleme tâbi tutulur. 
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II - Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 
MADDE 358 - (1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, paysahipleri şirkete borçlanamaz; 

meğerki, borç şirketle, şirketin işletme konusu ve paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bu
lunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabî tutulsun. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Kurulu 

A) Genel olarak 
I - Atama ve seçim 
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
MADDE 359 - (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından se

çilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üye
nin yerleşme yerinin Türkiye'de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. 

(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adı
na, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; aynca tescil ve 
ilânın yapılmış olduğu, şirketin web sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil 
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli ol
maları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az yarısıyla tüzel kişi adına tescil ve ilân edilen kişinin 
ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öğrenim görmüş olması şarttır. 

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. 
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 
MADDE 360 - (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, belirli bir grup 

oluşturan paysahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, 
yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık ara
sından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği 
için aday önerme hakkı da tanınabilir. Haklı bir neden gösterilmedikçe, genel kurul tarafından, yö
netim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa dâhil bir paysahibinin 
üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde 
yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisini aşamaz. 

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır. 
3. Sigorta 
MADDE 361 - (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete vere

bilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu su
retle şirket güvence altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun 
ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yöne
tim ilkelerine uygunluk değerlendirilmesinde dikkate alınır. 

4. Görev Süresi 
MADDE 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. 

Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. 
(2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. 
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II - Üyeliğin boşalması 

MADDE 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üye
lik boşalırsa, yönetim kurulu, kanunî şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine se
çip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısı
na kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. 

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir 
üye üyelik için gerekli kanunî şartlan yahut esas sözleşmede Öngörülen nitelikleri yitirirse, bu kişi
nin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer. 

III - Görevden alma 

MADDE 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar bile, gündemde, 
ilgili bir hüküm varsa veya sebeplerin önemli olması hâlinde, gündemde madde bulunmasa bile, her 
zaman genel kurul kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adı
na tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. 

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır. 

B) Yönetim ve temsil 
I - Genel olarak 

1. Esas 

MADDE 365 - (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Ka
nundaki ayrık hükümler saklıdır. 

2. Görev dağılımı 

MADDE 366 - (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zaman
larda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan 
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 

(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 
kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabi
leceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. 

3. Yönetimin devri 

MADDE 367 - (1) Esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulu, düzenlenecek 
bir örgüt yönetmeliğine göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üye
sine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik yönetimi düzenler; bunun 
için gerekli olan görev yerlerini gösterir, görevleri tanımlar, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sun
makla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine, paysahiplerini ve korunmaya de
ğer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, yönetim örgütü yönetmeliği hak
kında, yazılı olarak bilgilendirir. 

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. 

4. Ticarî mümessil ve vekiller 
MADDE 368 - (1) Yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller atayabilir. 
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5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 
MADDE 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini ted

birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak 
gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır. 

(3) Üyelerin ve yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken, bu madde anlamında özenle hare
ket ettikleri karinedir. 

II. Temsil yetkisi 
1. Genel olarak 

MADDE 370 - (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, temsil yetkisi çift imza ile kullanıl
mak üzere yönetim kuruluna aittir. 

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla üyeye (murahhas) veya üçüncü kişile
re (müdürler) devredebilir. Son durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz ol
ması şarttır. 

2. Kapsam ve sınırlar 

MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür 
işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanu
na ve esas sözleşmeye aykın işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır. 

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirke
ti bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya duru
mun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilân edil
miş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. 

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; 
ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kul
lanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir. 

(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına 
aykın olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalanna engel değildir. 

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiil
lerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır. 

3. İmza şekli 
MADDE 372 - (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 

40 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve si
cil numarası gösterilir. 

4. Tescil ve ilân 

MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini göste
rir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir. 
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(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmala
rına ilişkin herhangi bir hukukî sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar 
tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir. 

III - Görevler ve yetkiler 
1. Genel olarak 
MADDE 374 - (1) Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim; kanun ve esas söz

leşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. 

2. Devredilemez görev ve yetkiler 
MADDE 375 - (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 
b) Şirket örgütünün belirlenmesi. 
c) Muhasebe, fınans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, fınansal plânlama 

için gerekli düzenin kurulması. 
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve gö

revden alınmaları. 
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yö

netim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 
f) Pay, karar ve genel kurul tutanak defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurum

sal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının ha
zırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 
a) Çağrı ve bildirim yükümü 
MADDE 376 - (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısı

nın zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya ça
ğırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar 
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin 
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket sona erer. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kuru
lu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de olası satış fiyatları üzerinden bir ara 
bilanço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilançoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler ve 
değerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378 inci mad
dede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de dikkate alınması şarttır. Rapordan, aktif
lerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim ku
rulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin 
iflâsını ister; meğerki, iflâs kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca ba
tık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasını diğer 
tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş olsun. 
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b) İflâsın ertelenmesi 
MADDE 377 - (1) Yönetim kurulunun, iflâs istemiyle birlikte mahkemeye bir iyileştirme pro

jesi sunup erteleme istemesi hâlinde, iyileştirme projesi; denetçinin 376 ncı maddenin üçüncü fık
rası bağlamında iyileştirme önerilerine de yer veriyor, projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan, özsermaye dâhil, nesnel ve gerçek kaynakları içeriyor, ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 179 un
cu maddesinin birinci fıkrasındaki nitelikleri haiz bulunuyor ve önlemlerin uygulanması hâlinde şir
ketin durumunun düzeltilmesi mümkün görülüyorsa, mahkeme, iflâsı, uzatmalar da dâhil, hiçbir şe
kilde üç yılı geçmeyecek şekilde erteler. Mahkemeye, envanter düzenlemesi veya yönetim kurulu
nun yerine geçmesi ya da yönetim kurulunun kararlarını onaylaması için, görevlerini belirleyerek, 
derhal bir kayyım atar. Mahkeme ayrıca şirket mallarının saptanması ve korunması için gerekli di
ğer önlemleri alır. Kayyımın atanmasını, görevlerini ve mahkemece verilen temsil yetkisiyle bunla
rın smırlannı, mahkeme tescil ve ilân ettirir. Kayyım her üç ayda bir şirketin iyileştirme projesine 
uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğini yazılı olarak mahkemeye bildirir. Mahkeme bu ra
por üzerine iyileştirmenin mümkün olmadığı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır. 

(2) Mahkeme iflâsın ertelenmesi istemini reddederse veya erteleme kararını kaldırırsa iflâsa 
karar verir. 

(3) Alacaklının iflâsın ertelenmesini istemesi hâlinde de mahkeme denetçinin önerisini incele
yerek karar verir. 

4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 
MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketlerin 

varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tanısı, bunun için gerekli ön
lemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 
çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bu
nu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını iz
leyen bir ayın sonunda verir. 

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 
tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. 

5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 
a) Genel olarak 

MADDE 379 - (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini 
aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul ede
mez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak ka
bul ettiği paylar için de geçerlidir. 

(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabil
mesi için, genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiş olması gerekir. En çok onse-
kiz aylık bir süre için verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların 
toplam itibarî değerleri ile iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göster
mesi gerekir. Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî şartların gerçekleşmiş bulunduğunu 
belirtmesi şarttır. 
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(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldük
ten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uya
rınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. 

(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap 
edilebilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından ik
tisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası 
Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar. 

b) Kanunu dolanma 
MADDE 380 - (1) Paylarının iktisap edilmesi amacıyla, şirketin başka bir kişiyle yaptığı, ko

nusu avans, ödünç veya güvence verilmesi olan hukukî işlemler bâtıldır. Bu butlan hükmü, kredi ve 
fınans kurumlarının işletme konuları içine giren işlemlere ve şirketin veya onun bağlı şirketlerinin 
çalışanlarına, şirketin paylarını iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve güvence verilmesine iliş
kin hukukî işlemlere uygulanmaz. Ancak, bu ayrıksı işlemler, şirketin, kanuna ve esas sözleşmesi
ne göre ayırmak zorunda bulunduğu yedek akçeleri azaltıyor veya 519 uncu maddede düzenlenen 
yedek akçelerin harcanmalarına ilişkin kuralları ihlâl ediyor ve şirketin 520 nci maddede öngörülen 
yedek akçeyi ayırmasına olanak bırakmıyorsa, geçersizdir. 

(2) Bundan başka, şirket ile diğer bir kişi arasında yapılmış bulunan ve üçüncü kişiye, şirketin 
paylarını; şirketin veya şirkete bağlı bir şirketin ya da şirketin paylarının çoğunluğuna sahip oldu
ğu şirketin hesabına alma hakkı tanıyan veya yükümlülüğünü yükleyen bir hukukî işlem, şirket bu 
paylan alsaydı 379 uncu maddeye aykırı düşecek idiyse bâtıldır. 

c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 
MADDE 381 - (1) Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdir

de, kendi paylarını, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan 
da iktisap edebilir. 

(2) Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula, 
a) İktisabın sebep ve amacı, 
b) İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını tem

sil ettiği, 
c) Bedeli ve ödeme şartlan 
hakkında yazılı bilgi verir. 
d) İstisnalar 
MADDE 382 - (1) Bir şirket kendi paylannı; 
a) Esas veya çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerinin 

uygulanması sebebiyle, 
b) Küllî halefiyet kuralı gereğince, 
c) Bir kanunî satın alma yükümü dolayısıyla, 
d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla veya cebrî icradan bir şirket alacağının tahsili 

amacıyla, 
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e) Şirket iştigal konusu gereği, 

379 uncu madde hükümleriyle bağlı olmaksızın iktisap edebilir. 

e) Karşılıksız iktisap 
MADDE 383 - (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını kar

şılıksız iktisap edebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını karşılıksız iktisap ettiği takdirde de 
kıyas yoluyla uygulanır. 

f) Elden çıkarma 

MADDE 384 - (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (e) bendleri ve 383 üncü madde hükümlerine göre, 
iktisap edilen paylar, şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her 
hâlde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden çıkanrlar; meğerki, şirketin ve yavru şirketin sahip 
oldukları bu payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmasın. 

g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 
MADDE 385 - (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin ola

rak alman paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde el
den çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır. 

h) Sermayenin azaltılması 
MADDE 386 - (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarınca elden çıkarılamayan paylar, sermayenin 

azaltılması yoluyla hemen yok edilir. 
ı) Saklı tutulan hükümler 

MADDE 387 - (1) Diğer Kanunlarda bulunan, şirketin kendi paylarını iktisap edebileceğine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 

MADDE 388 - (1) Şirket kendi paylarını taahhüt edemez. 

(2) Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını ta
ahhüt etmesi, şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket hâlinde, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, 
sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar pay bedellerinden so
rumlu olurlar. Kanuna aykırı taahhütte herhangi bir kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve 
sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar. 

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru şirketlere kıyas 
yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edil
miş kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur. 

j) Haklar 
MADDE 389 - (1) Şirketçe devralınan paylar genel kurulun toplantı nisabının hesaplanmasın

da dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisap edilmesi hariç, şirketin devraldığı kendi payları, şir
kete hiçbir paysahipliği hakkı vermez. 
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IV - Yönetim kurulu toplantıları 
1. Kararlar 
MADDE 390 - (1) Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yö

netim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üye
lerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun on-line yapılması hâlinde de uygulanır. 

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil ara
cılığıyla da katılamazlar. 

(3) Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik 
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 

(4) Üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, içlerin
den birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı 
alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. 

(5) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 
2. Bâtıl kararlar 
MADDE 391 - (1) Yönetim kurulunun kararının bâtıl olduğunun tespiti mahkemeden istene

bilir. Özellikle; 
a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan, 
b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, 
c) Paysahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlâl eden veya bunların kullanıl

malarını kısıtlayan ya da güçleştiren, 
d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin 
kararlar bâtıldır. 
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 392 - (1) Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi iste

yebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, söz
leşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından ince
lenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması 
reddedilemez. Reddedilmişse dördüncü fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, şirket yönetimiyle 
görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi 
de reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz. 

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının 
izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkın
da bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şir
ket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. 

(4) Başkan bir üyenin, üçüncü fıkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma iste
mini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu iste
mi reddetmesi hâlinde üye şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvu
rabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin karan kesindir. 
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(5) Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bil
gi alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının bu isteminin redde
dilmesi hâlinde başkan, dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir. 

(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan haklan kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas söz
leşme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklannı genişletebilir. 

(7) Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı ola
rak isteyebilir. 

4. Müzakereye katılma yasağı 
MADDE 393 - (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve 

üst soyundan birinin, eşinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından 
birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerele
re katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının 
gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu 
oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat ihtilafı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, il
gili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. 

(2) Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel ola
rak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu 
üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı 
zararı tazminle yükümlüdürler. 

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kara
rma yazılır. 

V - Yönetim kurulu üyelerinin mâlî hakları 

MADDE 394 - (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kara
rıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. 

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 
MADDE 395 - (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya 

başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sü
rebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz. 

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakmlan, kendisinin ve söz konu
su yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirket
leri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve güvence vere
mez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlannı devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar 
için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan ta
kip edebilirler. 

(3) Bankalar Kanununun, bir bankanın iştirak ve kuruluşlarının yönetim kurullarında bulunan 
kişilerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olmaları hâline ilişkin istisnaî hükümleri saklıdır. 

VII - Rekabet yasağı 
MADDE 396 - (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin 

işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gi-
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bi, aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hük
me aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat 
yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşme
lerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir. 

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dı
şındaki üyelere aittir. 

(3) Bu haklar, söz konusu ticarî işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir 
şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleş
mesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrarlar. 

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetleme 
A) Genel olarak 
MADDE 397 - (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafın

dan, uluslararası denetim standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. 

(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu düzenlenmemiş hükmündedir. 

(3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denet
leme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebi
lecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. De
netçi görüşünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir. 

B) Konu ve kapsam 
MADDE 398 - (1) Şirketin veya topluluğun finansal tablolarının, bunların yönetim kurulları

nın yıllık faaliyet raporlarının denetimi; envanterler de dâhil, finansal tabloların, uluslararası dene
tim standartları kapsamında muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm çerçevesinde 378 inci 
maddeye göre verilen raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası anlamında yönetim kurulunun 
yıllık faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Şirketin ve topluluğun finansal tablolarının ve yöne
tim kurullarının yıllık raporlarının denetimi, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve 
esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik 
mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak ve özen
le yapılır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yan
sıtılıp yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; birinci fıkranın ikinci cümlesi anlamın
da aykırılıkları ve yanlışları, açıkça ortaya koyacak şekilde yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir. 

(2) Denetim; 
a) Şirketin finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci maddenin ikin

ci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun; 
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b) Topluluğun konsolide fînansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci 
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, 

denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip açık
layacak şekilde yapılır. 

(3) Topluluğun fmansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide 
tablolarına alınan şirketlerin fînansal tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve 
mahsupları, birinci fıkra anlamında inceler; meğerki, konsolidasyona alınan şirket, kanun gereği ve
ya böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. Bu 
istisna, merkezi yurtdışında bulunan bir şirketin bu Kanunun öngördüğü denetimle eşdeğer bir de
netime tabî tutulmuş olması hâlinde de geçerlidir. 

(4) Denetçi, yönetim kurulu tarafından, 378 nci madde gereğince şirketi, fmansal tabloların, 
gerçek resmî, dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri za
manında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve 
uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna 
sunar. 

C) Denetçi 

I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi 
MADDE 399 - (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel ku

rulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dö
nemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevi
ni hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web 
sitesinde ilân eder. 

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir 
denetçi atanmışsa geri alınabilir. 

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin inansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, 
başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk fînansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. 

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 
a) Yönetim kurulunun, 

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde be
şini oluşturan pay sahiplerinin, 

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin kişiliğine ilişkin 
haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı 
hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. 

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin 
seçimine genel kurulda karşıoy vermiş, karşıoyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel 
kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin paysahibi sıfatını taşı
yor olması şarttır. 
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(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulu
nun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada 
gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetme
si, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diğer 
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerin
de de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir. 

(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile ola
sı giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken önödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç 
iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme karan kesindir. 

(8) Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında ve görevden alınma 
davası açılmışsa feshedebilir. Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıklan, görüş yazı
sına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı 
ve gerekçeli olması gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmak
la yükümlü olup, bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir. 

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih bildiriminde bulunduğu takdirde, yönetim kurulu 
hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih bildirimini genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de ay
nı kurulun onayına sunar. 

II - Denetçi olabilecekler 

MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak üyeleri, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî 
müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki 
yeminli malî müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi seçebilirler. Bağımsız denet
leme kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri bir Tüzükle dü
zenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci malî mü
şavir, bağımsız denetleme kuruluşu, bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müşavirin, serbest 
muhasebeci malî müşavirin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun paysahibinin yanında ça
lışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi 
olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri; 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse; 

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki 
üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa; 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir şirketin veya bir ticarî iş
letmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüz
de yirmiden fazla paya sahipse; 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden faz
la paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla pa
ya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa; 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesin
de denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa; 
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f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında 
denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için beşinci bende göre denetçi olamayacak 
gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yö
netim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise; 

g) Birinci ilâ altıncı bendlerde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin 
nezdinde çalışıyorsa, 

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının 
yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş 
bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda 
da elde etmesi bekleniyorsa, 

denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavir
ler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılma
sı için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. 

(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşu, bir şirket için altı yıl arka arkaya denetçi raporu vermiş-
se, söz konusu bağımsız denetleme kuruluşu veya o şirketin denetimi için özgülediği denetçi ile 
onunla birlikte çalışan denetim takımı en az dört yıl için değiştirilir. 

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışman
lık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Ka
nunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve 
görevden alınır. 

D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 

MADDE 401 - (1) Şirketin yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık fa
aliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, şirketin 
defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, 
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli olanakları sağlar. 

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde işlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna 
uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluş
turabilecek belgeleri sunmasını ister. Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denet
çi birinci fıkranın ikinci ve bu fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tablolarının 
çıkarılmasından önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduğu takdirde denetçi bu fıkranın 
birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana şirketler için de kullanabilir. 

(3) Konsolide finansal tabloları çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, konsoli
de finansal tabloları denetleyecek denetçiye; topluluğun finansal tablolarını, topluluk yıllık faaliyet 
raporunu, münferit şirketin finansal tablolarını, şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet rapor
larını, bir denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru işletmelerin denetim raporlarını vermek zorun
dadır. Denetçi, birinci fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru şir
ketler yönünden de kullanabilir. 
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E) Denetim raporu 
MADDE 402 - (1) Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlan hakkında, 

gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlan
mış, fınansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. 

(2) Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu 
hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, fınansal tablolar ile 
tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir. 

(3) Denetçi değerlendirme yaparken şirketin; denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun, fınansal 
tablolarını esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile gelişmesi hakkın
da yönetim kurulunun yaptığı irdelemeleri uluslararası denetim standartlarında öngörülmüş bulunan 
ilgili çalışma ve raporlama standartlarının gösterdiği çerçevede değerlendirir; meğerki, denetlenen 
belgeler buna olanak tanımasın. Raporda ayrıca denetim sırasında; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup bulunmadığı, 
b) Şirketin, uluslararası denetim standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı ile ilgili 

standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve işletmenin sü
rekliliğini tehlikeye atan olgular, 

açıklanır. 
(4) Denetim raporunun esas bölümünde, 
a) Defter tutma düzeninin, fınansal tabloların ve topluluk fınansal tablolarının, kanun ile esas 

sözleşmenin fınansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, 
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yap

madığı ve belgeleri verip vermediği, 
açıkça ifade edilir. 
(5) Ayrıca, fınansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin, 
a) Öngörülen hesap plânına uygun tutulup tutulmadığı, 
b) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde şirketin malvarlıksal, fınansal ve kârlılık duru

munun resimini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı, 
belirtilir. 
(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme ya

pılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir. 
(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar. 
F) Görüş yazıları 
MADDE 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu, bir görüş yazısıyla belirtir. Görüş yazısı, de

netimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlen
dirmesini de içerir. Denetçi, herhangi bir itiraz ileri sürmediği takdirde, verdiği olumlu görüş yazı
sında, 398 inci madde uyarınca yapılan denetimde herhangi bir aykırılığın belirlenmediğini; şirke
tin veya topluluğun fınansal tablolarının, denetçinin denetim sırasında oluşan bilgilerine ve Türki
ye Muhasebe Standartları yönünden yaptığı değerlendirmeye göre doğru olduğunu ve ortaya konu
lan, şirketin malvarlıksal, fınansal ve kârlılık durumuna ilişkin resminin gerçeğe uygun bulunduğu
nu ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını açıklar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 665 — 

(2) Olumlu görüş yazısında, denetimin sonucu, yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektire
cek bir durumun mevcut olup olmadığını ortaya koyacak, sorunlara işaret edecek ve herkes tarafın
dan anlaşılabilecek tarzda belirtilir. Şirketin varlığını sürdürmesi hakkında önemli belirsizlikler ra
porda, uluslararası standartlarda belirlenmiş çerçevede ayrı olarak açıklanır. 

(3) Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş ya
zısı verebilir. Sınırlandırılmış görüş, düzeltilebilir ve düzeltilmese bile etkisi sınırlı olan aykırılıkla
ra işaret eden olumlu bir görüştür. Sınırlamanın ve olumsuz görüşün gerekçesi verilir. Sınırlamanın 
konusu, amacı ve kapsamı belirli ve açık olmalıdır. Denetçi, olumlu, sınırlı olumlu veya olumsuz 
görüş yazısını yer ve tarih koyarak imzalar. Olumlu, sınırlı olumlu veya olumsuz görüş yazısından 
hangisinin verildiğine denetleme raporunda işaret olunur. 

G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 

MADDE 404 - (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız 
denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve taraf
sız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denet
leme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yüküm
lerini ihlâl edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar ve
ren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, 
verdikleri zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri borsada işlem gö
ren anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. İhmalleriyle za
rara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış veya birden 
çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan 
bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir. 

(3) Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde sır saklama yükümü bu kuru
mun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar. 

(4) Bu hükümlerden doğan tazmin yükümü sözleşme ile ne kaldırılabilir ne de daraltılabilir. 

(5) Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak 
beş yılda zamanaşımına uğrar. 

H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 

MADDE 405 - (1) Şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, finan-
sal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idarî tasarrufun veya 
esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygubnması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkın
da, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asli
ye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir. 

(2) Dava giderlerinin borçlusu şirkettir. 

I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 

MADDE 406 - (1) a) Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle il
gili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya 
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b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler veya uygulanan ön
lemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; 

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan iliş
kisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Kurul 

A) Genel olarak 
MADDE 407 - (1) Paysahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Ka

nunî istisnalar saklıdır. 
(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulun

maları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi ve kendi
lerini ilgilendiren konularda işlem denetçisi genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş 
bildirebilirler. 

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çıkaracağı tebliğde belirtilen şirketlerin genel kurullarında Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunur. Diğer şirketlerde komiserlik görevini yerine getirecek 
olanlar ve bunlann nitelikleri Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birlikte çıkaracak
ları bir yönetmelikle belirlenir. Komiserlerin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tara
fından karşılanır. Şirket genel kurul toplantıları ile bu toplantıda bulunacak komiserlerin görev ve yet
kileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

B) Görev ve yetkileri 
MADDE 408 - (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan 

hâllerde karar alır. 
(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak 

üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez: 
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, ibraları hakkın

da karar verilmesi ve görevden alınmaları. 
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden 

alınmaları. 
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr pay

ları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması 
dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. 

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. 
C) Toplantılar 
MADDE 409 - (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimi, finansal tablola
ra, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının 
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve 
gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 
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(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 
(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulun

duğu yerde toplanır. 
D) Çağrı 
I - Yetki 
1. Yetkili ve görevli organlar 
MADDE 410 - (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağ

rılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. 

2. Azlık 
a) Genel olarak 
MADDE 411 - (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluştu

ran paysahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, ge
nel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını iste
dikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda pa
ya sahip paysahiplerine tanınabilir. 

(2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayın
lanmasına ilişkin ilân ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. 

(3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. 
(4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapıla

cak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır. 
b) Mahkemenin izni 
MADDE 412 - (1) Paysahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yö

netim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği tak
dirde, aynı paysahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezi
nin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, 
gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararın
da, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zo
runluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir. 

II - Gündem 

MADDE 413 - (1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 

Kanunî istisnalar saklıdır. 

(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tab
lolarının müzakeresi maddesiyle bağlantılı sayılır. 

III - Çağrının şekli 
1. Genel olarak 
MADDE 414 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin web si

tesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı 
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günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay-
sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya paysahipliğini kanıtlayıcı belge vererek adreslerini 
bildiren paysahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli ta
ahhütlü mektupla bildirilir. 

(2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası saklıdır. 
2. Giriş kartı 
MADDE 415 - (1) Hamiline yazılı pay senedi zilyetleri toplantı gününden en az bir hafta ön

ce şirkete başvurarak giriş kartı alır ve genel kurul toplantısına bu kartlarla katılırlar. 
(2) Yönetim kurulu, esas sözleşmede öngörülmüş ve ilânda da belirtilmiş olması kaydıyla, na

ma yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula katılmalarını, birinci fıkra uyarınca giriş kartı alın
ması şartına bağlayabilir. 

3. Çağrısız genel kurul 
MADDE 416 - (1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulun

madığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılannm yapılmasına ilişkin hükümler 
saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu top
lantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. 

(2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas söz
leşme hükmü geçersizdir. 

E) Toplantının yapılması 
I - Hazır bulunanlar listesi 
MADDE 417 - (1) Yönetim kurulu, pay defteri kayıtlarına ve giriş kartı alanlara göre, genel 

kurul toplantısına katılabileceklerin listesini hazırlar. Yönetim kurulu başkanı tarafından imzalana
cak olan liste, toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede, paysahipleri-
nin ad ve soyadları, unvanları, yerleşim yerleri, listedeki her paysahibinin sahip olduğu pay veya 
pay senedi sayısı, pay grupları, toplantıya aslen veya temsilci aracılığıyla katılacakların imza yerle
ri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bulunmasını istediği diğer hususlar gösterilir. 

(2) Yönetim kurulu bu listeyi hazırlarken, toplantıya katılmaya hakkı olanları saptayabilmek 
için gerekli incelemeleri yapar ve ilgililerden bilgi alır. Listede adı bulunmayan kişi toplantıya ka
tılamaz. Katılanların imzaladıkları liste "hazır bulunanlar listesi" adını alır ve ayrıca toplantı başka
nı ile komiser tarafından imzalanır. 

II - Toplantı ve karar nisabı 
MADDE 418 - (1) Genel kurullar, bu Kananda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap 

öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin ve
ya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda 
anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. 
III - Toplantı başkanlığı ve iç yönetmelik 
MADDE 419 - (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel ku

rul tarafından seçilen, paysahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak 
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yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde baş
kan yardımcısı da seçilebilir. 

(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içe
ren ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgarî unsurları belirlenecek olan bir iç yönetmelik ha
zırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönetmelik tescil ve ilân edilir. 

IV - Toplantının ertelenmesi 
MADDE 420 - (1) Finansal tablolarının müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda bi

rine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir ka
rar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 ün
cü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve web sitesinde 
yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağırılır. 

(2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra bilanço müzakerelerinin tekrar geri bırakıl
masının istenebilmesi, bilançonun itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktalan hakkında, 
ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. 

V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas 

sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, top
lantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde 
edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için, toplan
tı nisabı şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen 
nisabları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir. 

(2) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararlan, sermayenin tümünü oluşturan payların sahip
lerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır. 

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar. 
b) Şirketin merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar. 

(3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluştu
ran payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. 

a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi. 
b) İmtiyazlı pay oluşturulması. 
c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izle
yen toplantılarda da aynı nisap aranır. 

(5) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki konularda ka
rar alınabilmesi için, yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok
sa, 418 inci maddedeki toplantı nisabı uygulanır. 

a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme 
değişiklikleri. 

b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar. 
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(6) İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin ge
nel kurul kararma olumsuz oy vermiş nama yazılı paysahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Ga
zetesinde yayınlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtla
malarla bağlı değildirler. 

VI - Tutanak 
MADDE 422 - (1) Tutanak, pay gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, temsilcileri, genel ku

rulda alınan kararları, sorulan soruları, verilen cevapları içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve ko
miserce imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. 

(2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğu
na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlü
dür; tutanak ayrıca hemen şirketin web sitesine konulur. 

VII - Kararların etkisi 
MADDE 423 - (1) Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya 

olumsuz oy veren paysahipleri hakkında da geçerlidir. 
VIII - İbra 
MADDE 424 - (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, aksine açıklık bulun

madığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. 
Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin 
gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hare
ket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz. 

F) Paysahibinin kişisel hakları 
I - Genel kurula katılma 
1. İlke 
MADDE 425 - (1) Paysahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendi

si katılabileceği gibi, paysahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yol
layabilir. Temsilcinin paysahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. 

2. Şirkete karşı yetkili olma 
MADDE 426 - (1) Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmüha

berlerden doğan paysahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan paysahibi veya paysahibince, 
yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. 

(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı paysa-
hipliğinden doğan haklan kullanmaya yetkilidir. 

3. Paysahibinin temsili 
a) Genel olarak 
MADDE 427 - (1) Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına 

uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır. 
(2) Hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya kullanım ödün

cü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, paysahipliği haklarını, an
cak paysahibi tarafından özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse kullanabilir. 
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b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 
MADDE 428 - (1) Şirket, bir organının bir üyesini veya kendisine herhangi bir şekilde bağlı 

bulunan diğer bir kişiyi pay sahiplerine, genel kurulda kendileri adına oy kullanmaya yetkili tem
silci olarak atamalarını önermişse, aynı anda, bağımsız bir kişiyi de bu görev için belirleyip ilân et
mek ve ayrıca bunu şirketin web sitesinde yayınlamak zorundadır. 

(2) Ayrıca, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinde yayımı ve şirket web sitesinde yer alması tarihinden en az kırk gün önce yapacağı bir ilânla 
ve ayrıca web sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla paysahiplerini, önerdikleri kurumsal 
temsilcilerin kimliklerini ve kendilerine ulaşılma adres ve numaralarını en çok yedi gün içinde şir
kete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe istekli olanların da aynı şekilde şirkete 
başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel ku
rul toplantısına ilişkin çağrısında adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilân eder 
ve web sitesinde yayımlar. Aksi hâlde, kurumsal temsilci olarak vekâlet istenemez veya vekâlet top
lanamaz. 

(3) Paysahibinin birinci ve ikinci fıkrada öngörülenler dışında yetkilendirdiği temsilci 429 ilâ 
431 inci madde hükümlerine tâbi değildir. 

(4) Kurumsal temsilcilerin bildirgeleri paysahibinin talimatı yerine geçer. 

c) Tevdi eden temsilcisi 
MADDE 429 - (1) Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetle

rinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse nasıl hareket etme
si gerektiği konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene başvur
mak zorundadır. 

(2) Zamanında istenmiş olup da, talimat alınamamışsa, tevdi edilen kişi, katılma ve oy hakla
rını, tevdi edenin genel talimatı uyarınca kullanır; böyle bir talimatın yokluğu hâlinde oy, yönetim 
kurulunun yaptığı öneriler yönünde verilir. 

(3) Bu madde anlamında tevdi olunan kişiler, bağlı olacakları esas ve usuller ve temsil belge
sinin içeriği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. 

d) Bildirge 
MADDE 430 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında öngörülen temsilciler, temsil 

belgelerinin içeriğini ve oylarını hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer 
araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açıklarlar. 

e) Bildirim 
MADDE 431 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında öngörülen temsilciler ile tev

di eden temsilcileri şirkete, kendileri tarafından temsil olunacak payların sayılarını, çeşitlerini, iti
barî değerlerini ve gruplarını bildirirler. Aksi hâlde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula 
yetkisiz katılmaya uygulanan hükümler çerçevesinde iptal edilebilir. 

(2) Toplantı başkanı bu bildirimleri açıklar. Bir paysahibinin istemine rağmen toplantı başkanı 
açıklamayı yapmamışsa her paysahibi şirkete karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptali
ni isteyebilir. 
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4. Birden çok hak sahibi 
MADDE 432 - (1) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, hak sahipleri paydan do

ğan haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. 
(2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştınlmamışsa, oy hakkı, intifa 

hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, paysahibinin menfaatlerini hakkaniyete uy
gun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla paysahibine karşı sorumludur. 

II - Yetkisiz katılma 
MADDE 433 - (1) Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi 

bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin 
başkasına verilmesi geçersizdir. 

(2) Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her paysahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, 
itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir. 

III - Oy hakkı 
1. İlke 
MADDE 434 - (1) Paysahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriy

le orantılı olarak kullanır. 1527 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
(2) Her paysahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, bir

den fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. 
(3) Şirketin fınansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarî değerleri indirilmişse 

payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir. 
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli oyu bir tebliğ

le düzenleyebilir. 
2. Oy hakkının doğumu 
MADDE 435 - (1) Oy hakkı payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az 

miktarının ödenmesiyle doğar. 
3. Oydan yoksunluk 
MADDE 436 - (1) Paysahibi kendisi, karı veya kocası, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı ol

dukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel 
nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan 
müzakerelerde oy kullanamaz. 

(2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu 
üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. 

IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 437 - (1) Finansal tablolar, konsolide fınansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık fa

aliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplan
tısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulur. Bunlardan fınansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubeler
de paysahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her paysahibi, gideri şirkete ait olmak üzere ge
lir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. 
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(2) Paysahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin ya
pılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçeve
sinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler özenli, gerçeğe, hesap verme ve dürüst
lük ilkelerine uygun olmalıdır. 

(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya 
korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. 

(4) Şirketin ticarî defterleriyle yazışmalarının, paysahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının 
incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta karan gerekir. İzin 
alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. 

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen 
ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan paysahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de ak
la yatkın bir süre sonra mahkemeye başvurabilir. Başvuru basit muhakeme usulüne göre incelenir. 
Mahkeme kararı bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de içerebilir. 
Mahkeme kararı kesindir. 

(6) Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla 
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. 

V - Özel denetim isteme hakkı 
1. Genel kurulun kabulü 
MADDE 438 - (1) Her paysahibi, paysahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu 

takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir dene
timle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, şirket merkezi
nin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

2. Genel kurulun reddi 
MADDE 439 - (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az 

onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan paysahipleri veya paylarının iti
barî değeri toplamı en az birmilyon Türk Lirası olan paysahipleri üç ay içinde mahkemeden özel 
denetçi atamasını isteyebilir. 

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi 
ihlâl ederek, şirketi veya paysahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymala
rı hâlinde özel denetçi atanır. 

3. Atama 
MADDE 440 - (1) Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra karannı verir. 
(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir 

veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. 

4. Görev 
MADDE 441 - (1) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere ak-

satılmaksızın yapılmalıdır. 
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(2) Yönetim Kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak 
ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. 

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular ko
nusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. İhtilaf hâlinde kararı mahkeme verir. Mahke
menin kararı kesindir. 

(4) Özel denetçi, şirketin özel denetimin sonuçlarına ilişkin görüşünü alır. 
(5) Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür. 
5. Rapor 
MADDE 442 - (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, 

mahkemeye ayrıntılı bir rapor verir. 
(2) Mahkeme, raporu şirkete tebliğ eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket sırlarını ve

ya şirketin korunmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp uğratmayacağına ve bu sebeple is
tem sahiplerine sunulmamasına ilişkin istemi hakkında karar verir. 

(3) Mahkeme, şirket ve istem sahiplerine, ayıklanan rapor hakkında, değerlendirmeleri bildir
mek ve ek soru sormak olanağını tanır. 

6. İşleme konulma ve açıklama 
MADDE 443 - (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin değerlendirmeleri, ilk genel kurula 

sunar. 
(2) Her paysahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıllık süre içinde şirketten raporun ve yö

netim kurulunun görüşünün bir suretinin verilmesini isteyebilir. 
7. Giderler 
MADDE 444 - (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasını kabul etmişse, şirketçe ödenmesi gere

ken avansı ve giderleri belirtir. Özel hâl ve şartların haklı göstermesi hâlinde giderler kısmen veya 
tamamen istem sahiplerine yükletilebilir. 

(2) Genel Kurul özel denetçinin atanmasına karar vermişse giderler şirkete ait olur. 
G) Genel kurul kararlarının iptali 
I - İptal sebepleri 
MADDE 445 - (1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve 

özellikle dürüstlük kurallanna aykın olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç 
ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. 

II - İptal davası açabilecek kişiler 
MADDE 446 - (1) a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti

ni tutanağa geçirten, 
b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun veya olmasın; çağ

rının usulü dairesinde yapılmadığını; gündemin gereği gibi ilân edilmediğini; genel kurula katılma 
yetkisi bulunmayan kişilerin toplantıya katıldığını ve bunun karara etkili olduğunu iddia eden, 

c) Yönetim kurulu ve 
d) Kararlann yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin kişisel sorumluluğuna sebep ola

caksa bunların her biri 
iptal davası açabilir. 
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H) Butlan 

MADDE 447 - (1) Genel kurulun, özellikle; 
a) Paysahibinin genel kurula katılma, en az oy, dava ve kanunen vazgeçilemez nitelikte hakla

rını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, 

b) Paysahibinin bilgi alma, inceleme ve denetim haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sı
nırlandıran ve 

c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan 

kararları bâtıldır. 

I) Çeşitli hükümler 
I - İlân, güvence ve kanun yolu 
MADDE 448 - (1) Yönetim kurulu iptal veya hükümsüzlük davasının açıldığını ve duruşma 

gününü usulen ilân eder. 

(2) İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. 
Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. 

(3) Mahkeme, şirketin istemi üzerine olası zararlarına karşı davacıların güvence göstermesine 
karar verebilir. Güvencenin nitelik ve miktarını mahkeme belirler. 

(4) Sermayesi dörtyüzbin Türk Lirasından fazla olan anonim şirketlerde genel kurul kararları
nın iptaline ilişkin mahkeme kararlan aleyhine temyiz yoluna gidilebilir. 

II - Karann yürütülmesinin geri bırakılması 
MADDE 449 - (1) Genel kurul kararı aleyhine iptal veya hükümsüzlük davası açıldığı takdir

de mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülme
sinin geri bırakılmasına karar verebilir. 

III - Kararın etkisi 
MADDE 450 - (1) Genel kurul kararının iptaline veya hükümsüzlüğüne ilişkin olan karar, ke

sinleştikten sonra bütün paysahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu karann bir su
retini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve web sitesine koymak zorundadır. 

IV - Kötüniyetle iptal davası açanların sorumluluğu 
MADDE 451 - (1) Genel kurulun kararı aleyhine, kötüniyetle iptal ve hükümsüzlük davası 

açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Olarak 

A) İlke 
MADDE 452 - (1) Genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanun

da öngörülen şartlara uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vaz
geçilmez haklar saklıdır. 
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B) Usul 

I - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı 

MADDE 453 - (1) Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağırıldığı tak
dirde; 333 üncü madde uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu 
şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik 
taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci 
cümlesinde belirtildiği şekilde ilânı gerekir. Genel kurulun kararma 421 inci maddede öngörülen ni
saplar uygulanır. 

II - İmtiyazlı paysahipleri genel kurulu 

MADDE 454 - (1) Genel kurulca, esas sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, imti
yazlı paysahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte ise, bu karar adı geçen paysahiplerinin yapa
cakları özel bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça uygulanamaz. 

(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilân edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel 
kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı paysahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son 
gününden başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağırılmasını yetkili mahkeme
den isteyebilir. 

(3) Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla topla
nır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. İmtiyazlı paysahiplerinin haklarının 
ihlâl edildiği sonucuna varılırsa kararda gerekçe belirtilir. 

(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesi
ne, bir önceki fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ay
rıca özel toplantı yapılmaz. 

(5) Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul karan onaylanmış sayılır. 

(6) Özel kurul toplantısında, Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, komi
ser de hazır bulunur ve tutanağı imzalar. 

(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay 
içinde, genel kurul kararının söz konusu kararının paysahiplerinin haklarını ihlâl etmediği gerekçe
si ile, bu kararın iptali ile genel kurul kararının tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer 
asliye ticaret mahkemesinde açabilir. 

(8) İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına karşı oy kullananlara karşı yöneltilir. 

III - Tescil 

MADDE 455 - (1) Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul karan, yönetim kuru
lu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca 
ilâna bağlı hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar şirketin web sitesine konulur. Değiştir
me kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. 
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İKİNCİ AYIRIM 
Özel Değişiklikler 

A) Sermayenin artırılması 
I - Ortak hükümler 

1. Genel olarak 
MADDE 456 - (1) İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen 

ödenmediği sürece sermaye arttırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenme
miş olması sermaye artırımını engellemez. 

(2) Artırıma, esas sermaye sisteminde 453 üncü maddeye göre genel kurul; kayıtlı sermaye sis
teminde, 460 inci madde gereğince, yönetim kurulu karar verir. Esas sözleşmenin ilgili hükümleri
nin, gerekli olduğu hâllerde izni alınmış bulunan değişik şekli, genel kurulda değiştirilerek kabul 
edilmişse, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması şarttır. 

(3) Artırım, genel kurul karan tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, ge
nel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir ve 345 inci maddenin ikin
ci fıkrası uygulanır. 

(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fıkrası tüm sermaye artırımı türle
rine kıyas yoluyla uygulanır. 

(5) Sermayenin artırılması kararının tesciline, aşağıdaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
455 inci madde uygulanır. 

2. Yönetim kurulunun beyanı 
MADDE 457 - (1) Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imza

lanır. Beyan; bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre hazırlanır. 
(2) Beyanda; 
a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas söz

leşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği; aynî sermaye konuluyor veya bir ayın devrah-
nıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut 
olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar; devralman aynî sermaye, aynîn türü, 
değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı; bir borcun takası sözkonusu ise, bu borcun varlığı, 
geçerliliği ve takas edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe ta
sarruf olunabilirliği; gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı; kanunî ve idarî gerekli
liklerin yerine getirildiği; rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, mikta
rı ve oranı; kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin ne fiyatla verildiği hakkında, belgeli ve 
gerekçeli açıklamalar yer alır. 

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakla
rın gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde varoldukları konusunda garanti verilir. 

c) Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilir. 
d) Sermaye artırımını inceleyen işlem denetçisi ile hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen 

ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir. 
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3. Denetleme raporu 
MADDE 458 - (1) Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye 

artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve denetlemele
rin sonuçlan açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya aykırılık 
hususlannda görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

II - Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 

1. Esas sermaye sisteminde 
MADDE 459 - (1) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ya değişik esas sözleşme

de veya iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. 

(2) İştirak taahhüdü, yeni pay almaya ilişkin 461 inci madde çerçevesinde, kayıtsız şartsız ve 
yazılı olarak yapılır. İştirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artırı
mı belirtilerek; taahhüt edilen payların sayılarını, itibarî değerlerini, cinslerini, gruplarını, peşin 
ödenen tutarı, taahhütle bağlı olunulan süreyi ve varsa çıkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasını 
içerir. 

(3) Bu tür sermaye artırımında nakdî sermaye taahhüdüne Kanunun 341 inci; aynî sermaye ko
nulmasına 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci, halka arz edilecek paylara 346 
ncı; ihraç edilecek paylara 347 nci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

2. Kayıtlı sermaye sisteminde 

MADDE 460 - (1) Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş esas sözleş
me ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar, sermayeyi artırma yetkisi, yöne
tim kuruluna tanıdığı takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu kanundaki hükümlere göre ve esas 
sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. 

(2) Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hü
kümlerinin; 333 üncü madde, uyarınca gerekli olması hâlinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından iz
ni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan hakkı sı
nırlamalarını, prime ilişkin kayıtları ve bunun uygulanması için kuralları, esas sözleşmede öngörül
düğü şekilde ilân eder. Yönetim kurulu, bu kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak ye
ni payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, yeni pay 
alma hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu hu
suslarla kamuyu aydınlatma ilkesi yönünden gerekli olan diğer konularda bilgi verir. 

(3) Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, aynî sermaye ko
nulması ve diğer konular hakkında 459 uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarabilmesi ve paysa-
hiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması 
şarttır. 

(5) Yönetim kurulu kararlan aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci mad
dede öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası 
açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 
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(6) Sermaye artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, çı
karılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca 
tescil ettirilir. 

(7) Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim şirketlere ilişkin hükümleri saklıdır. 
3. Yeni pay alma (rüçhan) hakkı 
MADDE 461 - (1) Her paysahibi, yeni çıkarılan payları, şirket sermayesindeki paylarının ser

mayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. 
(2) Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararı ile, paysahibinin rüçhan hakkı, ancak hak

lı sebeplerin varlığında ve esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir ve 
kaldırılabilir. Özellikle, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şir
kete katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılması ile, hiç 
kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dı
şında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına da uygulanır. 

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesi için bu konuda yapacağı ilânlar
da en az onbeş gün süre verir. 

(4) Rüçhan hakkı devredilebilir. 
(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı paysahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı pay

ların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez. 
III - İç kaynaklardan sermaye artırımı 
MADDE 462 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca öz-

gülenmemiş yedek akçeler ile, kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzu
atın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürüle
rek sermaye, iç kaynaklardan artırılabilir. 

(2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçek
ten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla 
doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir 
bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır. 

(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu 
fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu 
fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de, aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edil
mesi yoluyla sermayenin artırılması caizdir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve 
esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut 
paysahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz paylan kendiliğinden iktisap eder
ler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez. 

IV - Şarta bağlı sermaye artırımı 
1. İlke 
MADDE 463 - (1) Genel kurul, esas sözleşmede, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlan

ma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, de
ğiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, ser
mayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. 
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(2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yo
luyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar. 

2. Sınırlar 

MADDE 464 - (1) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yansını 
aşamaz. 

(2) Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. 

3. Esas sözleşme dayanağı 

MADDE 465 - (1) Esas sözleşme; 

a) Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değerini; 

b) Payların sayılarını, itibarî değerlerini, türlerini; 

c) Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları; 

d) Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğunu ve bunun miktarını; 

e) Belli pay gruplarına tanınacak imtiyazları; 

f) Yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamaları 

içerir. 

(2) Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı değiştirme ve alım hakları içeren tahviller 
veya benzeri borçlar, öncelikle paysahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleşme ayrıca; 

a) Değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını ve 

b) İhraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esasları 

da açıklar. 

(3) Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme hükmünün tescilinden önce tanınmış 
bulunan değiştirme ve alım hakları bâtıldır. 

4. Paysahiplerinin korunması 

MADDE 466 - (1) Şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlara bağlı olarak 
değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bunlar önce, mevcut paylan ora
nında, paysahiplerine önerilir. 

(2) Bu önerilme hakkı, haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. 

(3) Şarta bağlı sermaye artırımı için gerekli olan rüçhan ve önerilme haklarının kaldırılması ve
ya sınırlandırılmasından dolayı, hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde yararlandınlamaz veya 
kayba uğratılamaz. 

5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 

MADDE 467 - (1) Kendilerine nama yazılı paylan iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiş
tirme veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanlar, bu tür payların devirlerinin smırlandınlmış 
olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullanmaktan engellenemezler; meğerki, bu husus, esas 
sözleşmede ve izahnamede saklı tutulmuş olsun. 
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(2) Değiştirme veya alım hakları, sermaye artırımı yapılması, yeni değiştirme veya alım hak
ları tanınması veya başka bir yolla kayba uğratılamaz; meğerki, değiştirme fiyatı indirilmiş veya 
hak sahiplerine uygun bir denkleştirme sağlanmış ya da aynı şekilde, paysahiplerinin hakları da 
kayba uğratılmış olsun. 

6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 
a) Hakların kullanılması; sermaye taahhüdü 
MADDE 468 - (1) Değiştirme ve alım haklan, esas sözleşmenin şarta bağlı sermaye artırımı

na ilişkin hükmüne gönderme yapan ve yazılı bir beyan ile kullanılır; mevzuat, ihraç izahnamesinin 
yayınlanmasını gerekli gördüğü takdirde, buna da göndermede bulunulur. 

(2) Taahhüdün ifası, para yatırılması veya takas yoluyla, mevduat kabulüne yetkili bir banka 
aracılığıyla gerçekleştirilir. 

(3) Paysahipliği haklan sermaye taahhüdünün ifası ile doğar. 
b) Uygunluğun doğrulanması 
MADDE 469 - (1) Hesap döneminin kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun istemi 

üzerine daha önce, bir işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğin
de ihraç izahnamesine uygun olup olmadığını inceler. 

(2) Uygunluk hâlinde işlem denetçisi bunu yazılı olarak doğrular. 
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 
MADDE 470 - (1) İşlem denetçisinin yazılı doğrulamasını aldıktan sonra, yönetim kurulu, ser

maye artınını beyannamesinde; yeni çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli 
gruplara tanınan imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermaye
nin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. 

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme doğrulamasının kanunda öngörülen bilgileri içer
diğini tespit eder. 

d) Ticaret siciline tescil 
MADDE 471 - (1) Yönetim kurulu hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay için

de, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kuru
lu beyannamesini ile denetleme doğrulamasını sicile tevdi olunur. 

7. Esas sözleşmeden çıkarma 

MADDE 472 - (1) Değiştirme ve alım hakları sona erip bu husus işlem denetçisi tarafından 
bir raporla doğrulanınca, yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleş
meden çıkarır. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayıtları içerdiğini tespit 
eder. Hüküm sicilde de terkin edilir. 

B) Esas sermayenin azaltılması 
I - Karar 
MADDE 473 - (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek 

üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerek
tiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. 
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(2) İşlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının hakla
rını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azal
tılmasına karar verilmez. 

(3) Genel kurulun kararma 421 inci maddenin dördüncü fıkrasının birinci bendi uygulanır. Kararda 
işlem denetçisi raporunun sonucu açıklanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir. 

(4) Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece payların 
yok edilmesinde (itfasında) kullanılabilir. 

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez. 
II - Alacaklılara çağrı 
MADDE 474 - (1) Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim 

kurulu, bu kararı şirketin web sitesine koyduktan başka, 37 nci maddede anılan gazetede ve aynı za
manda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilân eder. İlânda alacaklı
lara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildire
rek bunların ödenmesini veya güvence altına alınmasını isteyebileceklerini bildirilir. Şirketçe bili
nen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir. 

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar 
oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının 
ödenmesinden veya güvence altına alınmasından vazgeçilebilir. 

III - Kararların yerine getirilmesi 
MADDE 475 - (1) Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edi

len alacakların ödenmesinden veya güvence altına alınmasından sonra azaltılabilir. 
(2) Azaltma kararının uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarının, değiştirme veya damga

lama yoluyla ya da diğer bir şekilde azaltılmasının gerekli olduğu hâllerde ve bu husus için yapılan 
ihtara rağmen geri verilmeyen pay senetleri şirketçe iptal edilebilir. Tebliğde şirkete geri verilme
yen senetlerin iptal edilecekleri yazılır. 

(3) Paysahiplerinin, değiştirilmek üzere şirkete geri verdikleri pay senetlerinin miktarı, karar 
gereğince değiştirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunların karşılığında verilmesi gereken 
yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şirkette saklanır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarla, 473 üncü ve 474 üncü maddelerde yazılı şartlara uyulmuş olduğunu 
gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçek
ten azaltılmış olması olgusu ticaret siciline tescil olunamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Pay ve Sermaye Koyma Borcu 

BİRİNCİ AYIRIM 
Pay 

A) Genel hükümler 
I - Asgarî itibarî değer 
MADDE 476 - (1) Payların itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş olarak 

yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katma kadar artırılabilir. 
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(2) Birinci fıkraya aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak pay için yapılan ödemeden 
doğan haklar saklıdır. Sözkonusu payları ihraç edenler, zarar verdikleri kişilere karşı müteselsilen 
sorumludur. Zamanaşımı hakkında 560 inci madde uygulanır. 

(3) Zora giren şirketin fınansal durumunun iyileştirilmesi amacıyla payın itibarî değeri bir ku
ruştan fazla olduğu takdirde bir yeni kuruşa kadar indirilebilir. 

II - Payların bölünemcmesi 

MADDE 477 - (1) Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu tak
dirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir 
temsilci atamadıkları takdirde, şirketçe söz konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tü
mü hakkında geçerli olur. 

(2) Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, 
paylan, asgarî itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek ve
ya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar 
ki, payların birleştirilebilmesi için her paysahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476 
ncı maddesi saklıdır. 

B) İmtiyazlı paylar 

I - Tanım 

MADDE 478 - (1) İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz 
tanınabilir. 

(2) İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda paya tanınan üstün bir hak 
veya kanunda öngörülmemiş yeni bir paysahipliği hakkıdır. 

(3) 360 mcı madde hükmü saklıdır. 

II - Oyda imtiyazlı paylar 

MADDE 479 - (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 
tanınabilir. 

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumsallaşmanın gerektirdiği ve
ya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulun
duğu yerdeki ticaret mahkemesinin, kurumsallaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara 
bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik 
mahkeme kararma bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebe
bin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir. 

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: 

a) Esas sözleşme değişikliği. 

b) İşlem denetçilerinin seçimi. 

c) İbra ve sorumluluk davası açılması. 
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İKİNCİ AYIRIM 
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 

A) İlke 
MADDE 480 - (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle paysahibine, pay 

bedelini veya payın itibarî değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez. 
(2) Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde esas sözleşme ile yönetim kurulu

na primli pay çıkarma yetkisi tanınabilir. 
(3) Paysahipleri sermaye olarak şirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye payına ilişkin 

haklan saklıdır. 
(4) Pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hâllerde, esas sözleşmeyle paysahiplerine 

sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan 
edimleri yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kap
samları pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasına yazılabilir. 

B) Ödemeye çağrı 
MADDE 481 - (1) Payların bedelleri ve varsa prim, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede 

başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir. İlânda, ödenmesi istenen 
sermaye borcunun oranı veya tutan ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir. 

(2) İkincil yükümlülükler hakkında, esas sözleşmede, sözleşme cezası da öngörülebilir. 
C) Temerrüt 
I - Sonuçları 
MADDE 482 - (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, ihtara 

gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 
(2) Ayrıca, yönetim kurulu, mütememt paysahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmî öde

melerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve sözkonusu payı satıp yerine başkasını almaya ve 
kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunlan iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele ge-
çirilemiyorsa iptal kararı 37 nci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şe
kilde ilân olunur. 

(3) Esas sözleşmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu 
tutulabilirler. 

(4) Şirketin tazminat haklan saklıdır. 
II - Iskat usulü 
MADDE 483 - (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilme

si için, yönetim kumlu tarafından, mütememt paysahibine, 37 nci maddede yazılı gazete ile esas 
sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân yoluyla şirketin web sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ih
tarda bulunulur. Bu ihtarda, mütememt paysahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde öde
mesi, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklanndan yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının istene
ceği bildirilir. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mek
tupla ve web sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre mektubun alındığı tarihten başlar. 
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(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açık kalan tutar için şirkete karşı 
sorumludur. 

(4) 501 inci madde hükmü saklıdır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Menkul Kıymetler 
BİRİNCİ AYIRIM 

Pay senetleri 
A) Ortak Hükümler 
I - Türler 
1. Şartlar 
MADDE 484 - (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. 
(2) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 

Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat haklan saklıdır. 
2. Dönüştürme 
MADDE 485 - (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile de

ğiştirilebilir. Dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Dönüştürmenin kanunen öngö
rüldüğü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhal uygular ve bunun esas sözleşmeye yan
sıtılması girişimini hemen başlatır. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payla
rın bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır. 

II - Pay senedi bastırılması 
MADDE 486 - (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersiz

dir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümler geçerliliklerini sürdürür. 
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden iti

baren üç ay içinde pay senetlerini bastmp paysahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline ya
zılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilân edilir, ayrıca şirketin web sitesine ko
nulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama ya
zılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sa
hiplerine dağıtılır. 

(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur. 
III - Senetlerin şekli 
MADDE 487 - (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluşun ve çıkarılan 

pay senedinin hangi sermaye tutarını (ihracı) kapsadığı ile bunun tescili tarihini, senedin türünü ve 
itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az 
ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olma
sı gerekir. 
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(2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin ad ve soyadını veya ticaret unvanını, yer
leşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirke
tin pay defterine kaydolunur. 

IV - Yıpranmış senetler 
MADDE 488 - (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıp

ranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakma
yacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet ve
ya ilmühaber istemek hakkını haizdir. 

B) Hamiline yazılı pay senetleri 
MADDE 489 - (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, 

ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. 
C) Nama yazılı pay senetlerinde ilke 
MADDE 490 - (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, 

herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. 
(2) Hukukî işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçi

rilmesiyle yapılabilir. 

D) Devrin sınırlandırılması 
I - Kanunî sınırlama 
MADDE 491 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile 

devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve
ya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin. 

(2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen güvence verilme-
mişse onay vermeyi reddedebilir. 

II - Esas sözleşmeyle sınırlama 
1. İlkeler 

MADDE 492 - (1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebile
ceğini öngörebilir. 

(2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. 

(3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer. 
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar 
a) Red sebepleri 

MADDE 493 - (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş, önemli bir sebebi ileri sürerek veya 
devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeri ile, kendi veya diğer paysahipleri ya da 
üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. 

(2) Paysahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konu
su veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli se
bep oluşturur. 
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(3) Bundan başka, devralan, paylan kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şir
ket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. 

(4) Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge
reği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralma
yı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. 

(5) Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yer
deki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Değerleme giderlerini şirket karşılar. 

(6) Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şir
ketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır. 

(7) Esas sözleşme devredilebilirlik şartlarını ağırlaştıramaz. 
b) Hükümleri 
MADDE 494 - (1) Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve pay

lara bağlı tüm haklar devredende kalır. 
(2) Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge

reği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin 
haklar derhal; genel kurula katılma haklarıyla oy haklan ise, ancak şirketin onayı ile birlikte devra
lana geçer. 

(3) Şirket, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemiş-
se veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır. 

3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar 
a) Red sebepleri 
MADDE 495 - (1) Şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları iktisap eden bir kimseyi, 

paysahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama yazılı paylar ile ilgili ola
rak iktisap edenin paysahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir ik
tisap üst sınırı öngörmüş ve bu üst sınır aşılmışsa reddedebilir. 

(2) Ayrıca istemde bulunmasına rağmen devralan, payları kendi ad ve hesabına aldığını açıkça 
beyan etmezse, şirket, payların pay defterine kaydını reddedebilir. 

(3) Borsaya kote nama yazılı payların, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hü
kümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanın paysahibi sıfatını alması 
reddedilemez. 

b) Bildirme yükümü 
MADDE 496 - (1) Borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsada satılmaları hâlinde, Mer

kezî Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulunun yapacağı düzenlemeye uygun olarak devredenin 
kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete bildirir ve şirketin bunu ekranda görmesini teknik açı
dan sağlar. 

c) Hakların geçişi 
MADDE 497 - (1) Borsaya kote nama yazılı paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, pay

lardan kaynaklanan haklar payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazılı pay
ların, borsa dışında iktisap edilmeleri hâlinde, sözkonusu haklar, paysahipliği sıfatının şirket tara
fından tanınması için, devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana geçer. 
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(2) Devralan, şirket tarafından tanınıncaya kadar, paylardan doğan, genel kurula katılma ve oy 
hakkını ve oy hakkına bağlı diğer hakları kullanamaz. Tüm diğer paysahipliği haklarının, özellikle 
rüçhan hakkının kullanılmasında, iktisap eden herhangi bir sınırlamaya tâbi değildir. 

(3) Şirket tarafından henüz tanınmamış bulunan devralanlar, hakların geçmesinden sonra, oy 
hakkından yoksun paysahibi olarak pay defterine yazılır. Söz konusu paylar genel kurulda temsil 
edilemez. 

(4) Red hukuka aykırı ise şirket, mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren, oy hakkı
nı ve buna bağlı hakları tanır. Şirket, kendisine herhangi bir kusurun yükletilemeyeceğini ispat ede
mediği takdirde, devralanın red nedeniyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

d) Red süresi 
MADDE 498 - (1) Şirket, devralanın, paysahibi olarak tanınması istemini, istemi aldığı tarih

ten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse, devralan paysahibi olarak tanınmış sayılır. 
III - Pay defteri 
1. Kayıt 
MADDE 499 - (1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, in

tifa hakkı sahiplerini; ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. 
(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilme

diği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz. 
(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder. 
(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse paysahibi ve intifa hakkı 

sahibi olarak kabul edilir. 
2. Kaydın silinmesi 
MADDE 500 - (1) Şirket, iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı, il

gilileri dinleyerek silebilir. Söz konusu kişilere derhal, silinmeye ilişkin yazılı bilgi verilir. 
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar 
MADDE 501 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kim

se, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. 
(2) Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan 

kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden iste
nemez; meğerki, şirketin kuruluşu veya esas sermayenin arttırılması tarihinden itibaren iki yıl için
de şirket iflâs etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış olsun. 

(3) Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tâbi değilse, iktisap edenin pay defterine kay-
dedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur. 

İKİNCİ AYIRIM 
İntifa Senetleri 

A) Çıkarılması 
MADDE 502 - (1) Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, be

deli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple 
şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348 inci mad
de uygulanır. 
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(2) Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı 
olabilir. 

B) Hükümleri 

MADDE 503 - (1) İntifa senedi sahiplerine paysahipliği haklan verilemez; ancak, bu kişilere, net 
kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkanlacak paylan alma haklan tanınabilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkım İçeren Menkul Kıymetler 

A) Genel kurul kararıyla 

MADDE 504 - (1) Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto 
esası üzerine düzenlenenler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz se
netler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile 
çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, 421 inci maddenin 
dördüncü fıkrası hükmüne göre verir. Esas sözleşme farklı bir nisap öngörebilir. Genel kurul kara
rının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Genel 
kurul kararını yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tâbi menkul kıymetler hamiline veya emre 
yazılı ve itibarî değerli olabilir. İtibarî değer genel kurul ve yetkilendirilmiş olması hâlinde yönetim 
kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen 
ödenmesi şarttır. 

B) Yönetim kurulu kararıyla 

MADDE 505 - (1) Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin 
çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak ve bununla ilgili işlem denetçisi seçmek yetkisi
ni, en çok 15 ay için yönetim kuruluna bırakabilir. 421 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü yet
kilendirme kararına da uygulanır. 

C) Sınır 

MADDE 506 - (1) 504 ve 505 inci madde hükümlerine bağlı borçlanma senetlerinin toplam tu
tan, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunlann bilançoya konul
masına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar saklıdır. 

(2) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 

A) Kâr ve tasfiye payı hakkı 

I - Genel olarak 

MADDE 507 - (1) Her paysahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre paysahiplerine da
ğıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona er
mesi hâlinde her paysahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına iliş
kin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. 

(2) Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler saklıdır. 
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II - Hesaplama biçimi 

MADDE 508 - (1) Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payı paysahibinin 
sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. 

(2) Yıllık kâr yıllık bilançoya göre belirlenir. 

B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı 
I - Kâr payı 
MADDE 509 - (1) Sermaye için faiz ödenemez. 
(2) Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. 

(3) Kâr payı avansı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi olmayan şirketlerde Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının bir tebliği ile düzenlenir. 

II - Hazırlık dönemi faizi 
MADDE 510 - (1) İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dö

nemi için paysahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak koşuluyla, özellikli varlık 
niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleşmede ön
görülebilir. Esas sözleşme de, bu dönemle sınırlı olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana 
kadar süreceği belirtilir. 

(2) İşletme yeni paylar çıkarılarak genişletilecek olursa, sermayenin arttırılmasına dair olan ka
rarda, yeni paysahiplerine, özellikle varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, be
lirli bir süreyle en geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir. 

III - Kazanç payları 

MADDE 511 - (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç paylan, sadece net kârdan ve ancak kanunî 
yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve paysahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranın
da veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir. 

C) Geri alma hakkı 
I - Kötüniyet hâlinde 

MADDE 512 - (1) Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sa
hipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da 
aynı hüküm uygulanır. 

(2) Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

II - Şirketin iflâsı hâlinde 
MADDE 513 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına karşı, 

iflâsın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine kar
şılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir 
tarzda düzenlenmiş olduğu takdirde, ödenmemeleri gereken paralan geri vermekle yükümlüdürler. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan paraların 
geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. 

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 

A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

I - Hazırlama yükümü 

MADDE 514 - (1) Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standart
larında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet rapo
runu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

II - Uygulanacak muhasebe standartları 

MADDE 515 - (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına gö
re şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, an
laşılabilir, karşılaştırılabilir, gereksinimlere ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve gü
venilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak tarzda (dürüst resim ilkesi) 
çıkarılır. 

III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 516 - (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin 
akışı ile, her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir 
şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, 
şirketin gelişmesine ve karşılaşması olası risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yöne
tim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir: 

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar. 

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. 

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malî 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî yardımlar, sağlanan 
olanaklar, sigortalar ve benzeri güvenceler. 

B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu 

I - Uygulanacak muhasebe standartları 

MADDE 517 - (1) Konsolide finansal tabloları hazırlamakla yükümlü işletmeler ile, konsoli-
dasyon kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diğer konularda Türkiye Muhasebe 
Standartları geçerlidir. 

(2) Konsolide finansal tablolar Kanunun 515 inci maddesinde öngörülen esas ve ilkelere göre 
çıkarılır. 

II - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 518 - (1) Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet raporu ana şirketin yönetim kurulu tarafın
dan 516 ncı maddeye göre düzenlenir. 
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C) Yedek akçeler 
I - Kanunî yedek akçe 
1. Genel kanunî yedek akçe 

MADDE 519 - (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya 
kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır. 

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; 
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, yok edilme (itfa) 

karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı; 
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların ye

rine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı; 
c) Paysahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere da

ğıtılacak toplam tutarın yüzde onu; 

genel kanunî yedek akçeye eklenir. 
(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdir

de, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye ve
ya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanıla
bilir. 

(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı, başka işletmelere katıl
maktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz. 

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetle: i için ayrdan yedek akçe ve yeniden değerleme 

fonları 
MADDE 520 - (1) Şirket, iktisap ettiği kendi paylan için iktisap değerlerini karşılayan tutarda 

yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ik
tisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. 

(2) Yeniden değerleme için pasife konulmuş fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden 
değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler. 

II - Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe 
1. Genel olarak 
MADDE 521 - (1) Yedek akçeye yıllık kârın yirmide birinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve 

yedek akçenin ödenmiş sermayenin beşte birini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm ko
nabilir. Esas sözleşme ile başkaca akçe ayrılması öngörülebilir ve bunların özgülenme ile harcanma 
yollan ve şartları belirlenebilir. 

2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi 
MADDE 522 - (1) Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım ku

ruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel ki
şilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. 
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(2) Yardım amacına özgülenen yedek akçeler veya diğer mallar şirketten ayrılarak bir vakıf ve
ya kooperatif kurulur. Vakıf senedinde vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı 
da öngörülebilir. 

(3) Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka yöneticilerden, çalışanlardan ve işçiler
den ödenti alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan yararlanamadık
ları takdirde çalışan ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanunî fai
ziyle birlikte geri verilir. 

III - Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi 
MADDE 523 - (1) Kanunî ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılma

dıkça paysahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. 
(2) Genel kurul, 
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse, 
b) Bütün paysahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildi

ğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa, 
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe de ayrılmasına karar verebilir. 
(3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkla

rı ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım 
amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir. 

D) Çeşitli hükümler 
I - İlân 
MADDE 524 - (1) Anonim şirketin ve topluluğun fınansal tablolarını düzenlemekle yükümlü 

ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; fınansal tabloları, yönetim ku
rulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü 
madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin karannı, Türkiye Ticaret Sicili Gazete
si ile, Türkiye genelinde yayın yapan günlük tirajı en az ellibin olan bir gazetede ilân ettirir ve web 
sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

II - Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri 
MADDE 525 - (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdür

leri, şubeye özgü fınansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirke
tin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolannın özetlerini, ve yıllık raporlarını merkezin tâbi ol
duğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 üncü madde hükmü 
uyannca Türkiye'de yayınlarlar. 

III - Özet fınansal tabloları 
MADDE 526 - (1) Küçük ölçekteki şirketler ile merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin 

Türkiye'deki şubelerinin yayınlayacakları özet fınansal tabloların içeriği Türkiye Muhasebe Stan
dartları Kurulu tarafından belirlenir. 

IV - Sır saklama yükümü 
MADDE 527 - (1) 404 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, görevi dolayısıyla incelemesi

ne sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve 
işletme sırlannı açıklamalan yasaktır. Aksi hâlde şirketin maddî ve manevî zararını tazmin ederler. 
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E) Özel hükümler 
MADDE 528 - (1) Bankalar ile diğer kredi kurumlarının, fınansal kiralama ve faktöring gibi 

fınansal şirketlerin, sigorta ve reasürans şirketlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki tüm 
kurumların ve kooperatiflerin yıl sonu tabloları ile konsolide fınansal tablolarına ilişkin özel hü
kümler saklıdır. 

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca onaylanmış bulunan fınan
sal tablolara ilişkin idarî düzenlemelerde öngörülmemiş bulunan hususlarda bu Kanun hükümleri ile 
bu Kanunda öngörülmüş Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Sona Erme ve Tasfiye 

A) Sona erme 
I - Sona erme sebepleri 
1. Genel olarak 
MADDE 529 - (1) Anonim şirket, 
a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelme

mişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle; 
b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle; 
c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle; 
d) 421 inci maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla; 
e) İflâsına karar verilmesiyle; 
f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde 
sona erer. 
2. Özel hâller 
a) Organların eksikliği 
MADDE 530 - (1) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut 

değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, paysahipleri, şirket alacaklıları veya Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim 
kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanura uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu sü
re içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. 

(2) Dava açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. 
b) Haklı sebeplerle fesih 
MADDE 531 - (1) Haklı sebeplerin varlığında, esas sermayenin en az onda birini temsil eden 

paysahipleri, mahkemeden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, 
davacı paysahiplerine, paylarının gerçek değerlerinin ödenmesine ve davacı paysahiplerinin şirket
ten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir. 

II - Hükümleri 
1. Tescil ve ilân 
MADDE 532 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmiş

se, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. 
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2. Sonuçlar 
MADDE 533 - (1) Sona eren şirket tasfiye hâline girer; Kanundaki istisnalar saklıdır. 
(2) Tasfiye hâlindeki şirket, paysahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel 

kişiliğini korur ve ticaret unvanını "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde or
ganlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. 

III - İflâs hâlinde tasfiye 
MADDE 534 - (1) İflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafından İcra ve İflâs Kanunu hükümle

rine göre yapılır. Şirket organları temsil yetkilerini, ancak şirketin iflâs idaresi tarafından temsil 
edilmediği hususlar için korurlar. 

IV - Şirket organlarının durumu 
MADDE 535 - (1) Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapı

labilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere öz-
gülenir. 

(2) Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tas
fiye memurları tarafından toplantıya çağrılır. 

B) Tasfiye 
I - Tasfiye memurları 
1. Atama 
MADDE 536 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadı

ğı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafindan yapılır. Tasfiye memurları paysahiplerinden veya 
üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında ak
si öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 

(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye işlerinin yö
netim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. 
(4) Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması, yerleşim yerinin Türkiye'de 

bulunması ve şirketi temsil yetkisini haiz olması şarttır. 
2. Görevden alma 
MADDE 537 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu 

görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafindan her zaman görevden alınabilir 
ve yerlerine yenileri atanabilir. 

(2) Paysahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de, tasfiyeye 
memur kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memur
ları, mahkeme kararma dayanılarak tescil ve ilân olunurlar. 

(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin 
Türkiye'de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme paysahiplerinden veya alacaklılardan birinin ve
ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak 
atar. 
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3. Aktifleri satma yetkisi 
MADDE 538 - (1) Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktifleri

ni pazarlık yoluyla da satabilirler. 
(2) Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında 421 

inci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. 
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi 
MADDE 539 - (1) Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belir

li uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir ki
şiye temsil yetkisi verebilir. 

(2) Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar; 
meğerki, üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden 
bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmesi, bu hu
susun ispatı için yeterli delil değildir. 

(3) Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede öngö-
rülmemişse, şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun şirket unvanı altın
da imza atması gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış 
ilişkide tasfiye memurları temsil eder. 

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden şirket de sorumludur. 
II - Tasfiye işleri 
1. İlk envanter ve bilanço 
MADDE 540 - (1) Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlan

gıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, 
şirketin malvarlıksal ve finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel ku
rulun onayına sunarlar. 

(2) Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde ya
zılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

2. Alacaklıların çağrılması ve korunması 
MADDE 541 - (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve 

yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türk Ticaret Sicili Gazetesin
de ve şirketin web sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörülen şekilde, birer hafta arayla 
üç defa ilân suretiyle şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tas
fiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar. 

(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. 

(3) Şirketin henüz muaccel olmayan veya ihtilaflı bulunan borçlarını karşılayacak para notere 
depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli güvence ile karşılanmış veya şirket mevcudunun pay-
sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak 
ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur. 
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3. Diğer tasfiye işleri 
MADDE 542 - (1) Tasfiye memurları; 

a) Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş 
olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarının, ilk tasfiye bilançosun
dan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadı
ğı saptanmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler. 

b) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. 

c) Şirket borçları şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhal mahkemeye bildirir
ler; mahkeme iflâsın açılmasına karar verir. 

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde her yıl sonu için finansal tabloları ve tasfiye sonunda da ke
sin bir bilanço düzenleyerek genel kurula sunarlar. 

e) Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yöneti
ci gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler. 

f) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar. 

g) Tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli olan pa
ra dışında kalan paralan, bir bankaya şirket adına yatırırlar. 

h) Vadesi gelmemiş borçlan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygu
lanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorundadır. 

i) Paysahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda im
zalı belge verirler. 

4. Tasfiye sonucu dağıtma 
MADDE 543 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri 

verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştınlmamışsa paysahipleri arasında, 
ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlin
de esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır. 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık 
dağıtılamaz. Şu kadar ki; hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde 
mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak 
yapılır. 

5. Defterlerin saklanması 
MADDE 544 - (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler 

82 nci madde uyarınca saklanır. 

III - Şirket unvanının sicilden silinmesi 

MADDE 545 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silin
mesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilân 
edilir. 
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IV - Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 546 - (1) Paysahipleri ile tasfiye memuru veya memurları arasındaki ihtilafların çö

zümü basit muhakeme usulüne tâbidir. Mahkeme tasfiyeye memur kişiler ile ilgili paysahiplerini 
dinleyerek kararını otuz gün içinde verir. 

(2) Tasfiye memurlarının sorumluluğu hakkında 553 üncü madde hükmü uygulanır. 
(3) Tasfiyeye ilişkin genel kurul kararları 418 madde uyarınca alınır. 
C) Ek tasfiye 
MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zo

runlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya alacaklı
lar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, 
şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. 

(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesci
line karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç 
kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir. 

D) Tasfiyeden dönülmesi 
MADDE 548 - (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, paysa

hipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam 
etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının en az sermayenin yüzde altmışının oyu ile alınması ge
rekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. 

(2) Şirket, iflâsın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflâs kaldırılmışsa veya iflâs, kon
kordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 

(3) Tasfiye memuru iflâsın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil iste
mine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının paysahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına 
ilişkin belge de eklenir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk 

A) Sorumluluk hâlleri 
I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması 
MADDE 549 - (1) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bö

lünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, ta
ahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin sak
lanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan belgeleri düzenleyenler 
veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur. 

II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 
MADDE 550 - (1) Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas söz

leşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile ku
surlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları 
ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler. 
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(2) Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay 
verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar. 

III - Değer biçilmesinde yolsuzluk 

MADDE 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralınacak işletme ile aymlarm değerlendirilme
sinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gös
terenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur. 

IV - Halktan para toplamak 

MADDE 552 - (1) Bir anonim şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacı veya 
vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. Aksi hâlde, Ser
maye Piyasası Kurulu para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının tedbiren he
men durdurulmasını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin uygulan
masını, gereğinde kayyım atanmasını Ankara Ticaret Mahkemesinden isteyebilir. Sermaye Piyasa
sı Kurulunun istemi için güvence istenemez. Bu hükme aykırı olarak para toplayanlar ve fiilden ha
berli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri toplanan 
paranın derhal Sermaye Piyasası Kuruluna yatırılmasından müteselsilen sorumludurlar. Alınan ted
bir veya hacizden itibaren altı ay içinde aynı mahkemede dava açılır. 

(2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen ama
ca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı takdirde birinci 
fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme süreyi uzatabilir. 

V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının 
sorumluluğu 

MADDE 553 - (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanun
dan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete 
hem paysahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı, verdikleri zarardan sorumludurlar. 

(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak başkası
na devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde akla yatkın de
recede özen gösterdiklerini ispat ettikleri takdirde, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmaz. 

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuz
luklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe 
gösterilerek geçersiz kılınamaz. 

VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu 

MADDE 554 - (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, 
raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, 
birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket iş
lem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerininin yerine getiril
mesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de paysahipleri ile şirket alacaklılarına 
karşı, verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar. 
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B) Şirketin zararı 
I - Genel olarak 
MADDE 555 - (1) Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir paysahibi isteyebilir. 

Paysahipleri tazminatın şirkete ödenmesini isteyebilirler. 
(2) Paysahibinin açtığı davayı, hukukî ve maddî sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme 

dava giderleriyle avukatlık ücretini, bunun davalıya yükletilemediği hâllerde, davacı paysahibiyle 
şirket arasında, hakkaniyete göre paylaştırır. 

II - İflâs hâlinde 

MADDE 556 - (1) Zarara uğrayan şirketin iflâsı hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme 
hakkını şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve şirket alacaklılannın istemleri önce 
iflâs idaresince ileri sürülür. 

(2) İflâs idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde her paysahibi veya şirket 
alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hasıla, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine gö
re, önce dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye payları 
oranında davacı paysahiplerine ödenir; artan iflâs masasına verilir. 

(3) Şirketin istemlerinin devrine ilişkin İcra İflâs Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklıdır. 
III - Teselsül ve başvuru 
MADDE 557 - (1) Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlar

dan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar kişisel olarak kendisine yükletilebildiği 
ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. 

(2) Davacı birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin ay
nı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. 

(3) Birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak hâkim 
tarafından belirlenir. 

IV. İbra 
1. İbranın etkisi 
MADDE 558 - (1) İbra karan genel kurul karanyla kaldınlamaz. 445 inci madde hükmü saklıdır. 
(2) Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan 

maddî olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap 
etmiş olan paysahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer paysahiplerinin dava hakları ibra tarihinden 
itibaren altı ay geçmesiyle düşer. 

2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra 
MADDE 559 - (1) Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin denetçilerin, şirketin kuruluşundan 

ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedik
çe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel ku
rulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirket
lerde beşte birini temsil eden paysahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra 
genel kurulca onaylanmaz. 
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V - Zamanaşımı 
MADDE 560 - (1) Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve sorumlu

yu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 
beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa gö
re daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır. 

VI - Yetkili mahkeme 
MADDE 561 - (1) Sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mah

kemesinde dava açılabilir. 
ONİKİNCİ BÖLÜM 

Cezaî Hükümler 
A) Suçlar ve cezalar 
MADDE 562 - (1) Bu Kanunun; 
a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, 
b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, 
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, 
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar, 
e) 66 ncı maddesine aykırı hileli envanter çıkaranlar, 
f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler 
ikiyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî 

para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler bir yıla kadar ha

pis ve üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(4) Bu Kanunun; 
a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular, 
b) 351 inci maddesine aykırı rapor veren kurum denetçisi, 
c) 358 inci maddesine aykırı olarak şirkete V orçlananlar, 
d) 395 inci maddelerine aykırı olarak şirkete borçlananlar, 
üçyüz günden beşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(5) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilânı yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üze

re adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(6) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykırı hareket edenler, beşyüz günden az olmamak üzere 

adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
(7) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce

zasıyla cezalandırılırlar. 
(8) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya 

adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 702 — 

(9) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

(10) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

(11) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen web sitesini bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya web sitesi mevcut ise aynı süre içinde web sitesinin 
bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limi-
ted şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim şirkette komandite ortaklar altı aya ka
dar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla ve aynı madde uyarınca web sitesi
ne konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya 
kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(12) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılır. 

B) Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

A) Tanımı 
MADDE 564 - (1) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen 

ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir 
anonim şirket paysahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermaye sade
ce birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış 
bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır. 

B) Uygulanacak hükümler 
MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle 

hukukî ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrıl
maları, komandit şirketlerdeki hükümlere tâbidir. 

(2) Denetim dâhil birinci fıkrada gösterilen hususların dışında, Kanunda aksine hüküm bulun
madıkça anonim şirket hükümleri uygulanır. 

C) Kuruluş 
I - Esas sözleşme 
1. Şekil 
MADDE 566 - (1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların 

tümü tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması gerekir. 
(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde uygulanmaz. 
2. İçeriği 
MADDE 567 - (1) Esas sözleşme, ikinci fıkrasının (f) bendi hariç olmak üzere 339 uncu mad

dede yer alan tüm kayıtları içermelidir. 
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II - Kurucular 
MADDE 568 - (1) Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların 

tümü kurucu sayılır. 
(2) Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Ku

rucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşme
ye yazılması gerekir. 

III - Uygulanacak hükümler 
MADDE 569 - (1) Kuruluşa, anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır. 
D) Yönetim 
I - Uygulanacak hükümler 
MADDE 570 - (1) Anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına iliş

kin hükümleri, komandite ortaklar hakkında da geçerlidir. 
II - Görevden alınma 
MADDE 571 - (1) Şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kol-

lektif şirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörü
len şartlar uyarınca görevden alınabilirler. Görevden alma kararının tescili ile, görevden alınan or
tağın şirketin bu tarihten sonra doğacak borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları sona erer. 

III - Rekabet yasağı 
MADDE 572 - (1) Komandite ortak diğer komandi tel erin ve genel kurulun izni olmaksızın şir

ketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle uğraşan bir şirkete sorumlu
luğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz. 

(2) Bu madde hükmüne aykırı haraket eden komandite ortak hakkında kollektif şirkete ilişkin 
hükümler uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Limited Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanım ve Kuruluş 

A) Kavram 
MADDE 573 - (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir tica

ret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının topla
mından oluşur. 

(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payla
rını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. 

(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. 
B) Ortakların sayısı 
MADDE 574 - (1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz. 
(2) Ortak sayısı bire inerse, bu durum yedi gün içinde tescil ve ilân ettirilir; aksi hâlde doğacak 

zararlardan müdürler sorumludur. 
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C) Şirket sözleşmesi 
I - Şekil 

MADDE 575 - (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının no
terce onaylanması şarttır. 

II - İçerik 
1. Zorunlu kayıtlar 
MADDE 576 - (1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir; 
a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. 
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. 
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyaz

lar, esas sermaye paylarının grupları. 
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları. 

e) Şirket tarafından yapılacak ilânların şekli. 
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler 
MADDE 577 - (1) Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı 

hükümlerdir; 

a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanunî hükümlerden ayrılan dü
zenlemeler. 

b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilme, onalım ve alım hak
ları tanınması. 

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. 
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. 
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması so

nucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler. 

f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zama
nında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri. 

g) Kanunî düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler. 
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler. 
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanunî dü

zenlemeden ayrılan hükümler. 
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri. 

j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler. 
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ay

rılma akçesinin türü ve tutarı. 
1) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler. 
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler. 
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3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler 
MADDE 578 - (1) Aynî sermaye, ayınların veya işletmelerin devralınması ve özel menfaatler 

hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
4. Emredici hükümler 

MADDE 579 - (1) Şirket sözleşmesi, bu Kanunun limited şirketlere ilişkin hükümlerinden an
cak, kanunda buna açıkça cevaz verilmişse sapabilir. Diğer kanunların öngörülmesine izin verdiği 
tamamlayıcı nitelikteki şirket sözleşmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğurur
lar. Bunlar dışında, bu Kanun ile diğer bir kanundaki düzenleme çelişirse, bu Kanun hükümleri üs
tün tutulur. 

D) Sermaye 
I - Asgarî tutar 
MADDE 580 - (1) Limited şirketin esas sermayesi en az yirmibeşbin Türk Lirasıdır. 
(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. 
II - Aynî sermaye 
MADDE 581 - (1) Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden de

ğerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, mal
varlığı unsurları aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve va
desi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. 

(2) 127 nci madde hükmü saklıdır. 
III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri 
MADDE 582 - (1) Kurucular tarafından kurulan şirketle ilgili olarak, şirket hesabına alınan 

malların bedelleri ile şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatler şirket sözleşmesi
ne yazılır. 

(2) 128 inci madde hükmü saklıdır. 
E) Esas sermaye payları 
MADDE 583 - (1) Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmi-

beş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına 
inilebilir. 

(2) Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının de
ğerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. Bir esas sermaye payının verece
ği oyun, 618 inci madde uyarınca itibarî değere göre hesaplanması, esas sermaye payının bölünme
si değildir. Aynı hüküm bir hakkın veya yükümlülüğün itibarî değere göre belirlendiği durumlar için 
de geçerlidir. 

(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. 

(4) Esas sermaye payları itibarî değerle ve bu değeri aşan bir bedelle çıkarılabilir. 
(5) Esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın ola

rak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabile
cek öz sermayenin esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir. 
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F) İntifa senetleri 

MADDE 584 - (1) Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konu
da anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

G) Kuruluş 

I - Kurulma anı 

MADDE 585 - (1) Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların 
limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit 
kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fıkrası saklıdır. 

II - Tescil 

1. İstem 

MADDE 586 - (1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenme
sinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. 

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği. 

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve 361 inci madde 
uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi raporu. 

c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini göste
rir belge. 

(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır; 

a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları. 

b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. 

c) İster ortak, ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları. 

d) Şirketin ne suretle temsil edileceği. 

2. Tescil ve ilân 

MADDE 587 - (1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanma
sını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ti
caret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dı
şında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

a) Şirket sözleşmesinin tarihi. 

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşme
sinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. 

d) Esas sermayenin itibarî değeri. 

e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve 
her ortağın üstlendiği esas sermaye paylan. 
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f) Aynî sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; 
bir aynîn devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlan
dığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri. 

g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği. 
h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yer

leşim yerleri. 
ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli. 
i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, denetçinin ye

minli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir olması hâlinde adı, soyadı, yerleşim ye
ri, meslek odası numarası. 

j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlü
lükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilme, onalım ve alım hakları. 

k) Şirket tarafından yapılacak olan ilânların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir 
hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları. 

III - Tüzel kişilik 
MADDE 588 - (1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
(2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bun

ların pay sahiplerine rücû hakları yoktur. 
(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla kişisel olarak ve müte-

selsilen sorumludur. 
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve 

şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içinde şirket tarafından kabul edilmeleri koşu
luyla, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 

A) Genel olarak 
MADDE 589 - (1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas 

sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 
(2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilân edilir. 
B) Özel değişiklikler 
I - Esas sermayenin artırılması 
1. İlke 
MADDE 590 - (1) Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın ola

rak konması ve bir işletme ile ayınlann devralmmasma dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye 
artırılabilir. 

2. Rüçhan hakkı 
MADDE 591 - (1) Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her or

tak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir. 
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(2) Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla, ortakların yeni payları almaya ilişkin 
rüçhan hakkı, ancak, haklı sebeplerin varlığında ve esas sermayenin yüzde altmışını temsil eden or
takların olumlu oylarıyla sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, işletmelerin, işletme kısım
larının, iştiraklerin devralınmaları ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilir. 
Rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle hiç kimse haklı görülemeyecek şekil
de yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. 

(3) Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilir. 
II - Esas sermayenin azaltılması 

MADDE 592 - (1) Anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited 
şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Esas sermaye zarar bilançosunun iyileştirilmesi amacıyla, ancak, 
şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlerinin tamamen ödenmesi hâlinde azaltılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortakların Hak ve Borçları 

A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması 
I - Genel olarak 
MADDE 593 - (1) Bir esas sermaye payının şirketçe iktisabına ilişkin 612 nci maddenin ikin

ci fıkrasında öngörülen hâller dışında, esas sermaye payı, ortaklar arasındaki devirler de dâhil ol
mak üzere sadece aşağıdaki hükümler uyarınca devredilebilir ve miras yoluyla geçer. 

(2) Esas sermaye pay senetleri ya ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir. Ek 
ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak biçimde dü
zenlenmiş rekabet yasağının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilme, onalım ve alım hakları
nın, bu senetlerde açıkça belirtilmesi gereklidir. 

II - Pay defteri 
MADDE 594 - (1) Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adla

rı, soyadları, unvanları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, itibarî de
ğeri, grubu ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adres
leri bu deftere yazılır. 

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir. 
III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri 
1. Devir 
MADDE 595 - (1) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekil

de yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim 
yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş 
ise, bu husus; önerilme, onalım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullarda da belirtilir. 

(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel 
kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. 

(3) Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermek
sizin onayı reddedebilir. 
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(4) Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. 
(5) Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın 

haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. 

(6) Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, dev
ralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen güvence verilmemişse, genel kurul şirket 
sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir. 

(7) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır. 
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra 
MADDE 596 - (1) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hüküm

ler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmak
sızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. 

(2) Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi 
onaylamayı reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından 
gösterilen üçüncü bir kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye öner
mesi şarttır. 

(3) Red kararı, devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red, 
bu konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre içinde alınan genel kurul kararlarının geçerliliği
ni etkilemez. 

3. Gerçek değerin belirlenmesi 
MADDE 597 - (1) Kanunda veya şirket sözleşmesinde esas sermaye payının bedeli olarak ger

çek değerin öngörüldüğü durumlarda, taraflar anlaşamamışlarsa bu değer, taraflardan birinin istemi 
üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemece belirlenir. 

(2) Mahkeme, yargılama ve değer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaştırır. Mah
kemenin kararı kesindir. 

4. Tescil 
MADDE 598 - (1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri 

tarafından ticaret siciline başvurulur. 
(2) Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak adının bu paylarla ilgili ola

rak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin 
adının bildirilmesi için süre verir. 

(3) Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur. 
IV - Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar 
1. Paylı mülkiyet 
MADDE 599 - (1) Bir esas sermaye payı birden fazla ortağa ait olduğu takdirde, paydaşlar şir

ket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayı şirkete karşı müte-
selsilen sorumludur. 

(2) Paydaşlar, esas sermaye payından doğan haklarını, ancak atayacakları ortak bir temsilci ara
cılığı ile kullanabilirler. 
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2. intifa ve rehin hakkı 
MADDE 600 - (1) Bir esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı kurulmasına, esas sermaye pa

yının geçişine ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı üzerinde rehin hakkı kurulması genel kurulun ona
yına bağlanabilir. Bu hâlde geçişe ilişkin hükümler uygulanır. Genel kurul sadece haklı sebeplerin 
varlığında rehin hakkı kurulmasına onay vermekten kaçınabilir. 

(3) Bir esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, pay intifa hakkı sahibi tara
fından temsil edilir; bu durumda intifa hakkını haiz kişi, esas sermaye payı sahibinin menfaatlerini, 
hakkaniyete uygun bir şekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur. 

B) Geri verme yasağı 
MADDE 601 - (1) Esas sermayenin azaltılması hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payı bedeli 

geri verilemeyeceği gibi, ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar. 
C) Şirketin sorumluluğu 
MADDE 602 - (1) Şirket, borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumludur. 
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 
I - Ek ödeme yükümlülüğü 
1. Kural 
MADDE 603 - (1) Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme 

ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ortaklardan ancak; 
a) Şirket esas sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması; 
b) Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, 
c) Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve öz sermaye ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleş

miş bulunması, 
hallerinde istenebilir. 
(2) İflâsın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel olur. 
(3) Ek ödeme yükümlülüğü şirket sözleşmesinde ancak esas sermaye payını esas alan belirli bir 

tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payının itibarî değerinin iki katını aşamaz. 

(4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür. 
(5) Şartlar gerçekleşmişse, ek ödemeler müdürler tarafından istenir. 

(6) Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanunî ye
dek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülü
ğünün azaltılmasına veya kaldınlmasına esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümler kıyas 
yoluyla uygulanır. 

2. Yükümlülüğün sürmesi 
MADDE 604 - (1) Şirkettten ayrılan bir ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirme

si istenebilir; şu kadar ki, şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde iflâs etmiş olsun. 
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(2) Ek ödeme yükümlülüğü, halef tarafından yerine getirilmemişse, ortağın sorumluluğu, yü
kümlülüğü gerçekleştiği tarihte ortağa karşı ileri sürülebileceği ölçüde devam eder. 

3. Geri ödeme 

MADDE 605 - (1) Yerine getirilen ek ödeme yükümün kısmen veya tamamen geri verilebil
mesi için, ek ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşıla
nabilir olması ve bu durumun işlem denetçisi tarafından doğrulanmış bulunması şarttır. 

II - Yan edim yükümlülüğü 

MADDE 606 - (1) Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet 
edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir. 

(2) Bir esas sermaye payına bağlı yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı, koşulları ve 
diğer önemli noktalar şirket sözleşmesinde belirtilir. Ayrıntıyı gerektiren konular genel kurul düzen
lemesine bırakılabilir. 

(3) Şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş bir karşılığı veya uygun bir karşılığı bulunmayan 
ve öz sermaye gereksinimini karşılamaya hizmet eden nakdî ve aynî edim yükümlülükleri, ek öde
me yükümlülüğüne ilişkin hükümlere tâbîdir. 

III - Sonradan öngörülme 

MADDE 607 - (1) Şirket sözleşmesini değiştirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören ve
ya mevcut yükümlülükleri artıran genel kurul kararları, ancak ilgili tüm ortakların onayıyla alınabilir. 

E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler 

I - Kâr payı ve yedek akçeler 

MADDE 608 - (1) Kâr payı, sadece bilanço kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden 
dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyannca aynlması gereken kanunî 
yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler aynldığı takdirde karar verilebilir. 

(2) Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine 
oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da, kâr payının hesap
lanmasında itibarî değere eklenir. 

(3) Şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan 
tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece; 

a) Zararların karşılanması için gerekliyse, 

b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması gereksinimi ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bü
tün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket 
sözleşmesinde açıkça belirtilmişse, 

karar verebilir. 

II - Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi 

MADDE 609 - (1) Esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemez. Şirket sözleşmesiyle ha
zırlık dönemi faizi ödenmesi öngörülebilir. Bu hâlde anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
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III - Finansal tabloları ve yedek akçeler 
MADDE 610 - (1) Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited şirket

lere de uygulanır. 

IV - Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi 
MADDE 611 - (1) Haksız yere kâr almış olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür. 
(2) İyiniyetli oldukları takdirde ortak veya müdürün haksız alınan kân geri verme borcu, şirket 

alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan tutarı aşamaz. 

(3) Şirketin haksız alınan kârı geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl, iyini-
yetin varlığında iki yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı 
MADDE 612 - (1) Şirket kendi esas sermave paylarını, sadece, bunları alabilmek için gerekli 

tutarda serbestçe kullanabileceği öz sermayeye sahipse ve alacağı payların itibarî değerlerinin top
lamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir. 

(2) Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şir
ketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki üst 
sınır yüzde yirmi olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edi
len esas sermaye paylan iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. 

(3) Şirket kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. 
(4) Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağ

lı diğer haklar bu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar. 

(5) Şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, 
söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece istenemez. 

(6) Şirketin kendi paylannı iktisap etmesine ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas serma
ye paylannın, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı hâlinde de uygulanır. 

G) Bağlılık yükümü ve rekabet yasağı 
MADDE 613 - (1) Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket söz

leşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 
(2) Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendi

lerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleş
mesiyle, ortaklann, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları ön
görülebilir. 

(3) Müdürler hakkında rekabet yasağı öngören 626 ncı madde hükümleri saklıdır. 
(4) Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, bağlılık yükümü

ne veya rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşme birinci cümledeki 
onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. 

H) Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 614 - (1) Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi 

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir. 
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(2) Ortağın, elde ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, mü
dürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi, gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu 
üzerine genel kurul karar verir. 

(3) Genel kurul, bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellerse, ortağın istemi üzerine 
mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme karan kesindir. 

I) Özsermayenin yerini tutan ödünçler 
MADDE 615 - (1) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından şirkete verilen ve öz sermaye

nin yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en sonda yer alan
lar da dâhil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra gelir. 

(2) Aşağıdakiler, özsermayenin yerini tutan ödünç niteliğinde sayılır; 
a) Esas sermayenin ve kanunî yedek akçelerin, aktifler tarafından artık karşılanamadığı (borca 

batık bilanço durumu) bir anda verilen ödünçler. 

b) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından, şirketin finansal durumu itibarıyla özsermaye 
koymalarının uygun olduğu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler. 

(3) İflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde, öz sermayenin yerini tutar nitelikteki ödünçlerin 
geriye ödenmesi amacıyla yapılan ödemeler, bu ödemelerin alıcısı tarafından geri verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Organları 

A) Genel kurul 
I - Yetkiler 
MADDE 616 - (1) Genel kurulunun devredilemez yetkileri şunlardır; 

a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. 
b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. 
c) Topluluk denetçisi ile işlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve gö

revden alınmaları. 
d) Topluluk yıl sonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması. 
e) Yıl sonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması; kâr payı hakkında 

karar verilmesi; kazanç paylarının belirlenmesi. 

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları. 

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması. 
h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması. 

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisa
bın onaylanması. 

i) Şirketin feshi. 
j) Genel kurulunun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel 

kurula sunduğu konularda karar verilmesi. 
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(2) Aşağıda sayılanlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredile
mez yetkileridir; 

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetle
rinin onaylanması. 

b) Önerilme, onalım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi. 
c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi. 
d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönetmelik çıkarılması. 

e) Şirket sözleşmesinin 603 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca ortakların onayını yeterli 
görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile 
bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi. 

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması. 
(3) Şirket sözleşmesi ile müdürler yetkili kılınmadıkları takdirde, ticarî mümessiller ile ticarî 

vekillerin atanmaları. 
II - Genel kurulun toplanması 
1. Çağrı 
MADDE 617 - (1) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul top

lantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi 
uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 

(2) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi 
bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. 

(3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazır
lık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, komisere 
ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya ol
mayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. 

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça genel kurul kararları ortaklar
dan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onaylan alınmak suretiyle de 
verilebilir. 

2. Oy hakkı ve hesaplanması 
MADDE 618 - (1) Ortaklann oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. 

Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hakkı ve
rir. Ancak şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip ortaklann oy hakları sınırlandınlabilir. Ortak 
en az bir oy hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verilebilir. 

(2) Şirket sözleşmesi, oy hakkını, itibarî değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir 
oy hakkı düşecek şekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük itibarî değere sahip bulunan esas ser
maye payının verdiği oy sayısı, diğer esas sermaye paylarının itibarî değerlerinin onda birinden aşa
ğı olamaz. 

(3) Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi 
hükmü aşağıdaki hâllerde uygulanmaz; 
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a) Denetçilerin seçimi. 

b) Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi. 

c) Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi. 

3. Oy hakkından yoksunluk 

MADDE 619 - (1) Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ib
ralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar. 

(2) Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devre
den ortak oy kullanamaz. 

(3) Ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onayla
yan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz. 

III - Karar alma 

1. Olağan karar alma 

MADDE 620 - (1) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim ka
rarları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. 

2. Önemli kararlar 

MADDE 621 - (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy 
hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir; 

a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi. 

b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi. 

c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması. 

d) Esas sermayenin artırılması. 

e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması. 

f) Şirket merkezinin değiştirilmesi. 

g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulun
malarına genel kurul tarafından onay verilmesi. 

h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve 
bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten şirketten çıkarılması. 

ı) Şirketin feshi. 

(2) Kanunda öngörülen belirli konularda kararların alınabilmesi için, daha ağır çoğunluk öngö
ren hükümler, şirket sözleşmesine ancak aynı çoğunluk ile konulabilir. 

IV- Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü ve iptali 

MADDE 622 - (1) Bu Kanunun anonim şirket genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ve ip
taline ilişkin hükümleri, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanır. 
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B) Yönetim ve temsil 
I - Müdürler 
1. Genel olarak 
MADDE 623 - (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin söz

leşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortak
lara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yet
kisinin bulunması gerekir. 

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına 
yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. 

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime 
ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararlan yürütmeye yetkilidirler. 

2. Müdürlerin birden fazla olmaları 
MADDE 624 - (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin 

ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. 
(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya 

çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka 
yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, 
tüm açıklamaları ve ilânları yapmaya da yetkilidir. 

(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde baş
kanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzen
leme öngörebilir. 

II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler 
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler 
MADDE 625 - (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki 

vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini dev
redemez ve bunlardan vazgeçemezler: 

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yöncümi; bunlar için gerekli talimatların verilmesi. 
b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi. 

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal 
plânlamanın oluşturulması. 

d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şir
ket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi. 

e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması. 
f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk fi

nansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi. 
g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 
h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. 
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(2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin; 
a) Aldıkları belirli kararları ve 
b) Münferit sorunları 

genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumlulu
ğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Borçlar Kanununun 43 ve 44 üncü madde hükümleri saklıdır. 

2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı 
MADDE 626 - (1) Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek ye

rine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralları çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdür
ler. 202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır. 

(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin verme
mişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların 
onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. 

(3) Müdürler de, ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tâbidir. 
3. Eşit işlem 
MADDE 627 - (1) Müdürler ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yaparlar. 
III - Müdürlerin yerleşim yeri 
MADDE 628 - (1) Şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması 

ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekir. 
(2) Birinci fıkra hükmüne aykırılık belirlendiğinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uy

gun hâle getirilmesi için şirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken yapılmadığı takdirde, 
ticaret sicili müdürü şirketin feshini mahkemeden ister. 

IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması 
MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, im

zaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilânına bu Kanunun anonim 
şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

(2) Tek ortak ile onun tarafından temsil edilen şirket arasında yapılan sözleşmelerin yazılı ol
ması şarttır. Bu zorunluluk, piyasanın şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin 
sözleşmelere uygulanmaz. 

V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması 
MADDE 630 - (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir; yönetim hakkını ve 

temsil yetkisini sınırlayabilir. 
(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin 

kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. 
(3) Yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan 

borçlarını ağır bir şekilde ihlâl etmesi veya iyi şirket yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi hak
lı sebep olarak kabul olunur. 

(4) Görevden alınan yöneticinin tazminat hakları saklıdır. 
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VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller 
MADDE 631 - (1) Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticarî mümes

siller ve ticarî vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sı
nırlandırılabilir. 

(2) Müdür veya müdürlerin çoğunluğu, 623 üncü maddenin kapsamına girmeyen ticarî mümes
sili veya ticarî vekili her zaman görevden uzaklaştırabilir. Bu kişi genel kurul kararı ile atanmışsa, 
görevden alma ve yetkilerini sınırlandırmak için genel kurul gecikmeksizin toplantıya çağrılır. 

VII - Haksız fiil sorumluluğu 
MADDE 632 - (1) Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görev

lerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur. 
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık 
I - Bildirim yükümlülüğü 
MADDE 633 - (1) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde anonim şirketle

re ilişkin ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ek ödeme yükümlülüğü hakkındaki hükümler 
saklıdır. 

II - İflâsın bildirilmesi veya ertelenmesi 
MADDE 634 - (1) İflâsın bildirilmesi ve ertelenmesine anonim şirket hükümleri uygulanır. 
D) Denetçi 
MADDE 635 - (1) Anonim şirketin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel deneti

me ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sona Erme ve Ayrılma 
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 
MADDE 636 - (1) Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer; 
a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. 
b) Genel kurul kararı ile. 
c) İflâsın açılması ile. 
d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde. 
(2) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel 

kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üze
rine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin 
durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, 
şirketin feshine karar verir. 

(3) Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, 
istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıka
rılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir. 

(4) Fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. 
(5) Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
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B) Tescil ve ilân 
MADDE 637 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmiş

se müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve 
ilân ettirir. 

C) Çıkma ve çıkarılma 
I - Genel olarak 
MADDE 638 - (1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın 

kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. 

(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabi
lir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazı
larının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun güvence altına alınması 
amacıyla diğer önlemlere karar verebilir. 

II - Çıkmaya katılma 

MADDE 639 - (1) Ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkma istediği ve
ya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin di
ğer ortakları bundan haberdar ederler. 

(2) Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde; 

a) Şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de 
çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek, 

b) Açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılmak, 
hakkına sahiptir. 
(3) Çıkan tüm ortaklar, esas sermaye payları ile orantılı olarak, eşit işleme tâbi tutulurlar. 
(4) Şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir orta

ğın şirketten çıkarılması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 
III - Çıkarma 
MADDE 640 - (1) Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabi

leceği sebepler öngörülebilir. 
(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren 

üç ay içinde iptal davası açabilir. 
(3) Şirketin istemi üzerine, mahkeme kararı ile, haklı bir sebebe dayanarak ortağın şirketten çı

karılması saklıdır. 
IV - Ayrılma akçesi 
1. İstem ve tutar 
MADDE 641 - (1) Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine 

uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir. 
(2) Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket sözleşmeleri ayrılma ak

çesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler. 
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2. Ödeme 
MADDE 642 - (1) Ayrılma akçesi; 
a) Şirket kullanılabilir bir öz sermaye üzerinde tasarruf ediyorsa, 
b) Ayrılan kişinin esas sermaye payları devredilebiliyorsa, 
c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltılmışsa, 
ayrılma ile muaccel olur. 
(2) İşlem denetçisi kullanılabilir öz sermaye tutarını belirler. Bu tutar ayrılma akçesinin öden

mesine yetmiyorsa, işlem denetçisi esas sermayeden ne tutarda indirim yapılması gerektiğini de 
gösterir. 

(3) Ayrılan ortağın ayrılma akçesinin ödenmeyen kısmı, şirkete karşı, bütün alacaklılardan son
ra gelen faizsiz bir alacak oluşturur. Bu husus yıllık raporda kullanılabilir öz sermaye tutarının tes
piti ile muaccel hâle gelir. 

D) Tasfiye 
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şir

ketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
E) Uygulanacak hükümler 
MADDE 644 - (1) Kurucuların şirketin yönetimi, denetimi, işlemlerin denetimi ve tasfiyesi ile 

görevli kişilerin sorumluluğu hakkında ilgili anonim şirket hükümleri uygulanır. Ayrıca, şirketin ku
ruluşunda kanuna aykırı hareket edilerek ortakların, alacaklıların ve kamunun menfaatlerinin ihlâli 
veya tehlikeye düşürülmesi hâlinde, şirketin feshi ile yönetim kurulu kararlarının butlanı hakkında, 
anonim şirketlerin genel kurul kararlarının butlanına dair hükümleri geçerli olur. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli Evrak 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Kıymetli evrakın tanımı 
MADDE 645 - (1) Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak senetten ayrı ola

rak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. 

B) Senetten doğan borç 
MADDE 646 - (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yü

kümlüdür. 

(2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine göre ala
caklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. 

C) Kıymetli evrakın devri 
I - Genel şekil 
MADDE 647 - (1) Mülkiyet veya sınırlı bir aynî hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın dev

ri için herhalde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. 
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(2) Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanı
na da gerek vardır. Bu beyan kıymetli evrakın veya ayrı bir kâğıdın üzerine yazılabilir. 

(3) Kanun veya sözleşme ile başkalarının, bu arada, özellikle borçlunun da devre katılmaları 
zorunluluğu öngörülebilir. 

II - Ciro 
1. Şekil 
MADDE 648 - (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna ilişkin hükümler uyarınca yapılır. 

(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliğinin geçirilmesi yeterlidir. 

2. Hükümleri 

MADDE 649 - (1) Devredilebilen bütün kıymetli evrakın, senedin içeriğinden veya niteliğin
den aksi anlaşılmadıkça, ciro ve teslimi ile cirantanın haklan ciro edilene geçer. 

D) Senedin türünün değiştirilmesi 
MADDE 650 - (1) Nama veya emre yazılı senet, ancak kendisine hak verdiği ve borç yükle

diği tüm kişilerin onayıyla hamile yazılı senede dönüştürülebilir. Bu onayın doğrudan senet üzeri
ne yazılması gerekir. 

(2) Hamile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senede dönüştürülebilmesi hususunda da 
aynı kural geçerlidir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kişilerden birinin onayı bulunmazsa bu dö
nüştürme, ancak dönüştürmeyi yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan doğruya halef olan kişi 
arasında hüküm ifade eder. 

E) İptal kararı 

I - Şartlan 
MADDE 651 - (1) Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahkeme tarafından iptaline karar verilebilir. 

(2) Kıymetli evrakın zayi olduğu veya ziyaın meydana çıktığı zamanda senet üzerinde hak sa
hibi olan kişi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir. 

II - Hükümleri 

MADDE 652 - (1) îptal kararı üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da ileri sürebilir ve
ya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir. 

(2) Bunun dışında iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli evrakın çeşitli türlerine ilişkin 
özel hükümler uygulanır. 

F) Özel hükümler 
MADDE 653 - (1) Çeşitli kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır. 

İKİNCİ KISIM 
Nama Yazılı Senetler 

A) Tanımı 
MADDE 654 - (1) Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve ka

nunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. 
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B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği 

I - Kural olarak 

MADDE 655 - (1) Borçlu, ancak senedin hâmili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun 
hukukî halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemeye zorunludur. 

(2) Bu husus ispat edilmediği hâlde ödemede bulunan borçlu senedin gerçek sahibi olduğunu 
ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz. 

II - Eksik nama yazılı senetler 

MADDE 656 - (1) Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkını sak
lı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da, hâmile iyiniyetle yapaca
ğı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Şu kadar ki, hâmile ödemede bulunmakla yüküm
lü değildir. 785 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

C) İptal kararı 

MADDE 657 - (1) Aksine özel hükümler bulunmadıkça nama yazılı senetler, hamile yazılı se
netlere ilişkin hükümlere göre iptal olunur. 

(2) Borçlu, senette ilânların sayısını azaltmak veya mehilleri kısaltmak suretiyle iptal için da
ha basit bir usul öngörebileceği gibi, alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun ödendiğini göste
ren, resmen düzenlenmiş veya usulen onaylanmış bir belge verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksi
zin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkını da saklı tutabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hamile Yazılı Senetler 

A) Tanımı 

MADDE 658 - (1) Senedin metninden veya şeklinden, hâmili kim ise o kişinin hak sahibi sa
yılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile (hamiline) yazılı senet sayılır. 

(2) Mahkeme kararıyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz. 

B) Borçlunun defileri 

I - Genel olarak 

MADDE 659 - (1) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin geçer
sizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan defılerle, alacaklı her kim ise ona karşı kişisel 
olarak haiz bulunduğu defileri ileri sürebilir. 

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan de-
filerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararına hareket et
miş olması hâlinde geçerlidir. 

(3) Senedin, borçlunun iradesine rağmen dolaşıma çıkarıldığı yolunda bir defi ileri sürülemez. 

II - Hamile yazılı faiz kuponları 

MADDE 660 - (1) Borçlu hamile yazılı faiz kuponlarından doğan alacağa karşı ana paranın 
ödendiği definde bulunamaz. 
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(2) Ana paranın ödenmesi hâlinde, borçlu, ilerde muaccel olup da asıl senetle birlikte kendisi
ne teslim edilmeyen faiz kuponlarının tutarını, bu kuponlar hakkında geçerli olan zamanaşımı süre
si geçinceye kadar alıkoymak hakkını haizdir; meğerki, teslim edilmeyen kuponların iptaline karar 
verilmiş veya tutarı karşılığında güvence gösterilmiş olsun. 

C) İptal kararı 
I - Genel olarak 
1. Yetki 
MADDE 661 - (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri (münferit kuponlar hariç olmak üze

re), kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan kuponlar (talonlar) gibi hami
le yazılı senetlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir. 

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri mahkemesi veya pay senetleri hakkında anonim 
şirket merkezinin bulunduğu yerin mahkemesidir. 

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve onu zayi ettiği yolundaki iddialarının mah
kemece inandırıcı bulunması gerekir. 

(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnız kupon tablosunu veya talo-
nunu yitirmişse, istemin haklı olduğunun ispatı için senedin esas bölümünün ibrazı yeterlidir. 

2. Ödeme yasağı 
MADDE 662 - (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu; aksine ha

reket ettiği takdirde iki defa ödemek zorunda kalacağını ihtar ederek bedelini ödemekten yasaklar. 
(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiği takdirde vadeleri dava sırasında dolan 

münferit kuponlar hakkında faiz kuponlarının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. 

3. İlân ile çağrı, başvuru süresi 
MADDE 663 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuş ve onu zayi etmiş 

olduğuna dair yaptığı açıklamanın doğruluğunu inandırıcı görürse, belli olmayan hâmili ilân yoluy
la senedi belirli bir süre içinde ibraz etmeye çağırır ve aksi takdirde senedin iptaline karar verilece
ğini ihtar eder. Sürenin en az altı ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilân gününden itibaren 
işlemeye başlar. 

4. İlân şekli 
MADDE 664 - (1) Senedi ibraz hususundaki ilânın 35 inci maddede yazılı gazetede üç defa 

yapılması gerekir. 
(2) Mahkeme gerek gördüğü takdirde ayrıca uygun göreceği diğer şekillerde de ilânlar yapıl

masına karar verebilir. 

5. Hükümleri 
a) Senedin ibrazı hâlinde 
MADDE 665 - (1) İptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin geri 

verilmesi davası açması için bir süre belirler. 
(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasağı

nı kaldırır. 
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b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde 
MADDE 666 - (1) Senet belirlenen süre içinde ibraz edilmezse, mahkeme, senedin iptaline ka

rar verir veya gerekli görürse başka önlemler de alabilir. 

(2) Hamile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhal 35 inci maddede yazılı gazete ile 
ve mahkeme gerek görürse başka araçlarla da ilân edilir. 

(3) İptal kararı üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir senet düzenlen
mesini veya muaccel borcun ifasını istemek hakkını haizdir. 

II - Kuponlarda usûl 
MADDE 667 - (1) Münferit kuponların zıyaı hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme, 

bedelin vâdesinde ve eğer vâde zaten dolmuşsa derhal mahkemeye yatırılmasına karar verir. 
(2) Üç yıl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi başvurmaz ve vâdenin dolmasından itibaren üç yıl 

geçmiş olursa, mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir. 
III - Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usûl 
MADDE 668 - (1) Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp görüldüğünde ödenmesi gereken ve 

para yerine ödeme aracı olarak kullanılan ve belirli bedelleri yazılı olan diğer hamile yazılı senet
lerin iptaline karar verilemez. 

(2) Devlet tarafından çıkarılmış olan tahvillere ilişkin özel hükümler saklıdır. 

D) İpotekli borç senedi ve irat senedi 
MADDE 669 - (1) Hamile yazılı olan ipotekli borç senediyle irat senedine ilişkin özel hüküm

ler saklıdır. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kambiyo Senetleri 
Borçlanma ehliyeti 
MADDE 670 - (1) Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi; poliçe, çek ve bono ile borçlan

maya da ehildir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Poliçe 

BİRİNCİ AYIRIM 
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 

A) Şekil 
I - Unsurları 
1. Genel olarak 
MADDE 671 - (1) Poliçe; 
a) Senet metninde "poliçe" kelimesini ve e£er senet Türkçe'den başka bir dille yazılmışsa, o 

dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
b) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, 
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c) Ödeyecek olan kişinin (muhatabın) adını, 
d) Vadeyi, 
e) Ödeme yerini, 
f) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını, 
g) Düzenlenme tarihini, yerini ve 
h) Düzenleyenin imzasını 
içerir. 
2. Unsurların bulunmaması 
MADDE 672 - (1) 671 inci maddede yazılı unsurlardan birini içermeyen senet aşağıdaki fık

ralarda yazılı hâller dışında poliçe sayılmaz. 
(2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi şart edilmiş sayılır. 
(3) Ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı za

manda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. 
(4) Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adı yanında gösterilen yerde düzen

lenmiş sayılır. 
II - Münferit unsurlar 
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması 
MADDE 673 - (1) Poliçe bizzat düzenleyenin emrine yazılı olabileceği gibi, bizzat düzenle

yen üzerine veya bir üçüncü kişi hesabına da düzenlenebilir. 
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
MADDE 674 - (1) Poliçe, bir üçüncü kişinin nezdinde, muhatabın yerleşim yerinde veya baş

ka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir. 
3. Faiz şartı 
MADDE 675 - (1) Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart kı

lman bir poliçeye düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer poliçelerde böyle bir faiz şartı 
yazılmamış sayılır. 

(2) Faiz oranının poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiş ise, faiz şartı yazılmamış sayılır. 
(3) Başka bir gün belirtilmemişse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren işler. 
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi 
MADDE 676 - (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark 

bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. 
(2) Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup da bedeller 

arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır. 
B) İmza edenlerin sorumluluğu 
I - Geçerli olmayan imzaların bulunması 
MADDE 677 - (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasını, sahte im

zaları, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da adlarına imzalanmış olan kişileri herhangi 
bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer imzaların geçerliliği bundan etkilenmez. 
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II - Yetkisiz imza 

MADDE 678 - (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatiyle bir poliçeye 
imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediği takdirde, temsil 
olunduğu kabul edilen kişinin sahip bulunabileceği hakları haiz olur. Yetkisini aşan temsilci için de 
hüküm böyledir. 

III - Düzenleyenin sorumluluğu 

MADDE 679 - (1) Düzenleyen, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorum
ludur. Düzenleyen, kabul edilmeme hâlinde sorumlu olmayacağını şart edebilirse de, ödenmemeden 
sorumlu olmayacağına ilişkin kayıtlar yazılmamış sayılır. 

IV - Açık poliçe 

MADDE 680 - (1) Dolaşıma çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki 
anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hâmile karşı ileri sü
rülemez; meğerki, hâmil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir 
kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun. 

İKİNCİ AYIRIM 

Ciro 

A) Poliçenin devredilmesi 

MADDE 681 - (1) Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yo
luyla devredilebilir. 

(2) Düzenleyen poliçeye, "emre yazılı değildir" kelimelerini veya aynı anlamı ifade eden bir 
kaydı koymuşsa, poliçe ancak alacağın devri yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacağın devrinin 
hukukî sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç 
altına girmiş olanlardan herhangi birine yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler. 

B) Ciro 

I - Kayıtsız, şartsız olması 

MADDE 682 - (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Cironun bağlı tutulduğu her şart 
yazılmamış sayılır. 

(2) Kısmî ciro bâtıldır. 

(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 

II - Cironun şekli 

MADDE 683 - (1) Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve "alonj" denilen bir kağıt üzeri
ne yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. 

(2) Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesine gerek olmadığı gibi, ciro, cirantanın sa
dece imzasından ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir. Bunun geçerli olması için 
cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. 
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III - Cironun hükümleri 
1. Devir işlevi 
MADDE 684 - (1) Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunur. 
(2) Ciro beyaz ciro ise hâmil; 
a) Ciroyu kendi adına veya diğer bir kişi adına doldurabilir; 
b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diğer belirli bir kişiye tekrar ciro edebilir; 
c) Beyaz ciroyu doldurmaksızm ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye verebilir. 
2. Güvence işlevi 
MADDE 685 - (1) Aksi şart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenme

mesinden sorumludur. 
(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendileri

ne ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. 
3. Hâmilin hak sahipliği 
MADDE 686 - (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hak

kı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hâmil sayılır. Çizilmiş cirolar 
bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan 
kişi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 

(2) Poliçe herhangi bir suretle hâmilin elinden çıkmış bulunursa, birinci fıkrada yazılı hüküm
lere göre hakkı anlaşılan yeni hâmil, ancak poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisabın
da ağır bir kusur bulunduğu takdirde o poliçeyi geri vermekle yükümlüdür. 

IV - Defıler 
MADDE 687 - (1) Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hâmiller

den biriyle kendi arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan defileri başvuran hâmile karşı 
ileri süremez; meğerki, hâmil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

(2) Alacağın devri yoluyla yapılan devirlere ilişkin hükümler saklıdır. 
V - Cironun çeşitleri 
1. Tahsil cirosu 
MADDE 688 - (1) Ciro, "bedeli tahsil içindir", "bedeli kabul içindir", "vekâleten" ibaresini ve

ya sadece vekil etmeyi ifade eden diğer herhangi bir kaydı içerirse, hâmil, poliçeden doğan bütün 
hakları kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir. 

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karşı ileri sürebilecekleri defileri 
hâmile karşı dermeyan edebilirler. 

(3) Tahsil cirosunun içerdiği yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceği gibi, onun 
medenî haklan kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. 

2. Rehin cirosu 
MADDE 689 - (1) Ciro, "bedeli güvencedir", "bedeli rehindir" ibaresini veya rehnetmeyi be

lirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hâmil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat ken
disi tarafından yapılan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir. 
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(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğruya varolan ilişkile
re dayanan defileri hâmile karşı ileri süremezler; meğerki, hâmil poliçeyi iktisap ederken bile bile 
borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

3. Vadeden sonraki ciro 
MADDE 690 - (1) Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro, vadeden önce yapılan bir cironun 

hükümlerini doğurur; şu kadar ki; ödenmeme protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için 
öngörülmüş sürenin geçmesinden sonra yapılan ciro, sadece alacağın devri hükümlerini doğurur. 

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için öngörülen süre
nin geçmesinden önce yapılmış sayılır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Kabul ve Aval 

A) Kabule arz 
I - Kural 
MADDE 691 - (1) Poliçe vadeye kadar hâmil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafından mu

hatabın yerleşim yerinde onun kabulüne arzolunabilir. 
II - Kabule arz şartı ve yasağı 
MADDE 692 - (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin kabule arze-

dilmesini şart koşabilir. 
(2) Düzenleyen, üçüncü bir kişinin yerleşim yerinde veya muhatabın yerleşim yerinden başka 

bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, po
liçenin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir. 

(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arzedilmemesini de şart koşabilir. 
(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzını menetmiş olmadıkça, bir süre koyarak veya koymaya

rak, her ciranta poliçenin kabule arzını şart koşabilir. 
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde 
MADDE 693 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra Ödenmesi şart kılman poliçelerin, düzen

lenme gününden itibaren bir yıl içinde kabule arzedilmesi gerekir. 
(2) Düzenleyen bu süreyi kısaltabileceği gibi, daha uzun bir süre de şart koşabilir. 
(3) Cirantalar kabule arz sürelerini kısaltabilirler. 
IV - Bir daha kabule arz 
MADDE 694 - (1) Muhatap, poliçenin, kendisine arz edildiği günü izleyen günde bir daha ib

razını isteyebilir. İlgililer, bu istemin yerine getirilmediğini, ancak bu istem protestoya yazılmışsa 
ileri sürebilirler. 

(2) Hâmil, kabule arz edilen poliçeyi muhatabın elinde bırakmakla yükümlü değildir. 
B) Kabul 
I - Şekli 
1. Genel olarak 
MADDE 695 - (1) Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve "kabul edilmiştir" veya buna eş an

lamlı başka bir ibare ile ifade ve muhatap tarafından imza edilir. Muhatabın, poliçenin ön yüzüne 
yalnız imzasını koyması kabul hükmündedir. 
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(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart edilmiş olduğu veya özel bir şart 
uyarınca belirli bir süre içinde kabule arzedilmesi gerektiği takdirde, hâmil ibraz günü tarihinin atıl
masını istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleşmişse poliçeye o günün tarihi atılır. Tarih atılmamış 
olduğu takdirde hâmil cirantalarla düzenleyene karşı başvurma haklarını koruyabilmek için bu ek
sikliği vaktinde düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadır. 

2. Kabulün sınırlandırılması 
MADDE 696 - (1) Kabul, kayıtsız, şartsız olmalıdır; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir 

kısmı ile sınırlayabilir. 
(2) Kabul beyanı, bundan başka noktalarda poliçe içeriğinden farklı olursa, poliçe kabul edil

memiş sayılır. Bununla beraber kabulü yapan, kabulündeki şartlar çerçevesinde sorumludur. 
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
MADDE 697 - (1) Düzenleyen, poliçede, ödemenin nezdinde yapılacağı bir üçüncü kişiyi gös

termeksizin, muhatabın yerleşim yerinden başka bir yeri ödeme yeri olarak beyan etmişse, muhatap 
kabul şerhinde bir üçüncü kişiyi gösterebilir. Aksi takdirde, muhatap, ödeme yerinde poliçeyi biz
zat ödemeyi taahhüt etmiş sayılır. 

(2) Poliçenin bizzat muhatabın nezdinde ödenmesi şart kılmmışsa, muhatap, kabul şerhinde 
ödemenin yapılacağı yer olmak üzere, ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir. 

II - Hükümleri 
1. Genel olarak 
MADDE 698 - (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi taahhüt etmiş 

olur. 
(2) Ödememe hâlinde hâmil, düzenleyen dahi olsa, poliçeden dolayı 725 ve 726 ncı maddeler 

gereğince istenebilecek her şeyi kabul edenden doğrudan doğruya isteme hakkını haizdir. 
2. Kabul şerhinin çizilmesi 
MADDE 699 - (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul şerhini poliçeyi geri vermeden önce çiz

miş olursa kabulden kaçınmış sayılır. Kabul şerhinin, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiş ol
duğu, aksi kanıtlanmcaya kadar, karinedir. 

(2) Bununla beraber, muhatap hâmile veya poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi kabul 
ettiğini yazı ile bildirmişse, bunlara karşı kabul beyanı çerçevesinde sorumlu olur. 

C) Aval 
I - Aval verenler 
MADDE 700 - (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen güvence 

altına alınabilir. 
(2) Bu güvence, üçüncü bir kişi veya zaten poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. 

II - Şekil 
MADDE 701 - (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. 
(2) Aval "aval içindir" ibaresi ile veya bununla eş anlamlı diğer herhangi bir ibare ile ifade ve 

avali veren kişi tarafından imza edilir. 
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(3) Muhatap veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza, 
aval şerhi sayılır. 

(4) Aval şerhinde kimin için verildiği belirtilmemişse, aval, düzenleyici için verilmiş sayılır. 

III - Hükümler 

MADDE 702 - (1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorum
lu olur. 

(2) Aval veren kişinin güvence altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebepten dola
yı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir. 

(3) Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine taahhüt altına gir
miş olduğu kişiye ve ona karşı poliçe gereğince sorumlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakla
rı edinir. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Ödeme 

A) Vade 

I - Vadenin belirlenmesi 

1. Genel olarak 

MADDE 703 - (1) Bir poliçe; 

a) Görüldüğünde; 

b) Görüldükten belirli bir süre sonra; 

c) Düzenleme gününden belirli bir süre sonra; 

d) Belirli bir günde 

ödenmek üzere düzenlenebilir. 

(2) Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden çeşitli vadeleri gösteren poliçeler batıldır. 

2. Görüldüğünde ödenecek poliçe 

MADDE 704 - (1) Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazında ödenir. Böyle 
bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı gerekir. Düzenleyen 
bu süreyi kısaltabileceği gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. İbraz süreleri cirantalar tarafın
dan kısaltılabilir. 

(2) Düzenleyen, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce ödenmek üzere 
ibraz edilmeyeceği hakkında şart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o tarihten başlar. 

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe 

MADDE 705 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul şer
hinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre saptanır. 

(2) Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş olursa poliçe, kabul eden 
hakkında, kabule ibraz için öngörülmüş bulunan sürenin son günü kabul edilmiş sayılır. 
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II - Sürelerin hesabı 
1. Genel olarak 
MADDE 706 - (1) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek 

üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapılması gereken ayın o günün karşılığı olan gü
nünde gelmiş olur. Karşılığı olan gün bulunmadığı takdirde vade o ayın son günü gelmiş olur. 

(2) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya bir kaç ay veya ya
rım ay sonra ödenmek üzere düzenlendiği takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir. 

(3) Vade olarak bir ayın başı, ortası veya sonu gösterilmişse, bunlardan ayın birinci, onbeşin-
ci ve sonuncu günleri anlaşılır. 

(4) "Sekiz gün" veya "onbeş gün" tabirlerinden bir veya iki hafta değil, gerçek olarak sekiz ve
ya onbeş günlük bir süre anlaşılır. 

(5) "Yarım ay" tabiri onbeş günlük bir süreyi ifade eder. 
2. Takvimlerin çatışması 
MADDE 707 - (1) Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme yeri 

arasında takvim farkı bulunduğu takdirde, vade, ödeme yerinin takvimine göre belirlenmiş sayılır. 
(2) Takvimleri farklı olan iki yer arasında çekilen bir poliçe, düzenleme gününden belirli bir 

süre sonra ödenmek üzere düzenlendiği takdirde, düzenlenme günü ödeme yerindeki takvimdeki 
karşılayan güne dönüştürülmek suretiyle vâde hesap edilir. 

(3) Poliçelerin ibraz sürelerinin hesabında da önceki fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Poliçedeki bir kayıttan veya poliçenin diğer içeriğinden, amacın başka olduğu anlaşılırsa, 
bu madde hükümleri uygulanmaz. 

B) Ödeme 
I - İbraz 
MADDE 708 - (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden, ya da görüldükten belirli bir 

süre sonra ödenecek bir poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iş günü için
de ödenmek üzere ibraz etmelidir. 

(2) Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. 
II - Makbuz istemek hakkı 
MADDE 709 - (1) Muhatap poliçeyi öderken hâmil tarafından bir ibra şerhi yazılarak poliçe

nin kendisine verilmesini isteyebilir. 

(2) Hâmil kısmî ödemeyi reddedemez. 
(3) Kısmî ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve kendisine bir 

makbuz verilmesini isteyebilir. 

III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme 
MADDE 710 - (1) Poliçenin hâmili, vadeden önce ödemeyi kabule yükümlü değildir. 
(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doğacak tehlike kendisine ait olmak üzere hareket 

etmiş olur. 
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(3) Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça poliçeyi vadesinde ödeyen kişi borcundan kurtu
lur. Ödeyen kişi, cirolar arasında düzenli bir teselsülün bulunup bulunmadığını incelemekle yüküm
lü ise de, cirantaların imzalarının geçerliliğini araştırmak zorunda değildir. 

IV - Yabancı ülke parası ile ödeme 
MADDE 711 - (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceği şart koşul-

duğu takdirde, bedeli, vade günündeki değerine göre o ülke parasıyla ödenebilir. Borçlu, ödemede 
geciktiği takdirde, hâmil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki, dilerse ödeme günündeki kura 
göre ülke parasına dönüştürülerek ödenmesini isteyebilir. 

(2) Kanunî rayici olmayan paranın değeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre saptanır. Bu
nunla beraber, düzenleyen ödenecek paranın poliçede yazılı belirli bir rayice göre hesap edilmesini 
şart edebilir. 

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapılması gereğini şart koşmuş ise (aynen ödeme 
şartı) ilk iki fıkranın hükümleri uygulanmaz. 

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde aynı adı taşıyan, fakat değerleri bir
birinden farklı olan para ile gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para kastedilmiş sayılır. 

V - Tevdi 
MADDE 712 - (1) Bir poliçe 708 inci maddede öngörülen süre içinde ödeme için ibraz edilme

diği takdirde borçlu, gider ve risk hâmile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebilir. 
BEŞİNCİ AYIRIM 

Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Başvurma Hakları 
A) Başvurma hakkı 
I - Genel olarak 
MADDE 713 - (1) Vadede poliçe ödenmemişse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe do

layısıyla taahhüt altına girmiş olan diğer kişilere başvurabilir. 
(2) Hâmil; 
a) Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmış; 
b) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap iflâs etmiş veya bir ilâmla kanıtlanmamış olsa 

da, sadece ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmış veya 

c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflâs etmiş; 
olursa vadenin gelmesinden önce de aynı başvurma hakkını haizdir. 

II - Protesto 
1. Süreler ve şartları 
MADDE 714 - (1) Kabul etmemenin veya Ödememenin, kabul etmeme veya ödememe protes

tosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur. 
(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi gerekir. Şa

yet 694 üncü maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâlde poliçenin ilk arzı vâdenin son gününde 
olmuşsa, protesto o günün ertesi günü de çekilebilir. 
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(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra öden
mesi şartını içeren bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen 
iki iş günü içinde çekilmesi zorunludur. Görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çe
kilecek ödememe protestosu ikinci fıkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde 
çekilir. 

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye gerek 
olmadığı gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. 

(5) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki her
hangi bir icra takibi semeresiz kalmış ise, hâmil başvurma haklarını ancak poliçenin ödenmesi için 
muhataba ibrazından ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir. 

(6) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bir po
liçenin düzenleyeni iflâs etmişse iflâs ilâmının ibrazı, başvurma hakkının kullanılması için yeterlidir. 

2. Şekli 

a) Noterlikçe düzenlenmesi 

MADDE 715 - (1) Protestonun 716 ncı maddede bildirilen şekil ve surette noterlikçe düzen
lenmesi gerekir. 

b) İçindekiler 

MADDE 716-(1) Protesto; 

a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kişilerin ad ve soyadlarını veya ticaret 
unvanlarını; 

b) Kendisine protesto çekilen kişinin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine getirmeye davet 
edildiği hâlde, taahhüdünü yerine getirmemiş, kendisi bulunamamış veya ticaret yerinin ya da ko
nutunun belirlenememiş olduğuna ilişkin bir şerhi; 

c) Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün sonuçsuz kaldığı yer ve güne ait bir 
şerhi ve 

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasını 

içerir. 

(2) Kısmî ödeme, protestoda belirtilir. 

(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ib
razını istemiş ise bu durum da protestoya yazılır. 

c) Protesto belgesi 

MADDE 717 - (1) Protesto ayrı bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye bağlanır. 

(2) Protesto, aynı poliçenin çeşitli nüshaları veya poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek dü
zenlenmiş ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asıl senede bağlamak yeterlidir. 

(3) Diğer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalarından birine veya poliçenin aslına 
bağlanmış bulunduğu kaydolunur. 
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d) Kısmî kabul hâlinde 
MADDE 718 - (1) Kabul, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenmiş bulunup da, bu yüzden 

protesto düzenlenirse poliçenin bir sureti çıkarılarak protesto bu suret üzerine yazılır. 
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto 
MADDE 719 - (1) Poliçeye ilişkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafından ifasının isten

mesi zorunlu ise, tek protesto belgesi düzenlenir. 
3. Saklama yükümü 
MADDE 720 - (1) Protestoyu düzenleyen noter poliçenin bir suretini protesto belgesi ile bir

likte saklamakla yükümlüdür. 
4. Sakat protesto 
MADDE 721 - (1) Noter tarafından imza edilen protesto kanuna uygun olarak düzenlenmedi

ği veya içindeki kayıtlar yanlış olduğu takdirde de geçerlidir. 
(2) Noter hakkındaki disipline ilişkin hükümler saklıdır. 
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller 
MADDE 722 - (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kişi, senet üzerine "gidersiz", "protesto-

suz" kayıtlannı ya da bunlara eş anlamlı diğer herhangi bir ibareyi yazıp imzalayarak, hâmili başvurma 
hakkını kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden kurtarabilir. 

(2) Bu kayıt hâmili, poliçeyi, süresinde ibraz etmek ve gereken bildirimleri yapmak yükümlü
lüklerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadığını ispat yükümlülüğü , bunu hâmile karşı ileri süren ki
şiye düşer. 

(3) Bu kayıt poliçeyi düzenleyen tarafından yazılmış ise, poliçeden dolayı borç altına girmiş 
olanların hepsine karşı geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kişi tarafından yazıldığı takdirde 
hükmü yalnız ona özgülenmiş kalır. Düzenleyen tarafından yazılan kayda rağmen hâmil yine pro
testo çekerse giderler kendisine ait olur. 

(4) Kayıt bir ciranta veya aval veren kişi tarafından konduğu takdirde bu kayda rağmen çekil
miş olan bir protestonun gerektirdiği giderleri, poliçeden dolayı borç altına girenlerin hepsi tazmin
le yükümlüdürler. 

III - Bildirimler 
MADDE 723 - (1) Hâmil, protesto gününü veya poliçede "gidersiz" kaydı mevcut ise, ibraz 

gününü izleyen dört iş günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, kendi cirantasına ve dü
zenleyene bildirmek zorundadır. 

(2) Her ciranta aldığı bildirimi, bunları aldığı günü izleyen iki iş günü içinde önceki bildirim
leri yapan kişilerin adı, soyadı ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi cirantasına bildirir. Dü
zenleyene varıncaya kadar bu sıra dâhilinde böyle hareket edilir. Süreler önceki bildirimin alındığı 
tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(3) Poliçede imzası bulunan bir kişiye ikinci fıkra gereğince bildirimde bulunulduğu takdirde, 
kendisine aval veren kişiye de aynı süre içinde bu bildirimin yapılması gerekir. 

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamış veya okunması mümkün olmayacak surette yazmış ise, 
bildirimin ondan önceki cirantaya tebliği yeterlidir. 
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(5) Bildirimi yapacak olan kişi bunu noter aracılığıyla veya sadece poliçenin iadesi yoluyla 
yapabilir. 

(6) Bildirimi yapmakla yükümlü olan kişi bunu belirli süre içinde yaptığını ispat etmek zorundadır. 
(7) Birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen kişi başvurma 

hakkını yitirmezse de ihmalinden doğan zarardan sorumlu olur. Ancak bu zarara ilişkin tazminat 
borcu poliçe bedeliyle sınırlıdır. 

IV - Teselsül 
MADDE 724 - (1) Bir poliçeyi, düzenleyen, kabul, ciro eden veya o poliçeye aval veren kişi

ler hâmile karşı, müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar. 
(2) Hâmil, bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın her birine veya bunlardan bazı

larına veya hepsine birden başvurabilir. 
(3) Poliçeden dolayı borç altına girmiş olup da poliçeyi ödemiş bulunan herkes aynı hakkı kullanabilir. 
(4) Hâmil borçlulardan yalnız birine başvurmakla, diğer borçlularla ilk önce başvurduğu borç

ludan sonra gelenlere karşı haklarını kaybetmez. 
V - Başvurma hakkının kapsamı 
1. Hâmilin hakkı 
MADDE 725 - (1) Hâmil başvurma yoluyla; 
a) Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve şart kılınmışsa işlemiş faizi; 
b) Vadenin gelmesinden itibaren işleyecek faizi; 
c) Protestonun ve hâmil tarafından tebliğ olunan bildirimlerin giderleriyle diğer giderleri ve 
d) Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini; 
isteyebilir. 
(2) Başvurma hakkı vadenin gelmesinden önce kullanılırsa, poliçe bedelinden bir iskonto ya

pılır. Bu iskonto başvurma tarihinde hâmilin yerleşim yerinde geçerli olan resmî iskonto oranına gö
re hesap edilir. 

2. Ödeyen kişinin hakkı 
MADDE 726 - (1) Poliçe bedelini ödemiş olan kişi kendisinden önce gelen borçlulardan; 
a) Ödemiş olduğu tutarın tamamını; 
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarın faizini; 
c) Yaptığı giderleri ve 
d) Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini; 
isteyebilir. 
VI - Makbuz 
1. Genel olarak 
MADDE 727 - (1) Kendisine başvurulan veya başvurulması mümkün olan borçlu, başvurma 

konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrıca doldurulacak bir makbuz ile bir
likte kendisine verilmesini istemek hakkını haizdir. 

(2) Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçluların ci
rolarını çizebilir. 
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2. Kısmî kabul hâlinde 
MADDE 728 - (1) Poliçenin kısmen kabulünden sonra başvurma hakkının kullanılması hâlin

de, poliçe bedelinin kabul edilmeyen kısmını ödeyen kişi, ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve 
kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini isteyebilir. Bundan başka, onun sonradan diğerlerine 
karşı başvurma haklarını kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin ve protestonun onaylı birer sure
tini vermeye zorunludur. 

VII - Retret 
MADDE 729 - (1) Başvurma hakkı olan herkes, poliçede aksine şart bulunmadıkça, kendisin

den önce gelen borçlulardan biri üzerine çekeceği ve bu kişinin yerleşim yerinde, görüldüğü anda 
ödenmesi şart olan ve "retret" denilen yeni bir poliçe aracılığıyla başvuruda bulunabilir. 

(2) Retret, 725 ve 726 ncı maddelerde gösterilen paralardan başka komisyon ücretini içerir. 
(3) Retret hâmil tarafından düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceği yerden, önceki 

borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçenin 
cari fiyatına göre belirlenir. Retret bir ciranta tarafından düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzen
leyen kişinin yerleşim yerinden önceki borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görül
düğünde ödenmesi şart bulunan bir poliçenin cari fiyatına göre saptanır. 

VIII - Müracaat hakkının düşmesi 
1. Genel olarak 
MADDE 730 - (1) Hâmil; 
a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz; 
b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme; 
c) "Gidersiz iade olunacaktır" kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz 
için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve di

ğer borçlulara karşı haiz olduğu hakları kaybeder. 
(2) Hâmil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul et

meme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait 
sorumluluğu ayrık tutmak istediği kayıttan anlaşılsın. 

(3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir. 
2. Mücbir sebepler 
MADDE 731 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde poliçenin ibrazı veya protesto düzenlen

mesi bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nede
niyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzatılır. 

(2) Hâmil, mücbir sebepleri gecikmesizin kendinden önce gelen kişiye bildirmekle ve bu bil
dirimi, altına tarih, yer ve imzasını da koyarak poliçeye veya alonja kaydetmekle yükümlüdür. Bu
nun dışında 723 üncü madde hükümleri uygulanır. 

(3) Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmilin, poliçeyi gecikmesizin kabul veya 
ödeme amacıyla ibraz ve gereğinde protesto çekmesi şarttır. 

(4) Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazı
na ve protesto çekmeye gerek olmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir. 

(5) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeler hakkın
da otuz günlük süre, hâmilin kendi cirantasına mücbir sebebi bildirdiği tarihten itibaren işler. Bu bil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 737 — 

dirim, ibraz süresinin bitmesinden önce de yapılabilir. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi 
şart olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede belirtilen süre kadar uzar. 

(6) Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiği kişinin yalnız kendileri
ne ait olaylar mücbir sebeplerden sayılmaz. 

B) Sebepsiz zenginleşme 
MADDE 732 - (1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması için ge

rekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, düzenleyenin veya kabul ede
nin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karşı onun zararı
na zenginleşmiş olabilecekleri kadar borçlu kalırlar. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan 
kimseye ve düzenleyen poliçeyi başka bir kişi veya ticarî işletme hesabına çekmiş olduğu takdirde 
o kişiye veya ticarî işletmeye karşı da ileri sürülebilir. 

(3) Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir istem ileri sürülemez. 
(4) Zamanaşımı süresi, zenginleşmenin oluştuğu tarihten itibaren bir yıldır; ispat yükü, sebep

siz zenginleşmediğini iddia edene aittir. 
C) Poliçe karşılığının devri 
MADDE 733 - (1) Düzenleyen hakkında iflâsın açılmasıyla beraber, poliçe karşılığının veya 

düzenleyenin muhatap hesabına alacak olarak geçirdiği diğer paraların geri verilmesi hususunda dü
zenleyenin muhataba karşı poliçe ilişkisinden başka bir hukukî ilişkiden kaynaklanan istem hakkı 
poliçe hamiline geçmiş olur. 

(2) Düzenleyen, karşılık ilişkisinden dolayı haiz olduğu haklarını devrettiğini poliçede beyan 
ettiği takdirde sözü geçen haklar, poliçe hâmili kim ise ona ait olur. 

(3) Muhatap, iflâsın açıldığı ilân edildikten veya kendisine devir durumu bildirildikten sonra yal
nız poliçenin iadesi karşılığında usulü dairesinde hakkını ispat eden hâmile karşı ödemede bulunabilir. 

D) Araya girme 
I - Genel hükümler 
MADDE 734- (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gere

ğinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişiyi gösterebilir. 
(2) Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe dolayısıyla kendisine başvurulması mümkün 

olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kişi tarafından kabul edilebilir veya ödenebilir. 
(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya poliçeyi kabul eden kişi hariç olmak üzere, poliçe

den dolayı zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödeyebilir. 
(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kişi, lehine araya girdiği borçluya du

rumu iki iş günü içinde bildirmek zorundadır. Bu süreye uymazsa bildirimde bulunmamış olmasın
dan doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak üzere sorumlu olur. 

II - Araya girme suretiyle kabul 
1. Şartlar, hâmilin durumu 
MADDE 735 - (1) Vâdenin gelmesinden önce, hâmilin başvurma hakkını kullanabileceği bü

tün hâllerde poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meğerki, kabul için ibraz edilmesi menedilen bir 
poliçe söz konusu olsun. 
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(2) Poliçeyi gereğinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişi poliçede gös
terilmiş olduğu takdirde, hâmil, o kişiye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle kabul etme
me hâlinde kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiş olmadıkça, o kişiyi göstermiş olan kişiye 
ve o kişiden sonra gelen borçlulara karşı vâdenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. 

(3) Diğer araya girme hâllerinde hâmil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; şu kadar ki, 
buna izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuşsa ona ve bir de ondan son
ra gelen borçlulara karşı vâdenin gelmesinden önce başvurma haklarını kullanamaz. 

2. Şekil 
MADDE 736 - (1) Araya girerek kabul hususu; poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından 

imza edilir. Kabul beyanında kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilmemiş ise, düzenleyen 
lehine kabul edilmiş sayılır. 

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu 
MADDE 737 - (1) Araya girerek kabul eden kişi, hâmile ve kimin lehine araya girmişse, on

dan sonra gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya girilen kişi gibi sorumlu olur. 
(2) Araya girerek kabule rağmen, lehine kabul gerçekleşen kişi ile ondan önce gelen borçlular 

725 inci maddede gösterilen tutarı ödemek şartıyla hâmilden poliçenin ve varsa protesto belgesinin 
ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir. 

III - Araya girerek ödeme 
1. Şartlan 
MADDE 738 - (1) Hâmil, vâdede veya vâdeden önce başvurma haklarını kullanabileceği bü

tün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. 
(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın tamamını kapsar. 
(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi 

günü yapılması gerekir. 
2. Hâmilin ibraz yükümlülüğü 
MADDE 739 - (1) Poliçe, yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler tarafından araya gi

rerek kabul edilmiş veya yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler gereğinde ödemede bulun
mak üzere gösterilmişlerse, hâmil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan süre
nin bittiği günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kişilere ibraz etmeye ve gereğinde araya girerek 
ödemeden kaçınılması hâlinde protesto çekmeye zorunludur. 

(2) Protesto, süresinde çekilmemişse, gereğinde ödeyecek kişiyi göstermiş olan veya araya gireıek 
lehine poliçe kabul edilmiş bulunan kişi ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kurtulurlar. 

3. Reddin neticesi 
MADDE 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hâmil, ödeme hâlinde 

borçtan kurtulacak kişilere karşı başvurma haklarını kaybeder. 
4. Makbuz 
MADDE 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiğinde, ödeme kimin için yapılmış ise, o kişi 

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliğinde bir kayıt yazılır. Kimin için ödendiği gös
terilmediği takdirde ödeme, düzenleyen için yapılmış sayılır. 
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(2) Poliçenin ve varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kişiye verilmesi gereklidir. 

5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli 
MADDE 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine ödemede bulunduğu kişiye ve 

poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları iktisap eder. Şu kadar ki, po
liçeyi yeniden ciro edemez. 

(2) Lehine ödemede bulunulan kişiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. 

(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeşitli teklifler yapılmışsa bu tekliflerden 
hangisi borçlulardan en çoğunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bu
lunduğunu bildiği hâlde araya girerek ödemede bulunan kişi, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, 
kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karşı başvurma hakkını kaybeder. 

ALTINCI AYIRIM 
Poliçe Nüshaları ve Poliçe Suretleri 

I - Poliçe nüshaları 

1. İsteme hakkı 
MADDE 743 - (1) Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir. 

(2) Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numaralar metne yazılır. Aksi takdirde 
nüshaların her biri ayrı bir poliçe kabul edilir. 

(3) Tek nüsha olarak düzenlendiği kaydını içermeyen bir poliçenin hâmili, giderleri kendisine 
ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hâmil kendi cirantasına baş
vurduğu takdirde, hâmilin cirantası ve daha önceki cirantalar sıra ile birbirlerine ve ilk ciranta da 
düzenleyene başvurmaya zorunludurlar. Bundan başka cirantaların, yeni nüshalar üzerine kendi ci
rolarını yeniden yazmaları gereklidir. 

2. Nüshalar arasındaki ilişki 

MADDE 744 - (1) Poliçe nüshalarından biri üzerine yapılacak ödemenin diğer nüshaları hü
kümsüz kılacağı kaydını taşımasa bile, nüshalardan biri üzerine yapılan ödeme bütün nüshalardan 
doğan haklan düşürür. Şu kadar ki, kabul kaydını içerip de kendisine geri verilmemiş olan her nüs
hadan dolayı muhatabın sorumluluğu devam eder. 

(2) Birden fazla nüshayı farklı kişilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi im
zalarını içerip de geri verilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı sorumludurlar. 

3. Kabul şerhi 
MADDE 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kişi, bu nüshayı elinde tutan kişinin 

adını diğer nüshalar üzerine yazmak zorundadır. Kabul için gönderilen nüshayı elinde tutan kişi; bu
nu, diğer nüshanın yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür. 

(2) Teslimden kaçınırsa hâmil başvurma hakkını, ancak; 

a) Kabul için gönderilen nüshanın, istemde bulunulmasına rağmen kendisine teslim olunmadığı; 

b) Diğer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediği 

bir protesto ile tespit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir. 
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II - Suretler 
1. Şekil ve hükümleri 
MADDE 746 - (1) Her poliçe hâmilinin, poliçe suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. 
(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla birlikte senedin aslını aynen içer

mesi ve nerede son bulduğunu göstermesi şarttır. 
(3) Suret, aslı gibi ve aynı hükümler doğurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu olabilir. 
2. Senet aslının teslimi 
MADDE 747 - (1) Suretin, senet aslının kimin elinde bulunduğunu göstermesi gerekir. Aslı 

elinde tutan kişi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür. 
(2) Teslimden kaçınılması hâlinde hâmil; ancak istemine rağmen senet aslının kendisine teslim 

edilmediğini bir protesto ile tespit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine aval ve
ren kişilere karşı başvurma haklarını kullanabilir. 

(3) Senedin aslı, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslına yazılmış olan cirodan 
sonra "buradan itibaren ancak suret üzerine yazılacak cirolar geçerlidir" kaydını veya buna benzer 
bir kaydı içerirse, bundan sonra senedin aslına yazılacak cirolar geçersizdir. 

YEDİNCİ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

A) Senet metnindeki değişiklikler 
MADDE 748 - (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra poliçe üzerine 

imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre so
rumlu olurlar. 

B) Zamanaşımı 
I - Süreler 
MADDE 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler vâde

nin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
(2) Hâmilin, cirantalar ile düzenleyene karşı ileri süreceği istemler süresinde çekilen protesto 

tarihinden veya senette "gidersiz iade olunacaktır" kaydı varsa vâdenin dolduğu tarihten itibaren bir 
yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(3) Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın po
liçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay 
geçmekle zamanaşımına uğrar. 

II - Kesilme 
1. Sebepleri 
MADDE 750 - (1) Zamanaşımı; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar 

edilmesi veya alacağın iflâs masasına bildirilmesiyle kesilir. 
2. Hükümleri 
MADDE 751 - (1) Zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona 

karşı hüküm ifade eder. 
(2) Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. 
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C) Süreler 
1. Tatil günleri 
MADDE 752 - (1) Vâdesi pazara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin öden

mesi, ancak tatili izleyen ilk iş günü istenebilir. Poliçeye ilişkin diğer bütün işlemler, özellikle ka
bul için ibraz ve protesto işlemleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılabilir. 

(2) Bu işlemlerden birinin, son günü pazara veya diğer resmî tatil gününe rastlayan bir süre 
içinde yapılması gerektiği takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki tatil gün
leri süre hesabına dâhildir. 

2. Sürenin hesaplanması 
MADDE 753 - (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bun

ların başladığı gün sayılmaz. 
3. Atıfet süreleri 
MADDE 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargısal atıfet süreleri geçerli değildir. 
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 
MADDE 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir 

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

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduğu yer dikkatle araştırılır. 
(3) Şu kadar ki; kolluktan veya yerel posta yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çıkma

dığı takdirde başka araştırmalar yapmaya gerek yoktur. 
E) İmzalar 
MADDE 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile imza edilmesi gerekir. 
(2) El ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya el ile yapılan veya onaylanmış bir 

işaret veya kamusal belgeleme kullanılamaz. 
F) İptal 
I - Önleyici önlemler 
MADDE 757 - (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme yerindeki mahkemeden, 

muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. 
(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararda muhataba, vâdenin gelmesi üzerine poliçe bedelini 

tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. 
II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi 
MADDE 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine ge

ri alma davası açması için uygun bir süre verir. 
(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davay. açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme 

yasağını kaldırır. 
III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri 
MADDE 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi 

istenebilir. 
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(2) İptal isteminde bulunan kişi, poliçe elinde iken ziyaa uğradığını inandırıcı bir şekilde gös
teren delilleri mahkemeye sağlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriği 
hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. 

2. İhtar 
a) İçeriği 
MADDE 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken ziyaa uğradığına dair ver

diği açıklamaların doğruluğunu inandırıcı bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi 
belirli bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar eder. 

b) Süreler 
MADDE 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yıldır. 
(2) Vâdesi gelmiş poliçelerde zamanaşımı, üç ayın geçmesinden önce gerçekleşirse, mahkeme 

üç aylık süre ile bağlı değildir. 
(3) Süre, vâdesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gününden, vâdesi gelmeyen poliçeler hak

kında vâdenin gelmesinden itibaren işler. 
c) İlân 
MADDE 762 - (1) Poliçenin getirilmesine ilişkin ilân, 35 inci maddede yazılı gazete ile üç de

fa yapılır. 
(2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceği daha başka ilân önlemlerine de baş

vurabilir. 
IV - Geri alma davası 
MADDE 763 - (1) Elden çıkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, geri alma davası aç

ması için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mah
keme, poliçeyi, sunmuş olana geri verir. Muhatap hakkındaki ödeme yasağım kaldırır. 

V - İptal kararı 
MADDE 764 - (1) Elden çıkan poliçe verilen süre içinde sunulmazsa mahkeme, onun iptaline 

karar verir. 
(2) Poliçenin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen, dilekçe sahibi kabul edene karşı poliçe

den doğan istem hakkını ileri sürebilir. 
VI - Güvence 
MADDE 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi 

etme ve yeterli güvence karşılığında bunu ödeme yükümünü getirebilir. 
(2) Güvence, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kişinin uğrayabileceği zarara bir karşılık oluştu

rur. Senet iptal edildiği veya senetten doğan haklar diğer bir sebeple ortadan kalktığı takdirde, gü
vence geri alınır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

I - Ehliyet 
MADDE 766 - (1) Bir kişinin poliçe ile borçlanması için gereken ehliyet tâbi bulunduğu dev

letin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diğer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o 
hukuk uygulanır. 
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(2) Birinci fıkrada öngörülen hukuk gereğince ehliyeti haiz olmayan kişi, hukuku bakımından 
kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuşsa, orada olduğu gibi geçerli şekilde borçlanır. 

II - Şekil ve süreler 
1. Genel olarak 
MADDE 767 - (1) Poliçe ile yapılan borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imzalandığı ül

kenin hukukuna tâbidir. 
(2) Bir poliçeye ilişkin borçlanma, yapıldığı ülkenin hukuku uyarınca şekil bakımından geçer

li olmamakla beraber, aynı poliçeye ilişkin sonraki bir borçlanmanın yapıldığı ülke hukukunca ge
çerli bulunursa, ilk borçlanmanın şekil bakımından geçerli olmayışı, sonraki borçlanmanın geçerli
liğini etkilemez. 

(3) Bir Türkün, yabancı ülkede poliçeyle borçlanması, Türk hukukunun gösterdiği şekle uy
gun bulunduğu takdirde, Türkiye'de başka bir Türke karşı geçerlidir. 

2. Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler 
MADDE 768 - (1) Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için belirli olan süreler ile poliçe

den doğan hakların kullanılması veya korunması için gerekli diğer işlemlerin şekli, protestonun çe
kilmesi veya işlemin yapılması gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir. 

3. Başvurma hakkı 
MADDE 769 - (1) Başvurma haklarının kullanılması için uyulması gereken süreler, bütün po

liçe borçluları hakkında poliçenin düzenlendiği yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir. 
III - Borçlanmaların hükümleri 
1. Genel olarak 
MADDE 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kişinin borçlanmalarından doğan sonuçlar, ödeme 

yerindeki hukuka göre belirlenir. 
(2) Senetteki diğer borçluların borçlanmalarından doğan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülke

de imza edilmiş ise o ülke hukukuna tâbi olur. 
2. Kısmî kabul ve ödeme 
MADDE 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenip özgülenmeyeceği ve 

hâmilin kısmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadığı, ödeme yerindeki hukuka tâbidir. 
3. Ödeme 
MADDE 772 - (1) Vâde geldiğinde ödeme, özellikle vadenin geldiği günün ve ödeme tarihi

nin hesaplanması, bedeli yabancı bir ülke parasıyla gösterilmiş poliçelerin ödenmesi, poliçe hangi 
ülkede ödenmek gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir. 

4. Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar 
MADDE 773 - (1) Muhatap, yerleşim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kişi ve düzenleye

nin, poliçeyi hesabına çektiği kişi veya ticarî işletme aleyhine sebepsiz zenginleşmeden doğan is
temler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. 

5. Karşılığın hâmile geçmesi 
MADDE 774 - (1) Bir poliçe hâmilinin, senedin çekilmesine sebep olan alacağı iktisap edip 

etmeyeceğini; senedin düzenlendiği yerdeki hukuk belirler. 
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6. İptal kararı 
MADDE 775 - (1) Poliçenin kaybolması veya çalınması hâlinde alınacak tedbirleri, ödeme ye

rindeki hukuk belirler. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bono veya Emre Yazılı Senet 
A) Unsurlar 
MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazılı senet; 
a) Senet metninde (bono) veya (emre yazılı senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dil

le yazılmışsa, o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini; 
c) Vâdeyi; 
d) Ödeme yerini; 
e) Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adını; 
f) Senedin düzenlendiği gün ve yeri; 
g) Senedi düzenleyenin imzasını; 
içerir. 
B) Unsurların bulunmaması 
MADDE 777 - (1) Aşağıdaki fıkralarda yazılı hâller saklı kalmak üzere, 776 ncı maddede gös

terilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayılmaz. 
(2) Vâdesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır. 
(3) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda dü

zenleyenin yerleşim yeri sayılır. 
(4) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde 

düzenlenmiş sayılır. 
C) Uygulanacak hükümler 
MADDE 778 - (1) Bononun niteliğine aykırı düşmedikçe, poliçelerin cirosuna ilişkin 681 ilâ 

690, vâdeye dair 703 ilâ 707, ödeme hakkındaki 708 ilâ 712, ödememe hâlinde başvurma hakları
na dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732, araya girme suretiyle ödemeye ilişkin 734, 738 ilâ 742, suretler 
hakkındaki 746 ve 747, değiştirmeye dair 748, zamanaşımına dair 749 ilâ 751, iptale dair 757 ilâ 
765, tatil günleri, sürelerin hesabı, atıfet sürelerine ilişkin yasak, poliçeye dair işlemlerin yapılması 
gereken yer ve imza hakkındaki 752 ilâ 756 ve kanunlar ihtilâfına dair 766 ilâ 775 inci maddeler 
hükümleri bonolar hakkında da geçerlidir. 

(2) Ayrıca üçüncü bir kişinin yerleşim yerinden veya muhatabın yerleşim yerinden başka bir 
yerde ödenmesi şart olan poliçeye ilişkin 674 ve 697 nci, faiz şartına dair 675 inci, ödenecek bede
le dair çeşitli beyanlar hakkındaki 676 ncı, geçerli olmayan imzanın sonuçlarına ilişkin 677 nci, yet
kisiz veya yetkiyi aşan kimsenin imzasına ilişkin 678 ve 679 uncu ile açık poliçeye dair 680 inci 
madde hükümleri de bonolara uygulanır. 

(3) Avale ilişkin 700 ilâ 703 üncü maddeler de bonolar hakkında uygulanır. 
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(4) 701 inci maddenin son fıkrasında öngörülen hâlde aval, avalin kimin hesabına verildiğini 
göstermezse, bonoyu düzenleyen kimse hesabına verilmiş sayılır. 

D) Düzenleyenin sorumluluğu 
MADDE 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kişi; tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur. 
(2) Görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan bonoların düzenleyene 693 üncü 

maddede yazılı süreler içinde ibraz olunması gerekir. 
(3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiğini bono üzerine ibraz gününü işaret etmek ve 

imzasını koymak suretiyle doğrular. Süre, ibraz kaydı tarihinden itibaren işlemeye başlar. Düzenle
yen; bononun kendisine ibraz edildiğini, gününü işaret etmek suretiyle doğrulamaktan kaçınırsa, bu 
durum bir protesto ile belirlenir. Bu takdirde süre protesto gününden itibaren işlemeye başlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çek 

BİRİNCİ AYIRIM 
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 

A) Şekli 
I - Unsurlar 
MADDE 780 - (1) Çek; 
a) Senet metninde "çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe'den başka bir dille yazılmış ise o dil

de "çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi; 
c) Ödeyecek kişinin, "muhatabın" ticaret unvanını; 
d) Ödeme yerini; 
e) Düzenlenme gününü ve yerini; 
f) Çeki çeken kişinin (düzenleyenin) imzasını; 
içerir. 
II - Unsurların bulunmaması 
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, aşağı

daki fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz. 
(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın unvanı yanında gösterilen yer, ödeme yeri sayılır. Muhata

bın unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir 
açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir. 

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde çekil
miş sayılır. 

B) Münferit unsurlar 
I - Muhatap 
1. Muhatap olma ehliyeti 
MADDE 782 - (1) Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatap, ancak bir banka olabilir. 
(2) Diğer bir kişi üzerine çekilen çek; yalnız havale hükmündedir. 
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2. Karşılık 
MADDE 783 - (1) Bir çekin çekilmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edil

miş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek çekmek suretiyle tasarruf hak
kını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya örtülü bir anlaşma bulunması 
şarttır. Şu kadar ki; bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez. 

(2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu tak
dirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür. 

(3) Çekte yazılı bedeli karşılayacak tutarda muhatap nezdinde karşılığı bulunmadan bir çek 
düzenleyen kişi; çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka 
hâmilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder. 

II - Kabul yasağı 
MADDE 784 - (1) Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kay

dı, yazılmamış sayılır. 
III - Kimin lehine çekilebileceği 
MADDE 785 - (1) Çek; 

a) "Emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişiye; 
b) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye; 

c) Veya hâmile; 
ödenmek üzere çekilebilir. 
(2) Belirli bir kişi lehine "veya hamiline" kelimesinin veya buna benzer diğer bir ibarenin ek

lenmesiyle çekilen çek, hamiline yazılı bir çek sayılır. 
(3) Kimin lehine çekildiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir. 
IV - Faiz şartı 
MADDE 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır. 
V - Adresli ve yerleşme yerli çek 
MADDE 787 - (1) Çek, muhatabın yerleşim yerinde veya başka bir yerde üçüncü bir kişi nez

dinde ödenmek üzere çekilebilir. Ancak, bu üçüncü kişinin bir banka olması şarttır. 

İKİNCİ AYIRIM 
Devir 

A) Devredilebilirlik 
MADDE 788 - (1) Açıkça "emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine 

ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilebilir. 

(2) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenme
si şart kılınan bir çek, ancak alacağın devri yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacağın devrinin hu
kukî sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapılabilir. 
Bu kişiler çeki yeniden ciro edebilirler. 
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B) Ciro 
I - Genel olarak 
MADDE 789 - (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Ciro, şartlara tâbi tutulmuşsa 

bunlar yazılmamış sayılır. 
(2) Kısmî ciro ve muhatabın cirosu batıldır. 
(3) Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. 
(4) Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğerki, muhatabın birden fazla şu

besi olup da, ciro, çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun. 
II - Hak sahipliğini ispat görevi 
MADDE 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa bile, 

kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hâmil sayılır. Çizil
miş cirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzala
yan kişi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 

III - Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro 
MADDE 791 - (1) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, başvurma hakkına 

dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da, senedin niteliğini değiştirerek onu emre yazılı bir çek 
hâline getirmez. 

C) Elden çıkan çek 
MADDE 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hâmilin elinden çıkmış bulunursa, ister hâmile yazılı 

bir çek söz konusu olsun, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hâmil hakkını 
790 inci maddeye göre ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni hâmil ancak çeki kötüniyetle iktisap 
etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür. 

D) Protestodan ve vadeden sonraki ciro 
MADDE 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ib

raz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın devrinin sonuçlarını doğurur. 
(2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geç

mesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar, karinedir. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme ve Ödememe 

A) Ödeme 
I - Aval 
MADDE 794 - (1) Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile güvence al

tına alınabilir. 
(2) Bu güvence, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde esasen imzası 

bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. 
II - Vade 
MADDE 795 - (1) Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış 

hükmündedir. 
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(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek, ibraz 
günü ödenir. 

III - Ödeme için ibraz 
1. Genel olarak 
MADDE 796 - (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden baş

ka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. İbraz süreleri, çekin düzenlendi
ğinin ertesi günü başlar. 

(2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı 
kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

(3) Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz'de sahili bulunan bir ülkede ödene
cek olan ve buna karşılık Akdeniz'de sahili olan bir ülkede çekilip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi 
gereken çekler aynı kıtada çekilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. 

(4) Yukarıda yazılı süreler, çekte düzenlenme günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler. 
2. Takvim farklılığı 
MADDE 797 - (1) Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde; düzenlenme 

günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe çevrilir. 
3. Takas odası 
MADDE 798 - (1) Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. 
IV - Çekten cayma 
1. Genel olarak 
MADDE 799 - (1) Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 
(2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. 
2. Özel hâller 
MADDE 800 - (1) Çekin dolaşıma çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü veya medenî 

haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsı çekin geçerliliğini etkilemez. 
V - Ciroların incelenmesi 
MADDE 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyen muhatap, ciroların arasında düzenli bir tesel

sülün var olup olmadığını incelemekle yükümlü ise de, cirantaların imzalarının geçerliliğini incele
mek zorunda değildir. 

VI - Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek 
MADDE 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş 

ise, bedeli, çekin ibraz günündeki değerine göre o ülke parası ile ödenebilir. İbraz edilmesine rağ
men ödenmediği takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç de
ğerine göre ülke parasıyla ödenmesini isteyebilip 

(2) Yabancı ülke parasının değeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla be
raber düzenleyen, ödenecek tutarın çekte yazılı belirli bir kura göre hesap olunmasını şart koşabilir. 

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapılması gereğini şart koşmuş ise (aynen ödeme 
şartı) ilk iki fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 749 — 

(4) Çek bedeli; düzenlenme ve ödeme ülkelerinde aynı adı taşıyan ve fakat değerleri birbirin
den farklı olan para ile gösterildiği takdirde, ödeme yerindeki para kastedilmiş sayılır. 

VII - Çizgili çek 
1. Şekil ve şartları 
MADDE 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili, onu 804 üncü maddede gösterilen so

nuçları doğurmak üzere çizebilir. 
(2) Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, genel ve

ya özel olarak çizilebilir. 
(3) İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya "banka" kelimesi veya buna benzer bir ibare 

konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. 
(4) İki çizgi arasına belirli bir bankanın adı yazılmış ise, çek özel olarak çizilmiş demektir. 
(5) Genel çizgi, özel çizgiye dönüştürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüştürülemez. 
(6) Çizgilerin veya zikredilen banka unvanının silinmesi hükümsüz sayılır. 
2. Hükümleri 
MADDE 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya 

muhatabın bir müşterisine ödenebilir. 
(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak unvanı gösterilen bankaya veya bu 

banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Şu kadar ki, unvanı gösterilen banka, bedelin tah
sili işini diğer bir bankaya bırakabilir. 

(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Ay
nı şekilde onu, sözü geçen kişilerden başkaları hesabına tahsil edemez. 

(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiş ise, muhatabın bu çeki ödeyebilmesi için çekin iki
den fazla çizilmemiş olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebil
mesi amacı ile yapılmış olması şarttır. 

(5) Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aşmamak üze
re, oluşan zarardan sorumludur. 

VIII - Hesaba geçirilmek üzere çekilen çek 
1. Genel olarak 
MADDE 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili çekin ön yüzüne eğik olarak "hesaba ge

çirilecektir" kaydını veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu 
takdirde çek; muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden 
ödenebilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. 

(2) "hesaba geçirilecektir" kaydının çizilmesi geçersizdir. 
(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden muhatap, çekin bedelini aşmamak üzere oluşan 

zarardan sorumludur. 
2. Hâmilin hakları 
a) İflâs hâlinde 
MADDE 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili, muhatap iflâs veya öde

melerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan herhangi bir icra takibi semeresiz kalmışsa, çek bedelinin nak
den ödenmesini muhataptan isteyebileceği gibi, ödememe hâlinde başvurma hakkını da kullanabilir. 
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b) Hesaba geçirilmeme hâlinde 
MADDE 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatabın, çek bedelini 

kayıtsız ve şartsız bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçındığını veya ödeme yerindeki takas 
odasının, bu çekin, hâmilin borçlarına mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadığını beyan etmiş bu
lunduğunu ispat ederse, başvurma haklarını kullanabilir. 

B) Ödememe 
I - Hâmilin başvurma hakları 
MADDE 808 - (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödememe hâli; 
a) Resmî bir belge ile (protesto), 
b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarih

li bir beyanla, 
c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit eden tarihli bir 

beyanı ile, 
sabit bulunduğu takdirde hâmil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvur

ma haklarını kullanabilir. 

II - Protesto 
MADDE 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce 

yapılmalıdır. 
(2) İbraz, sürenin son gününde yapılırsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iş günün

de de yapılabilir. 

III - Başvurma hakkının kapsamı 
MADDE 810 - (1) Hâmil, başvurma yolu i--; 
a) Çekin ödenmemiş olan bedelini, 

b) İbraz gününden itibaren bu tutarın faizini, 
c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile di

ğer giderleri ve 
d) Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini, 
isteyebilir. 
IV - Mücbir sebepler 
MADDE 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya 

buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşıl
ması olanaksız bir engel yüzünden mümkün olmamışsa, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. 

(2) Hâmil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasına bildirmeye ve bu bildirimi çeke veya 
alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüdür. 723 üncü mad
de hükümleri burada da uygulanır. 

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra, hâmil çeki gecikmesizin ödeme amacıyla ib
raz ve gereğinde protesto veya buna eşdeğerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır. 
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(4) Mücbir sebep, hâmilin ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, mücbir sebebi ken
dinden önce gelen borçluya bildirdiği günden itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ib
razına ve protesto çekilmesine veya buna eşdeğerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma 
hakkını kullanabilir. 

(5) Hâmilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yap
tırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

A) Sahte veya tahrif edilmiş çek 
MADDE 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhata

ba ait olur; meğerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi 
saklamamış olması gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun. 

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 
MADDE 813 - (1) Hamiline yazılı çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diğer bir 

ülkede veya aynı ülkenin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve aksine, bir ülkenin deniza
şırı bir kısmında düzenlenip o ülkede ödenmesi şart olan veya aynı bir ülkenin denizaşırı olan aynı 
kısmında veya çeşitli kısımlarında çekilip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı olarak çeşitli 
nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sıra numaraları ile göste
rilir. Aksi takdirde her nüsha ayrı bir çek sayılır. 

C) Zamanaşımı 
MADDE 814 - (1) Hâmilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı haiz ol

duğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. 
(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusu

nun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay 
geçmekle zamanaşımına uğrar. 

D) "Banka"nın tanımı 
MADDE 815- (1) Bu Bölümde geçen "banka" teriminden amaç, Bankalar Kanununun hüküm

lerine tâbi olan kuruluşlardır. Şu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hakkında "ban
ka" teriminden hangi kuruluşların anlaşılacağı ödeme yeri hukukuna göre belirlenir. 

E) Süreler 
I - Tatil günleri 
MADDE 816 - (1) Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil günleri değil, ancak bir iş gününde ya

pılabilir. 
(2) Çeke ilişkin işlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eşdeğer belirleme işlemlerinin 

yapılması için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı takdirde, 
bu süre onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir. 

II - Sürelerin hesabı 
MADDE 817 - (1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladı

ğı gün sayılmaz. 
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F) Uygulanacak hükümler 
MADDE 818 - (1) Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da uygulanır: 
a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına çektiği poliçeler 

hakkındaki 673 üncü madde, 
b) Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara ilişkin 676 ncı madde, 
c) Borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasına, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluğu

na ve açık poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler, 
d) Ciro hakkındaki 683 ilâ 685 inci maddeler, 
e) Poliçeye ait defıler hakkındaki 687 nci madde, 
f) Vekâleten yapılan cirodan doğan haklara dair 688 inci madde, 
g) Avalin şekil ve hükümlerine dair 701 ve 702 nci maddeler, 
h) Bir makbuz istemek hakkına ve kısmen ödemeye dair 709 uncu madde, 
ı) Protestoya ait 715 ilâ 717 nci ve 719 ilâ 721 inci maddeler, 
i) "protestosuz" kaydına dair 722 nci madde, 
j) Bildirim hakkındaki 723 üncü madde, 
k) Poliçe borçlularının müteselsil sorumluluğuna dair 724 üncü madde, 
1) Poliçenin ödenmesi hâlinde başvurma hakkına ve poliçenin, protestonun ve makbuzun ken

disine verilmesini istemek hakkına dair 726 ve 727 nci maddeler, 
m) Sebepsiz iktisaptan doğan haklara dair 732 nci madde, 
n) Poliçe karşılığının devrine dair 733 üncü madde, 
o) Poliçe nüshaları arasındaki ilişkiye ait 744 üncü madde, 
ö) Değişiklikler hakkındaki 748 inci madde, 
p) Zamanaşımının kesilmesine dair 750 ve 751 inci maddeler, 
r) Atıfet sürelerinin kabul olunamayacağına, poliçeye ilişkin işlemlerin yapılması gereken yer 

ile el yazısı ile imzaya dair 754 ilâ 756 ncı maddeler, 
s) İptal hakkındaki 757 ilâ 763 üncü maddelerle 764 üncü maddenin birinci fıkrası, 
ş) Ehliyete, poliçe ve bonolara ilişkin hakların korunması ile başvurma hakkının kullanılması 

için gerekli işlemlere ilişkin kanun ihtilâflarına dair 766, 768 ve 769 uncu maddeler. 
(2) 722 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla, 723 üncü maddenin birinci fıkrası ve 

727 nci madde hükümlerinin çeklere uygulanmasında, protesto yerine 808 inci maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkraları gereğince belirleme yapılması da geçerlidir. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

A) Muhatap olma ehliyeti 
MADDE 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine çekilebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hukuku 

belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabın kişiliği bakımından geçersiz sayılıyorsa, hukuklarının böy
le bir nedenden dolayı geçersizliği öngörmediği ülkelerde, çek üzerine atılan imzalardan doğan 
borçlanmalar geçerlidir. 
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B) Şekil ve süreler 
MADDE 820 - (1) Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ül

kenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulma
sı yeterlidir. 

(2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. 
C) Borçlanmaların hükümleri 
I - Düzenlenme yeri kanunu 
MADDE 821 - (1) Çekten doğan borçlanmaların sonuçları, bu borçlanmaların yapıldığı ülke 

hukukuna göre belirlenir. 
II - Ödeme yeri hukuku 
MADDE 822 - (1) Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği ülke kanununa göre belirlenir: 
a) Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği yoksa, görüldükten belirli bir süre son

ra ödenmesi şartıyla da çekilip çekilemeyeceği ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir günün 
çeke yazılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı, 

b) İbraz süresi, 
c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceği ve bu kayıtların ne gibi sonuçlar do

ğuracağı, 
d) Hâmilin kısmen ödemeyi isteyebilip isteyemeyeceği ve böyle bir ödemeyi kabule zorunlu 

olup olmadığı, 
e) Çekin çizilip çizilemeyeceği veya "hesaba geçirilecektir" kaydını veya buna eşit bir ibareyi 

içerip içermeyeceği ve bu çizginin veya bu kayum veya ona eşit olan ibarenin ne gibi sonuçlar do
ğuracağı, 

f) Çekin karşılığı üzerinde hâmilin özel haklan bulunup bulunmadığı ve bu hakların niteliğinin 
ne olduğu, 

g) Düzenleyenin çekten cayabilip cayamayacağı veya çekin ödenmesine itiraz edebilip 
edemeyeceği, 

h) Çekin kaybedilmesi veya çalınması hâlinde alınacak tedbirler, 
i) Cirantalara, düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarının korunması için 

bir protesto veya buna eşdeğer bir belirleme yapmanın gerekli olup olmadığı. 
III - Yerleşim yeri hukuku 
MADDE 823 - (1) Muhatap ve yerleşim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kişi aleyhine sebep

siz zenginleşmeden doğan istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna 
göre belirlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler 

A) Emre yazılı senet 
I - Tanımı 
MADDE 824 - (1) Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı se

netlerdendir. 
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II - Borçlunun delileri 
MADDE 825 - (1) Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak, senedin geçer

sizliğine ilişkin veya senet metninden anlaşılan defılerle alacaklı kim ise ona karşı, kişisel olarak 
haiz bulunduğu defıleri ileri sürebilir. 

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri veya senedi düzenleyen kişi arasında doğrudan doğruya 
varolan ilişkilere dayanan derilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek 
borçlunun zararına hareket etmiş olması hâlinde caizdir. 

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler 
I - Emre yazılı havaleler 
1. Genel olarak 
MADDE 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı 

olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları içeren havaleler, poliçe 
hükmündedir. 

2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması 
MADDE 827 - (1) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez. 
(2) Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınıhrsa hâmilin bu sebepten dolayı başvurma 

hakkı yoktur. 
3. Kabulün hükümleri 
MADDE 828 - (1) Emre yazılı bir havalenin, havale olunan tarafından isteğe bağlı olarak ka

bulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hâmil, havale olunan kişi iflâs veya ödeme
lerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, vâdenin gelmesinden önce başvur
ma hakkını kullanamaz. 

(2) Bunun gibi, havale edenin iflâsı hâlinde vâdenin gelmesinden önce hâmil başvurma hakkı
nı kullanamaz. 

4. İcrada uygulanmayacak hükümler 
MADDE 829 - (1) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibi

ne ilişkin hükümleri emre yazılı havaleye uygulanamaz. 
II - Emre yazılı ödeme vaatleri 
MADDE 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı 

olarak düzenlenmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurları da içeren ödeme vaatleri, bono hükmün
dedir. Şu kadar ki, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ödeme vaatleri hakkında, araya girerek öde
meye ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(2) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibine ilişkin hüküm
leri, emre yazılı olarak düzenlenmiş bulunan ödeme vaatlerine uygulanmaz. 

C) Cirosu kabil olan diğer senetler 
MADDE 831 - (1) İmza edenin, yer, zaman ve miktar bakımlarından belirli nakdî ödemelerde 

bulunmak ve belirli miktarda misli şeyler teslim etmek borçlanmasını içeren senetler, açıkça emre 
yazılı oldukları takdirde ciro ile devredilebilirler. 
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(2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve konişmento gibi cirosu kabil olan senetler hak
kında, cironun şekli, hâmilin hak sahipliği ve senedi elinde bulunduranın onu geri vermekle yüküm
lü olması hususlarında, poliçelere ilişkin hükümler geçerlidir. İptal konusunda, varant ve makbuz 
senedi dışındaki emre yazılı senetlere poliçelere ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Kambiyo senetlerindeki başvurmaya ilişkin hükümler kanunda açık hüküm olmadıkça, bi
rinci fıkrada yazılı senetler hakkında uygulanmaz. 

ALTINCI KISIM 
Makbuz Senedi ve Varant 

A) Umumî mağazalar 
I - Genel olarak 
MADDE 832 - (1) Makbuz senedi ve varant (rehin senedi) verme karşılığında serbest veya 

gümrüklenmemiş mal ve hububatı saklama sözlr şmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi edenlere de 
bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek veya rehin edebilmek olanağı vermek ama
cıyla kurulan mağazalara "umumî mağaza" denir. Umumî mağazalar işlemleri bu Kısım hükümle
rine tâbidir. 

(2) Umumî mağazalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulur. İzin almadan umumî ma
ğaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altı aya kadar hapis ve doksan gün
den az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Umumî mağazaların kuruluş usul ve esasları, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cins
leri ve umumî mağazaların henüz gümrüklenmemiş olan malları kabul etmeye yetkili sayılmaları 
için gereken şartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir. 

II - İstisnalar 
MADDE 833 - (1) 832 nci maddede yazılı senetleri vermeksizin, yalnız mal ve hububatı sak

lama sözleşmesiyle kabul etmek üzere açılan diğer kurumlar ve yerler hakkında umumî mağazala
ra ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun saklama sözleşmesi hakkındaki hü
kümleri uygulanır. 

(2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında verilen, ancak kanunun aradığı şekil şartlarına uymayan 
senetlerle, bu şekil şartlarına uygun olup da izin almamış olan kurumlar tarafından verilen senetler, 
kıymetli evrak olmayıp teslim alma makbuzları 'Veya ispat belgeleri hükmündedir. 

B) Makbuz senedi ve varant 
I - Şekil 
1. Makbuz senedi 
MADDE 834 - (1) Umumi mağazalara tevdi edilen mal ve hububat karşılığında verilen mak

buz senedinin aşağıda yazılı kayıtları içermesi gereklidir: 
a) Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim yeri, 
b) Tevdinin yapıldığı umumî mağazanın ticaret unvanı ile merkezi, 
c) Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile nitelik ve değerinin bilinmesi için açıklanması ge

reken hususlar, 
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d) Tevdi olunan malların tâbi olması gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve 
sigorta edilip edilmediği, 

e) Ödenmiş veya ödenecek ücretler; giderler, 
f) Senedin kimin adına veya emrine düzenleneceğini gösteren bir ibare ve 
g) Umumî mağaza sahibinin imzası. 
2. Varant 
MADDE 835 - (1) Varantın da 834 üncü maddede yazılı kayıtları aynen içermesi ve makbuz 

senedine bağlı olması gerekir. 
3. Defter 
MADDE 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluşan belgenin dip koçanlı bir defterden ko

parılmış olması ve defterin umumî mağazaya ait belgeler arasında saklanması gereklidir. 
4. Kısmî senet 
MADDE 837 - (1) Makbuz senedi ve varantın hâmili, giderleri kendisine ait olmak üzere ön

ceden tevdi olunan malların kısımlara ayrılmasını ve her kısım için ayn ayrı senet verilmesini iste
yebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur. 

II - Ciro 
1. Genel olarak 
MADDE 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı veya birlikte tes

lim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapıldığı günün tarihini de taşır. 
(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Bu türlü ciro, her iki se

net teslim edildiği takdirde, cirantanın haklarını hâmile devreder. 
2. Hükümleri 
MADDE 839 - (1) Senedin teslimi şartıyla, ciro aşağıda yazılı hükümleri doğurur: 
a) Makbuz senedi ve varantın birlikte cirosu, tevdi olunan malların mülkiyetini devreder. 
b) Yalnız varantın cirosu, varantın devredildiği kişiye, tevdi olunan mallar üzerinden rehin hak

kı sağlar. 
c) Yalnız makbuz senedinin cirosu, varant hâmilinin hakkı saklı kalmak şartıyla, tevdi olunan 

malların mülkiyetini devreder. 
3. Varantın cirosu 
MADDE 840 - (1) Varantın ilk cirosu, hangi borcun güvence altına alınması için yapılmışsa 

onu, faiz oranını ve vâdeyi içerir. 
(2) Varantın cirosunda yazılı kayıtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazılarak, varantın 

ciro edildiği kişi tarafından imza edilir. 
C) Mallar üzerinde tasarruflar 
I - Yapılamayacak işlemler 
MADDE 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin ziyamdan, mirastan veya iflâstan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar hâriç olmak üzere, umumî mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma 
veya rehin yapılamaz. 
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II - Malın geri alınması 
1. Genel olarak 
MADDE 842 - (1) Varanttan ayrılmış bir makbuz senedinin hâmili, varant ile güvence altına 

alınmış olan borcun ana parası ile vâde gününe kadar olan faizlerini umumî mağazaya yatırarak, 
vâde gününden önce de malları çekebilir. 

(2) Yatırılan para varantın geri verilmesi karşılığında hamiline ödenir. 
2. Kısmen geri alma 
MADDE 843 - (1) Varanttan ayrılmış makbuz senedinin hâmili, umumî mağazaya tevdi olu

nan misli eşyadan bir kısmını çekmek istediği takdirde mağazanın sorumluluğu altında, hem çeke
ceği kısım ve hem de varant ile güvence altına alınmış borç ile orantılı bir miktar parayı umumî ma
ğazaya yatırmak zorundadır. 

III - Sattırma hakkı 
1. Şartlar 
MADDE 844 - (1) Vâde gününde alacağı ödenmemiş varant hâmili, poliçe hâmili gibi, protes

to çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen malları sattırabilir. 
(2) 841 inci maddede yazılı hâller satışa engel değildir. 

2. Satış bedeli 
MADDE 845 - (1) Gümrük resmi ve diğer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için 

umumî mağaza tarafından yapılan giderler ve mağazanın ücreti satış bedelinden, öncelikle ödenir. 
(2) Birinci fıkrada yazılı paralar ve güvence altına alman borç ödendikten sonra geri kalan, 

makbuz senedi hamiline ödenmek üzere mağaza sahibine verilir. 
3. Başvurma hakkı 
MADDE 846 - (1) Bir varant hâmilinin, sadece, sattırdığı tevdi olunan malların alacağına yet

memesi hâlinde, borçlunun veya cirantaların mallarına başvurma hakkı vardır. 
(2) Protesto çekmemiş veya kanunî süresi içinde tevdi olunan mallan sattırmaya teşebbüs et

memiş olan varant hâmili, cirantalarına karşı bütün haklarını kaybederse de borçluya karşı başvur
ma hakkı geçerliliğini sürdürür. 

4. Sigorta 
MADDE 847 - (1) Afet hâllerinde varantın hâmili, sigorta bedelinden alacağını tahsil eder. 

D) Zamanaşımı 
MADDE 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler hakkındaki za

manaşımı sürelerine tâbidir. Cirantalara karşı başvurma için zamanaşımının başlangıcı, eşyanın sa
tış günüdür. 

E) Senetlerin ziyaı 
MADDE 849 - (1) Makbuz senedi veya varantı kaybeden hâmil, bu senetlere malik olduğunu 

ispat etmek ve güvence vermek suretiyle, mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden alacağı izin 
üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânından ve itiraz için verilecek sürenin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 758 — 

geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantın süresi geçmişse, hâmilin istemi üze
rine mahkeme aynı şekilde borcun ödenmesine izin verebilir. İzin, mağazaya ve varanta ilişkin ise, 
hem mağazaya hem de ilk borçluya tebliğ olunur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de 
yerleşim yeri göstermesi gerekir. Mağaza sahibi ve borçlu izin kararına itiraz edebilirler. İtiraz üze
rine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklı lehine ise, icranın geri bırakılmasına karar ve
rilemez. Ancak, ilgililerin istemi üzerine, tetkik mercii hüküm kesinleyinceye kadar tevdi olunan eş
yanın satışından elde edilecek paranın icra veznesinde saklanmasına karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Taşıma İşleri 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Taşıyıcı 
MADDE 850 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini bir

likte üstlenen kişidir. 
(2) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim 

etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu ta
şımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır. 

(3) Taşıma işleri ticarî işletme faaliyetidir. 
B) Hükümlerin uygulama alanı 
MADDE 851 - (1) Eşya ve yolcu taşımayı arızî olarak üstlenen kişi hakkında da bu Kitap hü

kümleri, uygun düştükleri ölçüde, uygulanır. 

C) Saklı tutulan hükümler 
I- Kural 
MADDE 852 - (1) Deniz ve havayoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler saklıdır. 
II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi 
MADDE 853 - (1) Taşıyıcı ve taşıma işleri yüklenicisi, taşıma işini 852 nci maddede öngörü

len özel hükümlere bağlı bulunan bir kuruluşa gördürdükleri takdirde de, Kanunun kendilerine yük
lediği sorumluluğun hafifletilmesini veya kaldırılmasını isteyemezler. Değişik tür araçlar ile taşıma
ya ilişkin Dördüncü Kısım hükümleri saklıdır. 

D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği 
MADDE 854 - (1) Kanunun, taşıyıcıya, taşıma işleri yüklenicisine ve faaliyetleri Devlet izni

ne bağlı taşıma işletmelerine yüklediği sorumlulukların, önceden hafifletilmesi veya kaldınlması 
sonucunu doğuran tüm sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, işletme tüzüklerinde, genel 
işlem şartlarında, biletlerde, tarifelerde veya benzer diğer belgelerde öngörülmüş olmaları hâlinde 
de hüküm aynıdır. 

E) Zamanaşımı 
MADDE 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taşımalardan doğan tüm istem hakları bir yılda 

zamanaşımına uğrar. 
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(2) Bu süre, eşya taşımasında, eşyanın gönderilene teslimi; yolcu taşımasında, yolcunun varma 
yerine ulaşma tarihinden başlar. Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu gideceği yere ulaşamamış ise, 
zamanaşımı süresi, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması gereken tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(3) Rücu haklarına ilişkin zamanaşımı, rücu alacaklısının, zararı ve rücu borçlusunu öğrendiği 
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkında rücu borçlusuna bildirimde bulunmuş olması şartıyla; 
rücu alacaklısına karşı mahkeme kararının kesinleştiği günden, kesinleşmiş mahkeme kararı bulun
mayan hâllerde ise, rücu alacaklısının borcu ifa ettiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(4) Gönderen veya gönderilen, taşıyıcıya karşı olan haklarını, bir yıl içinde 18 inci maddenin 
üçüncü fıkrasına uygun şekilde istemiş olmaları şartıyla, defi olarak her zaman ileri sürebilirler. 

(5) Taşıyıcının kastından veya pervasızca davranışından ve böyle bir zararın meydana gelece
ği olasılığının bilinciyle işlenmiş bir fiilînden veya ihmalinden dolayı; 

a) Eşya ziyaa, hasara uğramış veya geç teslim edilmişse, 
b) Yolcu bir kaza sonucu ölmüş veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğramışsa, 
c) Yolcu geç ulaşmışsa, 
taşıyıcının sorumluluğu üç yılda zamanaşımına uğrar. 
(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki zamanaşımı hükümleri 

saklıdır. 
İKİNCİ KISIM 

Eşya Taşıma 
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması 
I - Taşıma senedi 
MADDE 856 - (1) Taşıma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün 

nüsha olarak hazırlanır ve gönderen tarafından imzalanır. Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini 
imzalamasını isteyebilir. El yazısı ile imzalanmış taşıma senetlerinin suretlerindeki imza, damga ve
ya mühür şeklinde ya da basılı olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diğeri eşyaya eşlik eder, üçüncü
sü taşıyıcıda kalır. 

(2) Taşıma senedi düzenlenmemiş olsa bile; •tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile 
taşıma sözleşmesi kurulur. Eşyanın taşıyıcıya teslimi, taşıma sözleşmesinin varlığına karinedir. 

II - Taşıma senedinin içeriği 
MADDE 857 - (1) Taşıma senedi aşağıdaki kayıtları içerir: 
a) Düzenleme yeri ve tarihi. 
b) Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. 
c) Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. 
d) Eşyanın teslim alınacağı yer ve gün ile teslim edileceği yer. 
e) Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile adresi. 
f) Gerektiğinde bildirim adresi. 
g) Eşyanın türünün olağan işareti ile ambalajının çeşiti ve tehlikeli mallarda bunlara ilişkin 

mevzuatta öngörülen, diğer durumlarda ise genellikle tanınan işaretleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 760 — 

h)Taşınacak paketlerin sayısı, işaretleri ve numaraları. 
i) Eşyanın net olmayan ağırlığı veya başka şekilde beyan edilen miktarı. 
j) Taşımanın yapılacağı süre. 
k) Kararlaştırılan taşıma ücreti ve teslime kadar ortaya çıkacak giderler ile taşıma ücretinin 

gönderenden başka biri tarafından ödenecek olması hâlinde buna ilişkin kayıt. 
1) Teslimde ödemeli taşımalarda teslimde ödeme kaydı ve ödenecek tutar. 
m) Eşyanın gümrük ve diğer resmî işlemlerine ilişkin talimatlar. 
n) Varsa taşımanın üstü açık ya da örtülmemiş bir araçta veya güvertede yapılabileceğine iliş

kin sözleşmeyi. 
(2) Taşıma senedine tarafların uygun gördüğü diğer kayıtlar da konulabilir. 
III - Taşıma senedinin ispat gücü 
MADDE 858 - (1) İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içe

riğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturur. 
(2) İki tarafça imzalanan taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının, eşyanın taşıyıcı tarafından tes

lim alındığı sırada, dış görünüşü bakımından iyi durumda bulunduğuna ve taşınan paketlerin sayı
sının, işaretleri ile numaralarının, taşıma senedinde yer alan kayıtlara uygun olduğuna karinedir; 
meğerki, taşıyıcı taşıma senedine haklı bir sebeple çekince koymuş olsun. Çekince, taşıyıcının, ka
yıtların doğruluğunu denetleyecek, uygun araçlara sahip olmadığı sebebine de dayandırılabilir. 

(3) Eşyanın net olmayan ağırlığı veya başka şekilde beyan edilen miktarı ya da taşınacak pa
ketlerin içeriği, taşıyıcı tarafından denetlenmiş ve denetlemenin sonucu her iki tarafça imzalanan ta
şıma senedine yazılmışsa, bu yazı, ağırlığın, miktarın ve içeriğin, taşıma senedinde yer alan kayıt
lara uygun olduğuna karinedir. 

(4) Taşıyıcı, gönderen istemde bulunmuşsa ve buna uygun araçları varsa; eşyanın ağırlığını, mik
tarını veya içeriğini denetlemekle yükümlüdür. Bu hâlde, taşıyıcı denetleme ile ilgili giderleri ister. 

IV - Yük senedi (ilmühaber) 
MADDE 859 - (1) Taşıma senedi düzenlenmemişse, gönderenin istemi üzerine taşıyıcı, eşya 

ve taşıma hakkında yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayıp gönderene vermek zorundadır. 
V - Refakat belgeleri 
MADDE 860 - (1) Gönderen, eşyanın tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle güm

rük işlemleri için gerekli bulunan bilgileri taşıyıcıya vermek ve sözkonusu belgeleri taşıyıcının ta
sarrufuna bırakmak zorundadır. 

(2) Taşıyıcı, kendisine verilen belgelerin ziyamdan, hasarından veya yanlış kullanılmasından 
doğan zararlardan sorumludur; meğerki ziya, hasar veya yanlış kullanma taşıyıcının kaçınamayaca
ğı ve sonuçlarını önleyemeyeceği durumlardan kaynaklanmış olsun. Ancak, taşıyıcının sorumlulu
ğu, eşyanın ziyaı hâlinde ödenecek miktarla sınırlıdır. 

VI - Tehlikeli eşya 
MADDE 861 - (1) Tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya zamanında açık, anlaşılabi

lir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda 
bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 
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(2) Taşıyıcı, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bil
dirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli 
malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma 
getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebilir. 

VII - Ambalaj ve işaret 
MADDE 862 - (1) Eşyanın niteliği, kararlaştırılan taşıma dikkate alındığında, ambalaj yapıl

masını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı ziya ve hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek 
şekilde ambalajlamak zorundadır. Ayrıca gönderen, eşyanın sözleşme hükümlerine uygun şekilde 
işleme tâbi tutulabilmesi için işaretlenmesi gerekiyorsa, bu işaretleri de koymakla yükümlüdür. 

VIII - Yükleme ve boşaltma 
MADDE 863 - (1) Sözleşmeden, durumun gereğinden veya ticarî teamülden aksi anlaşılma

dıkça; gönderen, eşyayı, taşıma güvenliğine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, bağlayarak, 
sabitleyerek yüklemek ve aynı şekilde boşaltmak zorundadır. Taşıyıcı, ayrıca yüklemenin işletme 
güvenliğine uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek akla uygun 
bir süre için, aksi kararlaştırılmadıkça, ayrıca ücret istenemez. 

(3) Taşıyıcı, sözleşme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanından kaynaklanmayan ne
denlerle makûl yükleme veya boşaltma süresinden daha fazla beklerse uygun bir ücrete (bekleme 
ücreti) hak kazanır. 

IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu 
MADDE 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da; 
a) Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden; 
b) Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden; 
c) Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan; 
d) Kanunun 860 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belge ve bilgilerdeki eksiklikler

den, gerçeğe aykırılıklardan, belge ve bilgilerin yokluğundan; 
kaynaklanan, taşıyıcının zararları ile giderlerini tazminle yükümlüdür. 
(2) Ancak, gönderenin bu durumlarda sorumlu olduğu tazminat miktarı, gönderinin net olma

yan ağırlığının her kilosu için 8,33 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. Bu hâlde de, 882 nci maddenin 
dördüncü fıkrası ile 885 ilâ 887 nci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

(3) Zararın veya giderlerin doğmasında taşıyıcının davranışlarının da etkisi olmuşsa, tazmin 
yükümlülüğü ile ödenecek tazminatın kapsamının belirlenmesinde, bu davranışların ne ölçüde etki
li oldukları da dikkate alınır. 

(4) Gönderen tüketici ise, taşıyıcıya karşı ancak kusuru hâlinde ve birinci ile ikinci fıkra hü
kümlerine göre, zarar ve giderleri tazminle yükümlü tutulur. 

(5) Tüketici, sözleşmeyi ticarî veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir 
gerçek kişidir. 

X - Gönderen tarafından fesih 
MADDE 865 - (1) Gönderen taşıma sözleşmesini her zaman feshedebilir. 
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(2) Gönderen sözleşmeyi feshederse, taşıyıcı; 

a) Kararlaştırılan taşıma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleş
menin feshi sonucunda tasarruf ettiği giderlerin veya başka bir şekilde elde ettiği veya kötüniyetli 
olarak elde etmeyi ihmal ettiği menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarı veya 

b) Kararlaştırılan taşıma ücretinin üçte birini, 

isteyebilir. Taşıma sözleşmesinin feshine, taşıyıcının riziko alanına giren sebep olmuşsa, bu 
fıkranın (b) bendi uyarınca bir istem ileri sürülemeyeceği gibi, sözleşmenin ifasında gönderenin 
menfaati yoksa, taşıyıcının bu fıkranın (a) bendinden doğan istem hakkı da düşer. 

(3) Eşya, sözleşmenin feshinden önce yüklenmişse, taşıyıcı, giderleri gönderene ait olmak üze
re, 869 uncu maddenin üçüncü fıkrasının ikinci ilâ dördüncü cümlelerine uygun önlemleri alabilir. 
Taşıyıcı, eşyanın boşaltılmasına, boşaltma, işletmesi için sakınca oluşturmadığı ve diğer gönderile
rin gönderenleri ve alıcıları bundan zarar görmediği takdirde izin verebilir. Fesih, taşıyıcının riziko 
alanına giren bir sebepten kaynaklanıyorsa, taşıyıcı, birinci ve ikinci cümlelerden farklı olarak, yük
lenmiş bulunan eşyayı giderleri kendisine ait olmak üzere hemen boşaltmak zorundadır. 

XI - Kısmî taşımayı istem hakkı 

MADDE 866 - (1) Taşıyıcı, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, 
gönderenin istemi üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşıyıcı, 

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını, 

b) Doğmuş bekleme ücretini, 

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı, 

d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen güvencesiz kalmışsa, kendisine 
ek güvence gösterilmesini 

isteyebilir. Ancak, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya ta-
şınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilir. 

(2) Eksik yükleme, taşıyıcının riziko alanına giren sebeplerden kaynaklanıyorsa, taşıyıcı birin
ci fıkrada belirtilen istem haklarına, fiilen taşınan yük oranında sahiptir. 

XII - Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları 

MADDE 867 - (1) Gönderen, eşyayı süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüğünün 
bulunmadığı hâllerde eşyayı hazır bulundurmazsa, taşıyıcı, akla yatkın bir süre vererek gönderene 
eşyanın yüklenmesini veya hazır bulundurulmasını ihtar eder. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre verilen süre içinde eşya yüklenmez veya hazır bulundurulmaz-
sa, taşıyıcı sözleşmeyi feshedebilir ve 865 inci maddenin ikinci fıkrasına göre haklarını kullanabilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen süre içinde, kararlaştırılan yükleme kısmen yapılmışsa 
veya eşya kısmen hazır bulundurulmuşsa, taşıyıcı eksik yüklenen eşya ile yola çıkıp, 866 ncı mad
denin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarını kullanabilir. 

(4) Yükleme süresine uyulmaması taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanıyor
sa, taşıyıcının istem hakkı yoktur. 
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XIII - Emir, talimat ve tasarruflar 
MADDE 868 - (1) Gönderen taşıyıcıya, taşımanın yapılması için emir ve talimat verebileceği 

gibi, taşımanın durdurulması, eşyanın geri getirilmesi, başka bir varma veya teslim yerine götürül
mesi ya da başka bir gönderilene teslim edilmesi şeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin 
bu tür emir, talimat ve tasarrufları, taşıyıcının işletmesi için sakıncalıysa veya diğer gönderenlerin 
ve alıcıların gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiriyorsa, taşıyıcı bunları yerine getir
mekle yükümlü değildir. Taşıyıcı, gönderenden aldığı emir ve talimat ile tasarruflarının yerine ge
tirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir. Taşıyıcı emir, talimat ve tasarruf
ların uygulanmasına başlanmasını bir avansın ödenmesi şartına bağlayabilir. 

(2) Eşyanın teslim yerine ulaşması ile gönderenin emir ve talimat verme yetkisi ve tasarrufta 
bulunmak hakkı sona erer. Bu andan itibaren sözkonusu yetki ve haklar gönderilene ait olur. Birin
ci fıkranın ikinci ilâ dördüncü cümle hükümleri burada da geçerlidir. 

(3) Gönderilen, tasarruf hakkını kullanarak eşyanın bir üçüncü kişiye teslimini istemişse, bu ki
şi başka bir gönderilen belirleyemez. 

(4) Taşıma senedi düzenlenmiş ve her iki tarafça imzalanmışsa, gönderen, taşıma senedinde ön
görülmüş olması şartıyla, ancak kendisine ait olan nüshayı ibraz ederek tasarruf hakkını kullanabilir. 

(5) Taşıyıcı, kendisine verilen emir ve talimatları ve gönderenin tasarruflarını yerine getireme-
yecekse, bunu gönderene bildirmelidir. 

(6) Tasarruf hakkının kullanılması, taşıma senedinin ibrazı şartına bağlanmış ve taşıyıcı her
hangi bir talimatı, taşıma senedi ibraz edilmeden yerine getirmişse, bundan doğacak zararlar için 
hak sahiplerine karşı sorumludur. Taşıyıcının sorumluğunu sınırlayan hükümler geçersizdir. 

XIV - Taşıma ve teslim engelleri 
MADDE 869 - (1) Eşyanın teslim edilmesi gereken yere ulaşmasından önce, taşımanın sözleş

meye uygun olarak yapılamayacağı anlaşılırsa veya eşyanın teslim edileceği yerde teslim engelleri 
çıkarsa, taşıyıcı, 868 inci madde uyarınca tasarruf hakkına sahip olan kişiden talimat almak zorun
dadır. Tasarruf hakkını gönderilen haizse ve bulunamıyorsa veya eşyayı teslim almaktan kaçmıyor
sa, tasarruf hakkı birinci cümle uyarınca gönderen tarafından kullanılır. Tasarruf hakkının kullanıl
ması taşıma senedinin ibrazına bağlı tutulmuş olsa bile bu hâlde taşıma senedinin ibrazı gerekli de
ğildir. Taşıyıcı, kendisine talimat verilen durumlarda, teslim engelinin taşıyıcının riziko alanına gi
ren bir nedenden kaynaklanmamış olması şartıyla, Kanunun 868 inci maddesinin birinci fıkrasının 
üçüncü ve dördüncü cümlesinde öngörülen istem haklannı ileri sürebilir. 

(2) Gönderenin, Kanunun 868 inci maddesi uyarınca sahip olduğu tasarruf yetkisine dayanarak 
malın üçüncü bir kişiye teslim edilmesi talimatını vermesinden sonra, taşıma veya teslim engeli or
taya çıkarsa, birinci fıkranın uygulanmasında, gönderilen gönderenin, üçüncü kişi de gönderilenin 
yerini alır. 

(3) Taşıyıcı, 868 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine göre, uyması gereken tali
matları uygun bir süre içinde alamazsa, tasarruf hakkı sahibinin menfaatine en iyi görünen tedbir
leri almakla yükümlüdür. Taşıyıcı, eşyayı, boşaltıp saklayabilir, 868 inci maddenin birinci fıkrası ilâ 
dördüncü fıkrası hükümlerine göre tasarruf hakkını haiz kişinin hesabına saklanması için tevdi ede
bilir veya geri taşıyabilir. Taşıyıcı eşyayı üçüncü bir kişiye tevdi ederse, sadece bu kişinin seçimin-
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de gösterilmesi gereken özenden sorumludur. Bozulabilecek bir mal söz konusu ise, malın durumu 
böyle bir önlemi haklı kılıyorsa veya aksi takdirde oluşacak giderler malın değerine göre akla yat
kın bir oranda değilse, taşıyıcı, Borçlar Kanununun 92 nci madde hükmüne uygun olarak malı sat-
tırabilir. Taşıyıcı, değerlendirilmesi olanağı bulunmayan eşyayı imha edebilir. Eşyanın boşaltılma
sından sonra taşıma sona ermiş sayılır. 

(4) Taşıyıcı, üçüncü fıkraya göre alman önlemler sebebiyle gerekli giderlerin tazminini ve uy
gun bir ücret ister; meğerki, engel kendi riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmış olsun. 

XV - Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi 

MADDE 870 - (1) Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenir. Taşıyıcı, taşıma ücretinden başka, 
eşya için yapılan, duruma ve şartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir. 

(2) Bir taşıma veya teslim engelinden dolayı, taşıma, süresinden önce sona erdirilirse, taşıyıcı, 
taşımanın tamamlanan kısmıyla orantılı olarak taşıma ücretine hak kazanır. Engel, taşıyıcının rizi
ko alanına giren bir sebepten kaynaklanmışsa, taşıyıcı, ancak, gönderenin menfaatine olduğu ölçü
de taşımanın tamamlanmış bulunan kısmı hakkında istemde bulunabilir. 

(3) Taşımanın başlamasından sonra fakat teslim yerine ulaşılmasından önce bir gecikme olur
sa ve bu gecikme gönderenin riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmışsa, taşıyıcı, taşıma üc
retinin yanında uygun bir bedel de isteyebilir. 

(4) Taşıma ücreti eşyanın sayısı, ağırlığı veya başka ölçüyle gösterilen miktarına göre kararlaş-
tırılmışsa, taşıma ücretinin hesaplanmasında, bu konuda taşıma veya yük senedindeki kayıtların 
doğru olduğu varsayılır. Bu varsayım, kayıtların doğruluğunu denetleme konusunda uygun araçla
rın hazır bulunmadığına ilişkin çekince konulmuş olması hâlinde de geçerlidir. 

XVI - Gönderilenin hakları ve ödeme borcu 

MADDE 871 - (1) Eşyanın teslim yerine varmasından sonra gönderilen, taşıyıcıdan, taşıma 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşılığında, eşyanın kendisine teslim 
edilmesini isteyebilir. Eşya zayi olmuş veya hasara uğramış yahut geç teslim edilmişse, gönderilen, 
gönderenin taşıma sözleşmesinden doğan istem haklarını taşıyıcıya karşı ileri sürebilir. Gönderen, 
bu hakların ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin veya gönderenin kendile
rinin veya başkasının menfaatine hareket etmeleri farklılık yaratmaz. 

(2) İstem hakkını, birinci fıkranın birinci cümlesine göre ileri süren gönderilen, taşıma ücreti
ni, taşıma ücretinin bir bölümü ödenmiş ise kalan bölümünü taşıma senedinde gösterilen tutarla sı
nırlı olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Taşıma senedi düzenlenmemiş veya gönderilene ibraz 
edilmemişse yahut ödenmesi gereken tutar taşıma senedinden anlaşılamıyorsa, gönderilen, makûl 
olması şartıyla, gönderen ile taşıyıcı arasında kararlaştırılan taşıma ücretini ödemek zorundadır. 

(3) Birinci fıkranın birinci cümlesine göre istem hakkını ileri süren gönderilen, boşaltma yerin
deki bekleme ücretini ve ayrıca, eşyanın teslimi sırasında kendisine bildirilmiş olmak şartıyla, yük
leme yerindeki bekleme ücretiyle 870 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ödenmesi gereken be
deli öder. 

(4) Gönderenin sorumluluğu, sözleşmeye göre ödenmesi gereken bedeller için, devam eder. 
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XVII - Ödemeli teslim 
MADDE 872 - (1) Eşyanın gönderilene teslimi, kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartına bağ

lanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eşdeğer bir ödeme aracı ile yapılmalıdır. 

(2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taşıyıcının alacaklıları bakımından gönderene geçmiş sayılır. 
(3) Eşya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taşıyıcı, bundan doğan zarardan, 

gönderene karşı kusuru bulunmasa bile, eşyanın tesliminde ödenmesi gereken tutarla sınırlı olarak 
sorumludur. 

XVIII - Taşıma süresi 
MADDE 873 - (1) Taşıyıcı eşyayı, kararlaştırılan sürede, bir süre kararlaştırılmamışsa şartlar 

dikkate alındığında özenli bir taşıyıcıya tanınabilecek makûl bir süre içinde, teslim etmekle yüküm
lüdür. 

XIX - Ziya karinesi 
MADDE 874 - (1) Eşya, taşıma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahi

bi ona zayi olmuş gözüyle bakabilir. Sınır ötesi taşımalarda bu süre otuz gündür. 
(2) Hak sahibi, eşyanın ziyaı dolayısıyla tazminat alırsa, bunun ödenmesi sırasında, eşyanın 

tekrar bulunması hâlinde, derhal kendisine verilmesini isteyebilir. 

(3) Hak sahibi, eşyanın bulunduğu haberini aldıktan itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde gi
derler indirilmek suretiyle, tazminatı geri ödeyerek eşyanın kendisine teslimini isteyebilir. Taşıma 
ücretini ödeme yükümlülüğü ile tazminat hakkı saklıdır. 

(4) Eşya, tazminatın ödenmesinden sonra bulunmuşsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini 
istemediği veya bulunma haberinden sonra eşyanın teslimine ilişkin istem hakkını ileri sürmediği 
durumlarda, taşıyıcı eşya üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. 

B) Taşıyıcının sorumluluğu 
I - Ziya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk 
MADDE 875 - (1) Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine ka

dar geçecek süre içinde, eşyanın ziyamdan, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zarar
lardan sorumludur. 

(2) Zararın oluşmasına, gönderenin veya gönderilenin bir davranışı ya da eşyanın özel bir ayı
bı sebep olmuşsa, tazminat borcunun doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde, bu olguların ne 
ölçüde etkili olduğu dikkate alınır. 

(3) Gecikme hâlinde herhangi bir zarar oluşmasa da, taşıma ücreti gecikme süresi ile orantılı 
olarak indirilir; meğerki, taşıyıcı her türlü özeni gösterdiğini ispat etmiş olsun. 

II - Sorumluluktan kurtulma 
1. Genel olarak 
a) Taşıyıcının özeni 
MADDE 876 - (1) Ziya, hasar ve gecikme, taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen 

kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, taşıyıcı sorumlu
luktan kurtulur. 
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b) Araç arızası ve kiralayanın kusuru 
MADDE 877 - (1) Taşıyıcı, taşıma aracındaki arızaya, taşıtı kiraladığı kişinin onun temsilcile

rinin veya çalışanlarının kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. 
2. Özel hâller 
MADDE 878 - (1) Ziya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birine bağlanabi-

liyorsa taşıyıcı sorumluluktan kurtulur: 
a) Sözleşme veya teamüle uygun olarak üstü açık bir aracın kullanılmış olması yahut güverte

ye yükleme yapılması. 
b) Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama. 
c) Eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tâbi tutulması, yüklenmesi veya boşal

tılması. 
d) Eşyanın; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla kolayca 

zarar görmesine yol açan doğal niteliği. 
e) Taşınacak paketlerin gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi. 
f) Canlı hayvan taşıması. 
g) Gümrük Kanunu ile diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan hükümlerin taşıyıcının sorum

luluktan kurtulmasını haklı gösterdiği hâller. 
(2) Herhangi bir zararın hâl ve şartlara göre birinci fıkrada öngörülen bir sebebe bağlanması

nın olası bulunduğu durumlarda, o zararın bu sebepten ileri geldiği varsayılır. Birinci fıkranın (a) 
bendinde öngörülen olağanüstü ziya veya hasar hâlinde bu karine geçerli olmaz. 

(3) Ziya, hasar veya gecikme, gönderenin eşyanın taşınmasına ilişkin özel talimatlarına taşıyı
cının uymamasından ileri gelmişse, taşıyıcı birinci fıkranın (a) bendine dayanarak sorumluluktan 
kurtulamaz. 

(4) Taşıyıcı sözleşme uyarınca eşyayı sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, neme, sarsıntılara ya 
da benzer etkilere karşı özel olarak koruma yükümlülüğü altında ise, birinci fıkranın (d) bendine an
cak, hâl ve şartlara göre, özellikle de gerekli donanımın seçimi, bakımı ve kullanımına ilişkin kendi
sine düşen tüm önlemleri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde dayanabilir. 

(5) Taşıyıcı birinci fıkranın (f) bendine ancak, hâl ve şartlara göre kendisine düşen tüm önlem
leri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde dayanabilir. 

III - Yardımcıların kusuru 
MADDE 879 - (1) Taşıyıcı; 
a) Kendi adamlarının, 
b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin, 
görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki fiil ve ihmallerinden, kendi fiil ve ihmali gibi sorumludur. 
IV - Tazminatta esas alınacak değer 
MADDE 880 - (1) Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen ziyamdan dolayı tazminat ödemek

le sorumlu tutulduğunda, bu tazminat eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki de
ğerine göre hesaplanır. 
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(2) Eşyanın hasara uğraması hâlinde, onun taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki ha
sarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin edilir. Zararı azaltmak ve gidermek için yapıla
cak harcamaların birinci cümleye göre saptanacak değer farkını karşıladığı karine olarak kabul edilir. 

(3) Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre, aksi takdirde aynı tür ve nitelikteki malların cari değe
rine göre tayin edilir. Eşya, taşımak üzere teslimden hemen önce satılmışsa, satıcının faturasında ta
şıma giderleri mahsup edilerek gösterilen satış bedelinin piyasa fiyatı olduğu varsayılır. 

V- Zarar saptama giderleri 
MADDE 881 - (1) Taşıyıcı, eşyanın zıya veya hasarı hâlinde, 880 inci madde uyarınca öden

mesi gereken tazminattan başka, zararın saptanması için yapılması zorunlu olan giderleri de tazmin
le yükümlüdür. 

VI - Sorumluluk sınırları 
MADDE 882 - (1) Gönderinin tamamının zıyaı veya hasan hâlinde, 880 inci ve 881 inci mad

deler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 
Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. 

(2) Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu, 
a) Gönderinin tamamı değerini yitirmişse tamamının, 
b) Gönderinin bir kısmı değerini yitirmişse, değerini yitiren kısmının, 
net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sı

nırlıdır. 
(3) Taşıyıcının, taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, taşıma ücretinin üç katı ile 

sınırlıdır. 
(4) Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraf

larca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değeri
ne göre Türk Lirasına çevrilir. 

VII - Diğer giderlerin tazmini 
MADDE 883 - (1) Taşıyıcı, ziya veya hasardan sorumlu olduğu hâllerde, 880 ilâ 882 nci mad

delere göre ödenmesi gereken tazminatı ödedikten başka, taşıma ücretini geri verir ve taşıma ile il
gili vergileri, resimleri ve taşıma işi nedeniyle doğan diğer giderleri de karşılar. Ancak, hasar hâlin
de, birinci cümle uyarınca yapılacak ödemeler 880 inci maddenin ikinci fıkrasına göre saptanacak 
bedel ile orantılı olarak belirlenir. Başkaca zararlar karşılanmaz. 

VIII - Sair zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı 
MADDE 884 - (1) Taşıyıcı, taşıma işinin yapılmasında, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü

nü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen ve eşyanın ziyamdan, hasarından veya taşıma süresinin 
aşılmasından kaynaklanmayan ve eşya veya kişi zararları dışında kalan zararlardan, tam ziya hâlin
de ödenmesi gereken tazminat miktarının üç katı ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 

IX - Sözleşme dışı istemler 
MADDE 885 - (1) Bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtuluş hâlleri ve sınırlamaları, gön

deren veya gönderilenin, ziya, hasar veya gecikme nedeniyle taşıyıcıya yöneltebileceği, sözleşme 
dışı istemleri için de geçerlidir. 
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(2) Taşıyıcı, eşyanın ziyamdan veya hasarından dolayı, üçüncü kişilerin sözleşme dışı istemle
rine karşı, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sınırlamalara dayanabilir. Ancak bunlar, 

a) Üçüncü kişi taşımaya onay vermemişse ve taşıyıcı, gönderenin eşyayı gönderme konusunda 
yetkili olmadığını biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa veya 

b) Eşya, taşıma için teslim alınmadan önce, üçüncü kişinin veya ondan zilyetliği elde etmiş 
olan kişinin onayı olmaksızın elinden çıkmışsa, 

ileri sürülemez. 
X - Sorumluluğu sınırlama hakkının yitirilmesi 
MADDE 886 - (1) Zarara, taşıyıcının böyle bir zarara sebep olmak kastının veya pervasızca 

bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesinin olası bulunduğu bilinci ile işlenmiş bir fi
ilînin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edildiği takdirde taşıyıcı veya 879 uncu maddede be
lirtilen kişiler, bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluk sınırlama
larından yararlanamaz. 

XI - Yardımcı kişilerin sorumluluğu 
MADDE 887 - (1) Taşıyıcının yardımcılarından birine karşı, eşyanın ziyaı, hasarı veya geç tes

limi sebebiyle, sözleşme dışı sorumluluktan doğan istemler ileri sürülmüşse, o kişi bu Kısımda ön
görülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sınırlamalarına dayanabilir. Zarara, 
böyle bir zarara sebep olmak kastıyla veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana 
gelmesinin olası bulunduğu bilinciyle işlenmiş bir fiille veya ihmalle sebebiyet verilmişse birinci 
cümle hükmü uygulanmaz. 

XII - Fiilî taşıyıcı 
MADDE 888 - (1) Taşıma, kısmen veya tamamen üçüncü bir kişi (fiilî taşıyıcı) tarafından ye

rine getirilirse, bu kişi eşyanın ziyaı, hasarı veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafından yapılan ta
şıma sırasında ortaya çıkan zarardan asıl taşıyıcı gibi sorumludur. Asıl taşıyıcının gönderen veya 
gönderilen ile, sorumluluğun genişletilmesi için yaptığı sözleşmeler, fiilî taşıyıcıya karşı, bunları 
yazılı olarak kabul etmesi şartıyla geçerlidir. 

(2) Fiilî taşıyıcı, taşıma sözleşmesinden doğan asıl taşıyıcıya ait bütün derileri ileri sürebilir. 
(3) Asıl taşıyıcı ve fiilî taşıyıcı müteselsilen sorumludurlar. 
(4) Fiilî taşıyıcının yardımcılarına başvurulursa 887 nci madde hükmü uygulanır. 
(5) Fiilî taşıyıcı taşıma senedinde veya diğer bir belgede kendisine teslim olunan eşyanın ne 

hâlde bulunduğunu tespit ettirebilir. Bu hükme uyulmadığı takdirde 858 inci maddenin ikinci fıkra
sı hükümleri uygulanır. 

XIII - Bildirim 
MADDE 889 - (1) Eşyanın ziyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, gönderen ve

ya gönderilen en geç teslim anına kadar ziyaı veya hasarı bildirmezlerse, eşyanın sözleşmeye uy
gun olarak teslim edildiği varsayılır. Bildirimde, zararın gerekli açıklıkla belirtilmesi ve nitelendi
rilmesi şarttır. 

(2) Birinci fıkradaki karine, ziya veya hasarın açıkça görünmemesi ve eşyanın tesliminden son
ra yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir. 
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(3) Gönderilen, taşıyıcıya, teslim süresinin aşıldığını, teslimden itibaren yirmibir gün içinde 
bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan hakları sona erer. 

(4) Teslimden sonra yapılan bildirimin yazılı olması şarttır. Bildirim, telekomünikasyon araç
ları yardımıyla da yapılabilir. Bildirimde bulunanın kim olduğu herhangi bir şekilde anlaşılıyorsa, 
imzaya gerek yoktur. Sürenin korunması için bildirimin zamanında gönderilmiş olması yeterlidir. 

(5) Ziya, hasar veya gecikme teslim sırasında bildirilirse, bu bildirimin yukarıdaki hükümlere 
uygun olarak eşyayı teslim edene yapılması yeterlidir. 

XIV - Yetkili mahkeme 
MADDE 890 - (1) Birinci ve İkinci Kısım hükümlerine tâbi taşımadan doğan hukukî uyuşmaz

lıklarda, malın teslim alındığı veya teslim için öngörülen yer mahkemesi de yetkilidir. 
(2) Fiilî taşıyıcıya karşı açılacak dava, asıl taşıyıcının yerleşim yeri mahkemesinde, asıl taşıyı

cıya karşı açılacak dava fiilî taşıyıcının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. 
XV - Hapis hakkı 
MADDE 891 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî 

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkını haizdir. Hapis hakkı, 
860 inci maddedeki refakat belgelerini de kapsar. 

(2) Taşıyıcının, eşyayı zilyetliğinde bulundurduğu veya eşya üzerinde konişmento ve taşıma 
senedi aracılığı ile tasarruf hakkına sahip olduğu sürece, hapis hakkı vardır. 

(3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapılması şarttır. Gönderilen 
bulunamıyorsa veya malı teslim almayı reddediyorsa, bildirim gönderene karşı yapılır. 

XVI - Birden çok taşıyıcı 
MADDE 892 - (1) Eşyanın birden çok taşıyıcı tarafından taşınması hâlinde, eşyanın teslimin

de; son taşıyıcı önceki taşıyıcıların alacaklarını tahsil etmek zorunda ise, önceki taşıyıcıların sahip 
oldukları hakları, özellikle hapis hakkını kullanır. Son taşıyıcı hapis hakkını haiz olduğu sürece, ön
ceki taşıyıcıların hapis hakkı varlığını sürdürür. 

(2) Önceki taşıyıcının alacağı, sonraki taşıyıcı tarafından ödenirse, öncekinin alacak ve hapis 
hakkı sonrakine geçer. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, taşımaya katılmış olan taşıma işleri yüklenicisinin alacak
ları ve hakları için de uygulanır. 

XVII - Birden çok hapis hakkının sırası 
MADDE 893 - (1) Aynı eşya üzerinde eşyanın taşınması ile bağlantılı birden çok hapis hakkı 

varsa, bunlardan eşyanın taşınması ile doğrudan doğruya bağlantılı olan hapis hakları diğerlerinden 
önce gelir. Sonuncular bakımından ise, sonradan doğmuş olanlar öncekilerden önce gelir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşınma Eşyası Taşıması 

A) Uygulanacak hükümler 
MADDE 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşman 

eşya "taşınma eşyasf'dır. Konusu taşınma eşyası olan taşıma sözleşmesine, bu Kısımda öngörülen 
hükümlerde veya uygulanması gerekli uluslararası sözleşmelerde aksine hüküm bulunmadıkça, bu 
Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri uygulanır. 
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B) Taşıyıcının yükümlülükleri 
MADDE 895 - (1) Taşıyıcının yükümlülükleri, mobilyaların sökülmesi ve kurulması ile taşın

ma eşyasının yüklenip boşaltılmasını da kapsar. 

(2) Gönderen 864 üncü maddenin beşinci fıkrasında tanımlanan tüketici ise, taşınma eşyasının 
ambalajlanması ve işaretlenmesi gibi taşıma ile ilgili diğer işlerin yerine getirilmesi de taşıyıcının 
yükümlülüğündedir. 

C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri 
MADDE 896 - (1) Gönderen, 856 ilâ 857 nci maddelerden farklı olarak, taşıma senedi düzen

lemekle yükümlü değildir. 
(2) Taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa ve gönderen de tüketici ise, 861 inci madde

den farklı olarak, taşıyıcı sadece eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak bilgilendiri
lir. Bilgilendirme herhangi bir şekle bağlı değildir. Taşıyıcı ayrıca, göndereni birinci cümledeki yü
kümlülüğü hakkında uyarır. 

(3) Gönderen tüketici ise, taşıyıcı göndereni uyulması gerekli gümrük kuralları ve yönetime 
ilişkin diğer hükümler konusunda bilgilendirir. Ancak, taşıyıcı gönderen tarafından tasarrufuna su
nulan bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu denetlemekle yükümlü değildir. 

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu 
MADDE 897 - (1) Gönderen, verdiği zarar sebebiyle taşıyıcıya karşı sadece 864 üncü madde

nin ikinci fıkrasından farklı olarak, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan yükleme hacminin 
metreküpü başına 1.500 Özel Çekme Hakkı tutarında tazminatla yükümlüdür. 

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri 
MADDE 898 - (1) Kanunun 878 inci^maddesinde öngörülenlerden farklı olarak, ziya veya ha

sarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda, taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. 
a) Taşıyıcı, değerli maden, taş veya belge, mücevher, posta pulu, madenî para, kıymetli evrak 

taşıyorsa. 
b) Gönderen tarafından yapılan paketleme veya etiketleme yetersizse. 
c) Taşman eşya gönderen tarafından işleme tâbi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa. 
d) Taşıyıcının tarafından ambalajlanmamış olan eşya taşmmışsa. 
e) Taşıyıcının, olası hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, gön

derenin ısrarı ile, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun ol
mayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa. 

f) Canlı hayvan veya bitki taşınmışsa. 
g) Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bo

zulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse. 
(2) Oluşan zararın, durum ve şartlara göre, birinci fıkrada belirtilen tehlikelerden kaynaklan

mış olabileceği hâllerde, zararın bu tehlikelerden doğmuş olduğu varsayılır. 
(3) Taşıyıcı, birinci fıkra hükmüne, ancak, durum ve şartlara göre üzerine düşeni yapmış ve 

tüm önlemleri alıp talimatlara uymuşsa dayanabilir. 
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F) Sorumluluk sınırı 
MADDE 899 - (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki düzenlemeden farklı ola

rak, ziya veya hasar sebebiyle taşıyıcının sorumluluğu, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan 
yükleme hacminin metreküpü başına 1.500 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. 

G) Bildirim 
MADDE 900 - (1) Eşyanın ziyamdan veya hasara uğramasından doğan istem hakları, 889 un

cu maddenin birinci ve ikinci fıkralarından farklı olarak: 
a) Eşyanın ziyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iş 

günü içinde veya 
b) Ziya veya hasarın açıkça görünmemesi hâlinde en geç teslimi izleyen ondört gün içinde, 
taşıyıcıya bildirilmemişse sona erer. 
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının yitirilmesi 
MADDE 901 - (1) Gönderen tüketici ise, taşıyıcı veya 879 uncu maddede anılan kişilerden biri; 
a) Taşıyıcının, göndereni sözleşme yapılırken sorumluluk hükümleri hakkında bilgilendirme

miş ve sorumluluğun genişletilmesi yönünde bir sözleşme yapılması veya eşyanın sigorta ettirilme
si olanaklarına işaret etmemiş olması hâlinde, 898 ve 899 uncu madde hükümleriyle bu Kitabın ikin
ci kısmında öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerine ve sorumluluk sınırlamalarına dayanamaz; 

b) Taşıyıcı, gönderileni en geç malın teslimi sırasında, zarar bildiriminin şekli ve süresi ile bu 
bildirimin yapılmaması hâlinde ortaya çıkacak hukukî sonuçlar hakkında bilgilendirmemişse, 900 
üncü madde hükmüne dayanamaz. 

(2) Bilgilendirmenin yazılı, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir biçimde olması şarttır. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Değişik Tür Araçlar ile Taşıma 
A) Sözleşme 
MADDE 902 - (1) Bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri, aşağıdaki şartların tamamı

nın bir arada varlığı hâlinde, değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmelerine de uygulanır. 
a) Eşyanın taşınması bütünlük gösteren bir taşıma sözleşmesine dayanıyorsa, 
b) Bu sözleşme bağlamında taşıma değişik türde araçlarla yapılacaksa, 
c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrı sözleşme yapmış olsalardı, sözkonusu sözleşmelerin 

en az ikisi farklı hükümlere bağlı tutulacak idiyse, 
d) Aşağıdaki hükümlerle, uygulanması gerekli uluslararası sözleşmelerde aksi yolda bir düzen

leme yoksa. 
B) Bilinen zarar yeri 
MADDE 903 - (1) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan olayın, taşımanın hangi 

kısmında meydana geldiği belli ise, taşıyıcının sorumluluğu, bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hü
kümlerinin yerine, taşımanın bu kısmı için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış olsaydı, o sözleşme
nin bağlı olacağı hükümlere göre belirlenir. Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan ola
yın taşımanın hangi kısmında meydana geldiğine ilişkin ispat yükü, bunu iddia eden tarafa aittir. 
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C) Bildirim ve zamanaşımı 
MADDE 904 - (1) Zararın bildirimine ilişkin olarak, zarar yerinin bilinip bilinmemesi veya 

sonradan belli olmasına bakılmaksızın, 889 uncu madde hükmü uygulanır. Taşımanın son kısmı için 
ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış olsaydı, o sözleşmeye uygulanacak hükümlere uygun bir bildi
rimde bulunulması hâlinde de, zararın bildirimi için öngörülmüş olan şekil ve süreye uyulduğu ka
bul edilir. 

(2) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye dayanan istemin bağlı olduğu zamanaşımının başlan
gıcı için teslim tarihinin esas alındığı durumlarda, bu tarih eşyanın gönderilene teslimi tarihidir. İstem 
hakkı, zarar yerinin belli olması hâlinde de en erken 855 inci madde uyannca zamanaşımına uğrar. 

D) Taşınma eşyasının taşıması 
MADDE 905 - (1) Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmesinin konusunu taşınma eşyası oluştu

ruyorsa, sözleşmeye, bu Kitabın Üçüncü Kısım hükümleri uygulanır. Zararın meydana geldiği taşı
ma kısmı hakkında Kanunun 903 üncü maddesi hükmü ancak, Türkiye Cumhuriyeti için bağlayıcı 
olan uluslararası sözleşmelerden biri geçerliyse uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yolcu Taşıma 

A) Kurallara uyma zorunluluğu 
MADDE 906 - (1) Yolcu, taşıyıcı tarafından iç hizmetleri düzenlemek için konulmuş kuralla

ra uymak zorundadır. 
B) Seferin yapılamaması 
MADDE 907 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin kurulmasından sonra fakat hareketten önce or

taya çıkan bir sebep dolayısıyla yapılmamışsa, aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Ölüm, hastalık veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayısıyla sefer yapılamamışsa, sözleşme, 

taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur. 
b) Sefer taşıma aracıyla ilgili olup taşıyıcı için kusur oluşturmayan, iki tarafın da kusurundan do

ğup yolculuğa engel bulunan veya yolculuğu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayısıyla yapılmamış
sa, sözleşme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur. 

c) Sefer, taşıyıcının fiili veya ihmali sebebiyle yapılmamışsa, yolcu tazminat isteyebilir. 
d) Sefer, herhangi bir sebeple yapılmamış ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulu-

namamışsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, aynı düzeydeki bir araçla ve aynı düzeydeki bir yer
de seyahat etme hakkını haizdir; meğerki, bu istemin yerine getirilmesi taşıyıcı yönünden imkânsız 
olsun veya büyük bir malî yük oluştursun. Yolcuya sefer öneremeyen taşıyıcı bilet ücretinin üç ka
tı tutarında tazminat öder. Seferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru yoksa, yolcu aynı şartlarla 
kendisine önerilen seferi, haklı bir sebep göstermeksizin reddederse taşıma ücretini öder. 

e) (a), (b) ve (c) bentlerinde anılan hâllerde taşıyıcı, peşin almış olduğu taşıma ücretini geri verir. 
C) Seferin gecikmesi 
I - Hareketin gecikmesi 
MADDE 908 - (1) Hareket, duruma ve şartlara göre yolcudan katlanması istenemeyecek bir 

süre gecikirse, yolcu sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilir. Yolcu, gecikme-
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ye rağmen yolculuğu yapmışsa, sadece gecikmeden doğan zararının tazminini dava edebilir. Cay
ma şekle bağlı değildir; hareket yerinden ayrılma, cayma kabul edilir. Sözleşmeden cayılsın veya 
cayılmasın, gecikme nedeniyle doğmuş herhangi bir zarar ispat edilemese bile mahkemece bilet pa
rasının üç misli tazminata karar verilir. 

II - Sefer sırasında 
1. Yol değiştirme 
MADDE 909 - (1) Taşıyıcı, sefer esnasında, tarifede bulunmayan bir yerde durur, sebepsiz ye

re olağan yoldan başka bir yol izler veya diğer bir şekilde ve kendi fiili sebebiyle gidilmesi amaç
lanan yere geç ulaşırsa, yolcu, sözleşmeden cayıp tazminat isteyebilir. 

(2) Taşıyıcı, yolcu dışında yük de taşıyorsa, yükün boşaltılması için gerekli olan süre için se
fere ara verebilir. 

ı 
(3) Bu madde hükümleri sözleşmede aksine hüküm yoksa uygulanır. 
2. Zorunlu sebepler 
MADDE 910 - (1) Sefer, Hükümet emrinden, idarî bir tasarruftan, taşımanın yapıldığı aracın 

onarılması zorunluluğundan veya ansızın çıkıp yolculuğa devamı tehlikeli duruma sokan bir sebep
ten gecikmişse, iki taraf arasında buna ilişkin bir sözleşme bulunmadığı takdirde, aşağıdaki hüküm
ler uygulanır: 

a) Yolcu, engelin kalkmasını veya onarımın sonunu beklemek istemezse, taşıma ücretini, gidi
len yol ile orantılı olarak ödeyerek sözleşmeden cayabilir. 

b) Yolcu, taşıma aracının hareketini beklerse, sadece kararlaştırılmış ücreti öder. Taşıma ücre
tine yemek dâhilse durma süresince yemek giderini yolcu yüklenir. 

D) Seferin duraklaması 
MADDE 911 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin kurulmasından ve hareketten sonra duraklarsa, 

sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Yolcu kendi isteği ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tama

mını öder. 

b) Taşıyıcı, sefere devamdan vazgeçer veya taşıyıcının kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bu
lunan bir yerde inmek zorunda kalırsa, taşıma ücreti ödenmez; ödenmişse yolcu tamamını geri alır. 
Yolcunun tazminat hakkı saklıdır. 

c) Sefer, yolcunun kendisini veya taşıma aracını ilgilendiren ve taşıyıcı için kusur oluşturma
yan bir sebepten duraklarsa, ücret, gidilen yol ile orantılı olarak ödenir. Bu hâlde taraflardan hiçbi
ri diğerine tazminat ödemez. 

E) Bagaj 
I - Taşıyıcının sorumluluğu 
MADDE 912 - (1) Yolcu, bagajı ile el bagajı için, aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret ödemez. 

Taşıyıcı, yolcunun eşyasının ziyamdan veya hasara uğramasından Kanunun 875 ilâ 886 ncı madde
leri uyarınca sorumludur. 

(2) Yolcunun kişisel eşyasından taşıyıcı sorumludur. 
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II- Taşıyıcının hapis hakkı 
MADDE 913 - (1) Taşıyıcı, seyahat ücretinin güvencesi olarak, Türk Medenî Kanununun 

950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca bagaj üzerinde hapis hakkını haizdir. 

F) Taşıyıcının sorumluluğu 

MADDE 914 - (1) Taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere 
ulaştırmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli düzeni kur
makla, gerekli diğer tüm önlemleri almakla, nihayet yönetmelikte öngörülen kurallara uymakla yü
kümlüdür. 

(2) Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin eder. Yolcunun kaza so
nucunda ölmesi hâlinde, onun yardımından yoksun kalanlar uğradıkları zararın tazminini taşıyıcı
dan isteyebilirler. Ancak taşıyıcı, kazanın kendisinin veya yardımcılarının en yüksek özeni göster
melerine rağmen, kaçınamayacakları ve sonuçlarını önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiğini 
ispat ederse tazminattan kurtulur. 

(3) Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine 
onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın <f;fere konulması, aracın belli saatten önce hareketi 
nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin 
ve ilaçlarının bulundurulmaması veya bunlardan derhal yararlanma olanağının sağlanmamış olma
sı sebebiyle de, ikinci fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı bilet 
parasının üç katını tazminat olarak öder. 

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

G) Yolcunun ölümü 
MADDE 915 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, taşıyıcı, mirasçıların çıkarlarını korumak 

için yolcuya ait bagaj ile eşyayı ilgililerine teslim edinceye kadar bunların iyi hâlde korunmaları için 
gerekli önlemleri alır. 

(2) Ölünün yakınlarından biri orada bulunuyorsa, bu işlemleri denetleyebilir ve taşıyıcıdan, bi
rinci fıkrada belirtilen eşyanın kendi elinde bulunduğuna ilişkin yazılı bir beyan isteyebilir. 

H) Yönetmelik 

MADDE 916 - (1) Yolcu taşıması, bu Kanun hükümlerine uygun olarak Ulaştırma Bakanlığın
ca bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç. ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere, 
her konuda yolculuğun güvenliğini hava, ses, yer ve çevre temizliğini ve diğer gereklilikleri sağla
yıcı önlemleri içerir. Yönetmelikte, bagajın teslim alındığına ilişkin belgenin şekline ve özellikle 
bagajın ağırlığı ile içeriğine ilişkin kayıtlara ilişkin hükümler yer alır. Yönetmelikte bagaj ağırlığı
nı ve sorumluluğu bu Kanundaki hükümler dışında sınırlayıcı düzenlemelere izin veren hükümler 
bulunamaz. 

(2) Taşıyıcının bagajdan doğan sorumluluğu iç taşımalarda 500, dış taşımalarda ise 1.000 Özel 
Çekme Hakkından fazla olmamak üzere Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilir. 
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ALTINCI KISIM 
Taşıma İşleri Yüklenicisi 

A) Taşıma yükleniciliği sözleşmesi 
MADDE 917 - (1) Taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesi ile yüklenici eşya taşıtmayı üstlenir. 

Bu sözleşme ile gönderen, kararlaştırılan ücreti ödeme borcu altına girer. 
(2) Taşıma işleri yükleniciliği bir ticarî işletme faaliyetidir. 
(3) Bu Kısımdaki özel hükümler saklı kalmak üzere, yüklenicilik sözleşmesi ve eşyanın taşın

masına ait konularda taşıma sözleşmesine ilişkin hükümler taşıma işleri yükleniciliğine de uygulanır. 
B) Hükümleri 
I - Eşyanın taşıtılması 
MADDE 918 - (1) Eşyanın taşıtılması borcu, taşıma işinin örgütlenmesini ve özellikle, 
a) Taşıma araçlarını ve taşıma yolunu belirlemek, 
b) Taşıma işini fiilen gerçekleştirecek taşıyıcıyı ve taşıyıcıları seçmek, eşyanın taşıtılması için 

gereken taşıma, ardiye ve taşıma işleri yükleniciliği sözleşmelerini yapmak, 
c) Taşıyıcıya ve taşıyıcılara gerekli bilgi ve talimatları vermek, 
d) Gönderenin tazminat haklarını güvence altına almak, 
yükümlülüklerini kapsar. 
(2) Yüklenicinin yükümlülüklerinin kapsamına ayrıca, taşımaya ilişkin olarak kararlaştırılmış 

olan eşyanın sigortalanması, ambalajlanması, işaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi başkaca edim
lerin yerine getirilmesi de girer. Aksi öngörülmedikçe, yüklenici, sadece bu edimlerin yerine geti
rilmesi için gereken sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür. 

(3) Taşıma işleri yüklenicisi gerekli sözleşmeleri kendi veya böyle bir yetki almış olması şar
tıyla, gönderen adına yapar. 

(4) Taşıma işleri yüklenicisi, edimlerini yerine getirirken, gönderenin menfaatlerini gözetmek
le ve onun talimatlarına uymakla yükümlüdür. 

II - Bildirme yükümlülüğü 
MADDE 919 - (1) Gönderen, gerektiğinde eşyayı ambalajlamak ve işaretlemekle ve gerekli bel

geleri sağlamakla, aynca taşıma işleri yüklenicisinin edimlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan 
bilgileri ona vermekle yükümlüdür. Yük tehlikeli bir eşya ise, gönderen taşıma işleri yüklenicisine 
tehlikenin niteliğini alınması gereken önlemleri yazılı olarak ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Gönderen, kendisine herhangi bir kusur yüklenmese bile taşıma işleri yüklenicisinin, 

a) Eşyanın yetersiz ambalajlanma ve işaretlenmesinden, 
b) Yükün tehlikesi hakkında yeterli bilgi verilmemesinden veya 
c) Eşya ile ilgili resmî işlemler için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin eksikliği, yokluğundan 

ya da gerçeğe aykırılığından, 
kaynaklanan giderlerini ve zararını karşılamakla yükümlüdür. Kanunun 864 üncü maddesinin 

ikinci ilâ beşinci fıkraları burada da uygulanır. 
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III - Ücretin muacceliyeti 
MADDE 920 - (1) Eşyanın, taşıyıcıya veya taşıyana teslimi üzerine, yüklenicinin ücreti ödenir. 
IV - Kesin ücret 
MADDE 921 - (1) Ücret olarak taşıma giderlerini de içeren tek bedel kararlaştırılmışsa, taşıma 

işleri yüklenicisi, taşımaya ilişkin olarak, taşıyıcının veya taşıyanın hak ve yükümlülüklerine sahip 
olur. Bu durumda yüklenici, giderlerin ödenmesini, ancak bunun olağan olduğu hâllerde isteyebilir. 

V - Gönderenin alacakları 
MADDE 922 - (1) Gönderen, yüklenicinin kendi adına ve onun hesabına yaptığı sözleşmeler

den doğan alacaklarını, ancak bu alacaklar yüklenici tarafından kendisine devredildikten sonra ile
ri sürebilir. Bu tür alacaklar ile bu alacakların yerine getirilmesi bağlamında elde edilen edimler 
yüklenicinin alacaklılarıyla olan ilişkisinde gönderene geçmiş sayılır. 

VI - Hapis hakkı 
MADDE 923 - (1) Yüklenici, taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesinden doğan bütün alacak

ları için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkı
na sahiptir. Bu konuda ayrıca, 891 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkra
sı hükümleri de kıyas yoluyla uygulanır. 

VII - Sonraki yüklenici 
MADDE 924 - (1) Taşımaya, taşıyıcıdan başka, bir de taşıma işleri yüklenicisi katılıyorsa ve 

eşyayı bu yüklenici teslim edecekse, yüklenici hakkında taşıma sözleşmesine ilişkin 892 nci mad
de hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

VIII - Halefiyet 
MADDE 925 - (1) Önceki taşıyıcı veya taşıma işleri yüklenicisinin alacakları, sonraki taşıma 

işleri yüklenicisi tarafından ödenirse, önceki yüklenici veya taşıyıcının istem ve hapis hakları son
raki taşıma işleri yüklenicisine geçer. 

IX - Yüklenicinin taşıma işini üzerine alması 
MADDE 926 - (1) Taşıma işleri yüklenicisi, eşyanın taşınmasını bizzat üstlenebilir. Bu hakkı

nı kullanırsa, taşımadan doğan haklar ve yükümlülükler yönünden taşıyıcı veya taşıyan sayılır. Bu 
durumda, kendi faaliyeti için isteyeceği ücretin yanısıra olağan taşıma ücretini de isteyebilir. 

X - Toplama yük 
MADDE 927 - (1) Taşıma işleri yüklenicisi kendi hesabına yapılmış bir taşıma sözleşmesine 

dayanarak, eşyayı başka bir gönderenin eşyasıyla birlikte taşıtma hakkına sahiptir. 
(2) Yüklenici bu hakkını kullanırsa, toplama yükün taşınması konusunda taşıyıcının veya ta

şıyanın hak ve yükümlülüklerine sahip olur. 
C) Sorumluluk 
I - Yüklenicinin sorumluluğu 
MADDE 928 - (1) Taşıma işleri yüklenicisi, zilyetliğinde bulunan eşyanın ziyaı ve hasarından 

sorumludur. Kanunun 876 ilâ 878 inci, 880 ve o81 inci maddeleri ile, 882 nci maddesinin birinci, 
ikinci ve dördüncü fıkraları ve 883 üncü, 885 ilâ 887 nci maddeleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 777 — 

(2) Taşıma işleri yüklenicisi, zilyetliğinde bulunan malın ziyamdan veya hasarından kaynak
lanmayan bir zarardan sadece Kanunun 918 inci maddesi uyarınca kendisine düşen bir yükümlülü
ğü ihlal etmesi hâlinde sorumludur. Tedbirli bir tacirin göstereceği özene rağmen zarar önleneme
yecek ise yüklenici sorumluluktan kurtulur. 

(3) Zararın oluşmasına, gönderenin bir davranışı veya eşyanın özel bir ayıbı da sebep olmuş
sa, tazminat borcunun doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde bu olguların ne ölçüde etkili ol
duğu dikkate alınır. 

II - Yardımcıların kusuru 
MADDE 929 - (1) Taşıma işleri yüklenicisi; 
a) Kendi adamlarının, 
b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin, 
görevlerini yapmaları sırasındaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorumludur. 
D) Zamanaşımı 
MADDE 930 - (1) Bu Bölümde yer alan hükümlerden doğan istemler ve haklar bir yılda za

manaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımının başlangıcı, zamanaşımına uğramış bir istem veya hakkın defi olarak ileri 

sürülebilmesi bakımından ve zararın taşıma işleri yüklenicisinin kastından veya pervasızca bir dav
ranışı ve böyle bir zarar meydana geleceği olasılığının bilinciyle işlenmiş bir fiilînden veya ihma
linden doğması hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KİTAP 
Deniz Ticareti 

BİRİNCİ KISIM 
Gemi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

A) Tanımlar 
I- Gemi; ticaret gemisi 
MADDE 931 - (1) Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bu

lunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi olanağı bulunmasa da, bu Ka
nun bakımından "gemi" sayılır. 

(2) Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kul
lanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın "ticaret ge
misi" sayılır. 

II- Denize, yola ve yüke elverişli gemi 
MADDE 932 - (1) Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yol

culuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabi
lecek bir gemi "denize elverişli" sayılır. 
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(2) Denize elverişli olan gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamları
nın yeterliği ve sayısı bakımından yapacağı yolculuğun (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehli
kelerine karşı koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduğu takdirde "yola elverişli" sayılır. 

(3) Soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere eşyayı taşımada kullanılan kısımları eşyanın kabulü
ne, taşınmasına ve muhafazasına elverişli olan bir gemi "yüke elverişli" sayılır. 

(4) Denizde can ve mal koruma ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi 
MADDE 933 - (1) Denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi bu Kanunun uygulanması ba

kımından; 
a) Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve tamir edilebileceği bir limana götürü-

lemezse, "tamir kabul etmez gemi", 
b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farkı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü 

aşacaksa, "tamire değmez gemi", 
sayılır. 
(2) Önceki değer, denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında meydana gelmişse, geminin yol

culuğa çıkarken sahip olduğu değerden; diğer hâllerde ise, gemi denize elverişsiz hâle gelmeden ön
ce sahip olduğu veya gereği gibi donatılmış olması hâlinde sahip olacağı değerden ibarettir. 

IV- Gemi adamları 
MADDE 934 - (1) "Gemi adamları"; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan di

ğer kişilerdir. 
B) Hükümlerin uygulama alam 
MADDE 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun deniz 

ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkında uygulanır. 
(2) Ancak bu Kitabın; 
a) "Gemi", "Kaptan", "Gemi Alacakları" ve "Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler" başlıklı Kı

sımları, "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlan
ması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna iliş
kin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim 
ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilere, 

b) "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlan
ması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna iliş
kin 1062 nci maddesi, münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemileriyle donanmaya 
bağlı harp gemilerine ve yardımcı gemilere, 

c) Bayrak şahadetnamesi ile ilgili 944 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 945, 947, 948 ve 949 un
cu maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991 inci maddeleri, kanunî ipotekle ilgili 1013 üncü 
maddesi ve yapı hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058 inci maddeleri ya
bancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan gemilere de, nitelikleri 
ile bağdaştığı ölçüde, 

uygulanır. 
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C) Gemilerin hukuksal niteliği 
I- Genel olarak 

MADDE 936 - (1) Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun 
ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. 

II- Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar 
MADDE 937 - (1) Bu Kanunda, İcra ve İflâs Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tâbi 

olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz. 
(2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 444 ün

cü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasında, "taşınmaz" terimine yapı hâlinde veya ta
mamlanmış olan bütün gemiler ve "tapu sicili" terimine "gemi sicilleri" dâhil olduğu gibi Borçlar 
Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "taşınmaz rehni" terimine de "gemi ipoteği" 
dahildir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geminin Kimliği 

A) Geminin adı 
I- Seçme serbestisi 
MADDE 938 - (1) Geminin ilk Türk malik,, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar 

ki; seçilen ad karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır. 
(2) Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Denizcilik Müsteşarlığının izniyle değiş

tirilebilir. 
II- Gövde üzerine yazılma zorunluluğu 
MADDE 939 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının her iki tarafına adı, kıçına da adı ile 

bağlama limanı; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazılır. 
B) Geminin bayrağı 
I- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 
MADDE 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. 
(2) Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir. 

(3) Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişiye ait olan gemiler, payların çoğunluğu
nun Türk vatandaşlarına ait bulunması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

(4) Türk Kanunları uyarınca kurulup da; 
a) Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim or

ganını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 
b) Türk ticaret şirketlere ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili ortaklarının çoğunluğunun 

Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, 
anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama 
yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, 

şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
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(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarının 
yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğun
luğunun Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

II- İstisnaları 
MADDE 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hak

kını kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, ma
likin istemi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı bırakma süresince, o ülke kanunları buna olanak sağlı
yorsa geminin yabancı bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebep
lerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. 

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az bir yıl süreyle 
kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kap
tan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir 
hüküm bulunmamak şartıyla, Denizcilik Müsteşarlığı geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebi
lir. Şu kadar ki; izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü is
patlamakla yükümlüdür. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak özel bir sicile kaydo
lunur. 

III- Türk Bayrağı çekme hakkının yitirilmesi 
MADDE 942 - (1) 940 inci madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan bi

rinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını yitirir. Bu durum gecikmeksizin De
nizcilik Müsteşarlığına bildirilir. Müsteşarlık en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı çekme
sine izin verebilir. 

IV- Hakkın ispatı 
1. Gemi tasdiknamesi 
MADDE 943 - (1) Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. 
(2) Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme hakkı kullanılamaz. 
(3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüğünce onaylanmış bir özeti veya bayrak şaha

detnamesi yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur. 
2. Bayrak şahadetnamesi 
MADDE 944 - (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde eder

se, geminin bulunduğu yerdeki Türk Konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair ve
rilecek "bayrak şahadetnamesi" gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlen
diği günden itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdir
de süre de uzar. 

(2) Türkiye'de yapılmış olup da 940 inci madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sa
hip bulunmayan gemilere, Denizcilik Müsteşarlığınca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak 
üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir. 

(3) 941 inci maddenin ikinci fıkrası ile 942 nci maddede yazılı hâllerde, bayrak şahadetname
si, izin süresi için geçerli olmak üzere Denizcilik Müsteşarlığınca düzenlenir. 
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3. Muaf olma 

MADDE 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fıkra
sının (a) bendinde yazılı gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmak
sızın Türk Bayrağı çekebilirler. 

C) Geminin bağlama limanı 
MADDE 946 - (1) Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir. 
D) Ceza hükümleri 
I- Suç oluşturan fiiller 
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme 
MADDE 947 - (1) Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya 

Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar 
hapis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme 
MADDE 948 - (1) 945 inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun 

onaylı suretini yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın Türk Bayrağı çeken geminin kaptanı, dört 
aya kadar hapis cezası veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya bayrak şahadetnamesini gemide bulundur
mayan kaptan iki aya kadar hapis cezası veya yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek 
MADDE 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmları önünde ve Türk limanlarına girerken 

veya çıkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adlî para cezasıy
la cezalandırılır. 

4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması 
MADDE 950 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının iki yanına adının, kıçına da adı ile bağ

lama limanının usûlüne uygun olarak yazılması yükümlülüğüne uymayan kaptan üç aya kadar ha
pis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

II- Ortak hükümler 
1. Kusur 
MADDE 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanımlanan suçlar dolayısıyla cezaya hükmolu-

nabilmesi için, fiilin kasten veya taksirle işlenmesi gerekir. 
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı 
MADDE 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerindeki fiiller yabancı bir ülkede veya açık deniz

de bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır. 
E) Tüzük 
MADDE 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak şahadetnamesinin nasıl düzenleneceği, gemi

nin adının gemi üzerine nasıl yazılacağı ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama şekli bir tüzük ile be
lirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gemi Sicili 

A) Genel hükümler 
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri 
MADDE 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteşarlığının uygun göreceği yerlerde ge

mi sicili tutulur. 
(2) Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde gö

revli deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde as
liye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkeme
sinin gözetimi altında tutulur. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme varsa, gemi 
sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu belirler. 

(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da geçerlidir. 
II- Yetkili sicil müdürlüğü 
MADDE 955 - (1) Gemi, bağlama limanıma tâbi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. 
(2) Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden 

yönetildiği takdirde, malik, gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir. 
(3) Malikin, Türkiye'de yerleşim yeri veya ticarî işletmesi yoksa, bu Kanunda yazılı hakları 

kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci gös
termesi gereklidir. 

III- Tescili caiz gemiler 
MADDE 956 - (1) Gemi siciline, 940 inci madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sa

hip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kay
dolunur. 

IV- Tescili zorunlu gemiler 
MADDE 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil 

isteminde bulunmak zorundadır. 
V- Tescili caiz olmayan gemiler 
MADDE 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan 

Türk gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri, yardımcı gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve ben
zeri kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler 
Türk Gemi Siciline tescil olunamaz. 

B) Geminin tescili 
I- İstem 
1. Şekli 
MADDE 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi sicili

ne tescil olunur. 
(2) İstem dilekçeyle yapılır. 
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2. İçeriği 

MADDE 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: 
a) Geminin adı, 
b) Türü ve üretilmesinde kullanılmış olan esas malzeme, 
c) Bağlama limanı, 
d) Yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıl (belirlenmeleri son derece zor olmamak şartıyla), 
e) Resmî ölçme sonuçları ve makine gücü, 
f) Geminin maliki, 
1. Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, TC kimlik numarası, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulundu

ğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası, 
2. Ticaret şirketi ise, şirketin türü, ticaret unvanı ve tescil olunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile 

sicil numarası, 

3. Diğer tüzel kişilerden ise, adı ve merkezi, 
4. Donatma iştiraki ise; tacir sıfatına sahip olduğu takdirde ticaret unvanı ile paydaş donatan

ların ad ve soyadları, varsa TC kimlik numarası ile gemi paylarının miktarı ve varsa gemi müdürü
nün ad ve soyadı ve TC kimlik numarası, 

g) İktisap sebebi, 
h) Türk Bayrağını çekme hakkına esas oluşturan sebepler, 

i) 955 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâlde temsilcinin adı, soyadı, TC kimlik numa
rası ve adresi. 

3. Belgeler 
a) Genel olarak 
MADDE 961 - (1) 960 mcı maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hu

suslarla makine gücüne ait beyanların doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, 
bayrak çekme hakkının dayandığı olgularla ölçme sonuçlarının belgelenmesi zorunludur. 

(2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesaha şahadetnamesi yerine geçmek üze
re Türkiye dışında yapılmış ölçmeye ilişkin belgenin veya onaylı başka bir belgenin sunulması ye
terlidir. 

(3) Gemi tamamen veya kısmen yurt içinde yapılmışsa, yapı hâlindeki gemilere özgü sicilde 
kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin yapım yeri sicil müdürlüğünden alınacak bir belgenin veril
mesi zorunludur. 

b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için 
MADDE 962 - (1) Daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, 

Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı gemi siciline kayıtlı olmadığını kuvvetle muh
temel gösteren belgelerin sicil müdürlüğüne sunulması gerekir. 

(2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancı bir gemi siciline kayıtlı ise malikinin bu kaydı terkin et
tirmesi ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsızlık hâlinde bundan vazgeçilebilir. 
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II- Tescil 
1. Tescil edilecek hususlar 
MADDE 963 - (1) Bir geminin kaydında 960 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (g) ve (i) 

bentlerinde yazılı hususlarla ölçmeyi kanıtlayan belgenin niteliği, geminin kaydolunduğu gün ve si
cil numarası sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaşlığı, geminin bir ticaret şir
ketine, diğer bir tüzel kişiye veya donatma iştirakine ait olması hâlinde, Türk gemisi sayılabilmesi 
için gerekli nitelikleri taşıdığı hususu ayrıca sicile kaydedilir. Kayıt, yetkili sicil memuru tarafın
dan imzalanır. 

(2) Gemi henüz tescil edilmeden önce herhangi bir kişi kendisinin malik olduğunu ileri süre
rek tescil isteminde bulunan kişinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil edilmekle beraber itiraz 
eden lehine sicile şerh verilir. 

(3) Gemi, yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tescil edilmişse, o sicile kayıtlı bulunan gemi ipo
tekleri, sahip oldukları dereceler saklı kalmak şartıyla, gemi siciline resen geçirilir. Geminin tescil 
olunduğu, yapı hâlindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir. 

2. Değişiklikler 
MADDE 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin sicile 

geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

(2) 941 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Türk Bayrağı yerine diğer bir bayrak taşıması
na izin verilmiş olan geminin ne süreyle Türk Bayrağı çekemeyeceği sicil müdürlüğüne bildirilir ve 
bu husus tescil edilir. İzin sona erer veya geri alınırsa bu olgu da tescil olunur. 

(3) Gemi kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir yahut her ne su
retle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını yitirirse, bu hususların da gecikmeksizin sicil mü
dürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

(4) Birinci ilâ üçüncü fıkralara göre yapılması gereken istemleri gemi maliki ve donatma işti
rakinde gemi müdürü de yapmak zorundadır. İstemde bulunması gerekenler birden fazla ise bunlar
dan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından temsil edilen bir tüzel kişiyse aynı 
esas geçerlidir. 

(5) Değişikliğin tesciline 960, 961 ve 963 üncü maddeler nitelikleriyle bağdaştığı ölçüde uy
gulanır. 

C) Silinme 
I- İstem üzerine 
MADDE 965 - (1) Gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya

hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını yitirirse, istem üzerine sicilden kaydı si
linir. Tescili isteğe bağlı olan gemilerin kaydı malik veya maliklerinin istemi üzerine sicilden silinir. 

(2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydının silinmesi istendiğinde, sicil 
memuru, tescil edilmiş gemi ipoteği alacaklılarını gerektiğinde 966 ncı maddede yazılı usule göre 
yapılacak ilân ile durumdan haberdâr ederek belirleyeceği uygun bir süre içinde itirazlarını bildir
meye çağırır. Süresi içinde bildirilen itirazların yerinde görülmediğine dair mahkemece verilen ka
rarın kesinleşmesi üzerine geminin kaydı silinir. 
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(3) Gemi Türk Bayrağını çekme hakkını yitirirse, kaydı, ancak ipotek alacaklılarının ve gemi 
sicilindeki kayıt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişilerin onayı ile sicil
den silinebilir. Kaydın silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemişse, geminin Türk Bayrağını 
çekme hakkını yitirdiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, gemi üzerinde tescil edil
miş gemi ipotekleri bulunmadıkça, geminin kaydının silinmesi hükmündedir. Şu kadar ki, geminin 
cebrî icra yoluyla 940 mcı maddede yazılı niteliklere sahip olmayan bir kişiye satılması hâlinde 
1388 inci maddenin ikinci fıkrası, cebrî icra yurtdışında vuku bulmuş ise 1350 nci maddenin birin
ci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri hükümleri saklıdır. 

(4) Tescili isteğe bağlı olan gemilere ait kayıtların sadece maliklerinin istemleri üzerine siline-
bilmesi için ipotekli alacaklıların ve gemi sicilinin içeriğine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan 
üçüncü kişilerin buna onay vermeleri şarttır. 

II- Resen 
1. Genel şartları 
MADDE 966 - (1) Esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir 

gemi tescil edilmiş olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâllerden birinin ortaya 
çıktığı sicil müdürlüğüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanır. Şu kadar ki; durumun si
cile kayıtlı diğer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler 
olduğu veya yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrı ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sici
li Gazetesi ile uygun görülen diğer bir gazetede ve varsa şirketin web sitesinde ilân edilir ve ilân 
belgesi sicil müdürlüğü ve mahkeme divanhanesine asılır. 

(2) Geminin kaydı ancak kaçınma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bun
ların mahkemece yerinde görülmediğine dair verilen kararın kesinleşmesi hâlinde sicilden silinebi
lir. Bir ipotekli alacaklı, gemi ipoteğinin hâla var olduğunu ileri sürerek Türk Bayrağını çekme hak
kını yitirmiş olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayıt silinmeyip sadece geminin 
Türk Bayrağını çekme hakkını yitirdiği tescil olunur. 

2. Özel hâller 
MADDE 967 - (1) Tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi ya

pılmamış ve Denizcilik Müsteşarlığından alman bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya 
denizcilikte kullanılamayacak hâle geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya in
tifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme 966 ncı 
maddede yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine resen karar verir. 

D) Gemi tasdiknamesi 
I- İçeriği 
MADDE 968 - (1) Sicil müdürlüğü, geminin sicile kaydolunduğuna ilişkin bir gemi tasdikna

mesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayıtları aynen ve tam olarak geçirilir. 
(2) Gemi tasdiknamesinde ayrıca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiği ve onun 

Türk Bayrağını çekme hakkına sahip olduğu da gösterilir. 
(3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylı bir özeti verilir. Bu özete yal

nız 960 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerinde yazılı hususlarla geminin Türk Bay
rağını çekme hakkına sahip olduğu yazılır. 
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II- Yeniden düzenlenmesi 

MADDE 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazı veya zi-
yaa uğradığının inandırıcı bir şekilde ortaya konması şarttır. Gemi tasdiknamesinin onaylı özeti hak
kında da aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Geminin yabancı ülkede bulunması hâlinde sicil müdürlüğü yeni tasdiknameyi, eskisinin 
iadesi karşılığında kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarına gönderir. 

III- Değişiklikler 

MADDE 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayıt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de ya
zılır. Bir gemi payının devrinin sınırlanmasına ilişkin kayıtlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

IV- İbraz zorunluluğu 

MADDE 971 - (1) Gemi siciline tescil olurun hususlarda meydana gelecek değişikliklerle ge
mi mülkiyetinin geçişi veya bir gemi payının iktisabı hâlinde değişikliği istemekle yükümlü olan
lar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylı özetini sicil memuruna ibraz etmek zorundadırlar. Gemi 
bağlama limanında veya sicil müdürlüğünün bulunduğu limanda olduğu sürede kaptan da istemde 
bulunmakla yükümlüdür. 

(2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hâllerde gemi tasdiknamesi ve var
sa özeti geri alınarak iptal olunur. 

E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet 

MADDE 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydını, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini 
istemekle yahut bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kişi
ler, bu işlemleri gerektiren hususları öğrendikten sonra onbeş gün içinde yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri takdirde haklarında 33 üncü madde hükmü uygulanır. 

(2) Resen silinmeye ilişkin 966 ncı madde hükmü saklıdır. 

F) Hükümleri 

I- Sicilin açıklığı 

MADDE 973 - (1) Gemi sicili açıktır. Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek 
şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir.' 

(2) Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir kişi, sicil dosyaları
nı, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve he
nüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye ve onların örneklerini almaya yetkilidir. 

II- Sicil karineleri 

MADDE 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır. 

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı 
tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır. 

(3) Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir. 

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
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III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi 
MADDE 975 - (1) Gemi sicilinin içeriği; mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, in

tifa hakkı yahut 983 üncü maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı türden bir tasarruf sı
nırlaması bakımından gerçek hukukî duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yan
lış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı zarara uğ
ramış bulunan kişi, değişiklik sonucunda hakkı zarara uğrayacak olan kişiden kaydın değiştirilme
sine onay vermesini isteyebilir. 

(2) Gemi sicili, ancak birinci fıkra gereğince yükümlü olan kişinin hakkı tescil edildikten son
ra değiştirilebilecekse, bu kişi, istem üzerine hakkını tescil ettirmek zorundadır. 

(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunan değişikliği isteme hakları zamanaşımına uğramaz. 
IV- İtirazlar 
MADDE 976 - (1) 975 inci maddede yazılı hâllerde gemi siciline, sicil kaydının doğru olma

dığı hakkında bir itiraz tescil olunabilir. 
(2) İtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararma yahut sicildeki kaydın değiştirilmesi sonucunda hakkı za

rar görecek olan kişinin onayına dayalı olarak sicile geçirilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde 
hakkın tehlikede olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konması şartı aranmaz. 

V- Şerhler 
1. Verilebilecekleri hâller 
MADDE 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırıl

masını yahut böyle bir hakkın içeriği veya derecesinin değiştirilmesini isteyebilmek hakkını güven
ce altına almak için gemi siciline şerh verilebilir. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir istem hak
kının güvence altına alınması amacıyla gemi siciline şerh verilmesi mümkündür. 

(2) Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasarruflar, şerh ile güvence altına alı
nan hakkı zarara uğrattığı ölçüde geçerli değildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyatî haciz yoluyla 
yahut iflâs idaresi tarafından yapılması hâllerinde de hüküm böyledir. 

(3) Şerh ile güvence altına alınan hakkın derecesini belirlemede şerh tarihi esas tutulur. 
(4) Hak, şerh verilmek suretiyle güvence altına alındığı ölçüde yükümlünün mirasçısı, sorum

luluğunun sınırlı olduğunu ileri süremez. 
2. Verilmesi 
MADDE 978 - (1) Şerh, bir ihtiyatî tedbir kararına yahut şerh sonucunda gemisi veya hakkı 

sınırlanan kişinin onayına dayalı olarak verilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehli
kede olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konması şartı aranmaz. 

3. Sağladığı hak 
MADDE 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteğinin veya ipotek üzerindeki hakkın yahut bir intifa 

hakkının iktisabı, lehine şerh verilen kişiye karşı geçersiz olduğu takdirde, şerh sahibi, şerh ile gü
vence altına alınan istem hakkının gerçekleşmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay ver
mesini iktisap edenden isteyebilir. 

(2) İstem hakkının bir devir yasağıyla güvence altına alınmış olması hâlinde de birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 
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4. Hükümden düşmesi 
MADDE 980 - (1) Sicile şerh verilmek suretiyle istem hakkı güvence altına alınmış bulunan 

alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipoteği alacaklısının hakkının iptali için 1052 nci maddede belirti
len şartlar mevcut olursa, alacaklı, ilân yoluyla çağrılarak hakkının iptaline karar verilebilir. İptale 
karar verilmekle şerh de hükümden düşer. 

5. Silinmesi 
MADDE 981 - (1) Şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlandırılan kişi, şerh ile güvence al

tına alınan istem hakkının ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulunduğu 
takdirde alacaklıdan şerhin silinmesini isteyebilir. 

VI- İtiraz veya şerhin kalkması 
MADDE 982 - (1) İtiraz veya şerh bir ihtiyatî tedbir kararına dayalı olarak tescil edilmişse, 

tedbirin kalkması veya düşmesiyle itiraz veya şerh de kalkar. 
VII- Sicile güven ilkesi 
MADDE 983 - (1) Hukukî bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteği

ni veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla ilgili 
olduğu ölçüde doğru sayılır; meğerki, iktisap eden kişi kaydın doğru olmadığını bilmiş veya bilme
si gerekmiş olsun. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınır
lanmış ise, bu sınırlama iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya onun sicil 
kaydının doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade eder. 

(2) Hakkın iktisabı için tescil şart olan hâllerde, kaydın doğru olmadığının bilinmesi bakımın
dan tescili istem tarihi asıldır. 

(3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan bir kişiye bu hakkı sebebiyle bir edimde 
bulunulması veya bu kişinin üçüncü bir kişi ile, sicile kayıtlı bir hak üzerinde birinci fıkrada yazılı 
olanlar dışında bir tasarruf işlemi yapılması hâllerinde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

G) Zamanaşımı 
MADDE 984 - (1) Tescil edilmiş aynî haklardan doğan istem haklan, tescil devam ettiği süre

ce zamanaşımına tâbi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan edimlerle tazminat 
ödenmesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur. 

(2) Sicile kayıtlı bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayıtlı haklar hükmündedir. 
(3) Gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur. 
H) Kayıt giderleri 
MADDE 985 - (1) Aksi kararlaştırılmadıkça gemi veya gemi payı üzerindeki mülkiyetin geçi

rilmesine veya diğer bir aynî hakkın kurulmasına veya devrine ilişkin kayıt giderleri, bunun için ge
rekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakkı iktisap edene aittir. 

(2) Kendisi ile yükümlü arasındaki hukukî ilişkiden aksi anlaşılmadıkça bir kaydın değiştiril
mesi isteminde bulunan kişi, değişiklik ile bunun için gerekli beyanların giderlerine katlanır. 

İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil 
I- Genel olarak 
MADDE 986 - (1) Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir ge

mi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyatî ya da icraî haczi veya tersane sahibinin gemi ipote-
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ğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz 
konusu olduğu takdirde yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. 

(2) Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu sicil mü
dürlüğünün yetki çevresi dışındaki diğer bir yere götürülse de, aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır. Şu 
kadar ki; bu müdürlük tarafından yeni yapım yerindeki sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş ol
duğu bildirilir. 

II- Yapının tescili 

1. Tescil istemi 

a) Şekli 

MADDE 987 - (1) Yapı, malikinin veya kanunî ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane 
sahibinin dilekçesi ile yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. 

(2) İhtiyatî veya icraî haciz kararı almış olan alacaklı da, icra müdürünün yazısı ile yapının si
cile kaydını isteyebilir. 

b) İçeriği 

MADDE 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: 

a) Yapı hâlinde bulunan geminin türü ile adı veya numarası veya ayırdediîebilmesine yarayan 
herhangi bir işareti, 

b) Yapım yeri ve geminin yapıldığı tersane, 

c) Maliki. 

(2) 1054 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapı üzerinde gemi ipoteği kurulması için gerekli gö
rülen şartların bulunduğu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceği bir belge ile kanıtlanır. 

2. Tescil 

a) Tescil edilecek hususlar 

MADDE 989 - (1) Bir yapının kaydında, Kanunun 988 inci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı hususlarla, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçiri
lir. Kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır. 

b) Değişiklikler 

MADDE 990 - (1) Yapının maliki veya geminin yapıldığı tersanenin sahibi, tescil edilen hu
suslarda meydana gelen değişiklikleri ve geminin yapımının tamamlandığını, tescil edilmek üzere 
bir kayıt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İstemde bulunması 
gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından 
temsil edilen bir tüzel kişi ise aynı esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususların belgelendirilmesi ge
rekir. 972 nci madde hükmü burada da uygulanır. 

(2) Geminin yapımının tamamlandığı bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçün
cü fıkrasında yazılı belge verildikten sonra, artık yapı hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteği 
tescil olunamaz. 
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c) Hükümleri 

MADDE 991 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil hakkında Kanunun 954 üncü ve 973 ün
cü maddeleri uygulanır. Şu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayıtlarının dayanaklarını incele
mek ve örneklerini almak isteyen kişinin ilgisini ispat etmesi gerekir. 

(2) Yapı hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakkı tescil edilmiş olan kişi yapı ipo
teği alacaklısı sayılır. Sicilden silinen bir yapı ipoteğinin ise, mevcut olmadığı kabul edilir. 

(3) Kanunun 977 nci ile 983 ilâ 985 inci maddeleri yapı hâlindeki gemilere özgü sicile de uygulanır. 
d) Silme 
MADDE 992 - (1) Yapının sicildeki kaydı; 
a) Geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi; 
b) Yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden silinmesini istemeleri; 
c) Yapının harap olması; 
hâllerinde terkin olunur. 

(2) Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı 
hâllerde, ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin kaydın sicilden silin
mesine onayları da gereklidir. 

(3) Yapının tamamlanarak geminin yabancı ülkeye teslim edildiğinin veya harap olduğunun süre
si içinde bildirilmemesi hâlinde 966 ncı maddedeki usûl uyarınca yapının kaydı resen sicilden silinir. 

J) Sicil memurunun kararlarına itiraz 
MADDE 993 - (1) Sicil memurunun kararlarına Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olu

nabilir. 
K) Tüzük 
MADDE 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, müdür ve memurlarının sahip 

olmaları gereken nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl belgelenecekleri ve tescil olunacakları, kayıtla
rın düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin tamamlayıcı hükümler tüzük ile belirlenir. 

L) Türk Uluslararası Gemi Sicili 
MADDE 995 - (1) "Türk Uluslararası Gemi Sicili" ile ilgili hükümler saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 

BİRİNCİ AYIRIM 
Uygulanacak Hükümler 

A) Sicile kayıtlı gemilere 
MADDE 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Bölüm hükümleri yalnız Türk 

Gemi Siciline kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanır. 
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere 
MADDE 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet 

ve sınırlı aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. 
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(2) Gemi veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendi
sine devre ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Mülkiyet 

A) İktisabı 
I- Aslen iktisabı 
1. Sahiplenme 
MADDE 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece devletindir. Sahipsiz gemi, si

cil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk 
edilmiş olan gemidir. 

(2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mül
kiyeti iktisap eder. 

2. Olağan zamanaşımı 
MADDE 999 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı hâlde, gemi siciline malik olarak 

tescil edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasız ve ara
lıksız bir şekilde aslî zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla, geminin mülkiyetini iktisap eder. 
Bu süre, malik olmayan kişinin sicile tescil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Sürenin hesa
bı, kesilmesi ve durması, Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir. Ge
mi siciline kaydın doğru olmadığı yolunda bir itirazın tescil edilmesi hâlinde itiraz kayıtlı olduğu 
sürece zamanaşımı işlemez. 

(2) Zamanaşımı için öngörülen şartların gerçekleşmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözü
ken kişi onun mülkiyetini iktisap eder. 

3. Olağanüstü zamanaşımı 
MADDE 1000 - (1) Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl sürey

le davasız ve aralıksız olarak aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir kişi, geminin, sicile kendi 
malı olarak tescil edilmesini isteyebilir. 

(2) Sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılmayan veya en az on yıl önce ölmüş veya 
gaipliğine karar verilmiş bir kişi adına kayıtlı bulunan bir gemiyi, birinci fıkrada yazılı şartlarla, 
elinde bulunduran kişi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin 
hesabı, kesilmesi ve durması Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir. 

(3) Tescil ancak mahkeme kararıyla olur. Tescil davası, geminin kayıtlı olduğu veya kaydedilme
si gereken sicil müdürlüğüne karşı açılır. Mahkeme ilgilileri, en fazla üç aylık bir süre belirleyerek iti
razlarını bildirmeye ilân yoluyla çağırır. İtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir. 

(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kişi malik sıfatıyla tescil edilir veya üçüncü ki
şinin mülkiyeti dolayısıyla sicile, gemi sicilinin doğru olmadığı yolunda bir itiraz şerhi verilmiş 
olursa, tescil kararı üçüncü kişi hakkında hüküm ifade etmez. 

(5) Mahkemece verilen tescil kararına dayanarak kendisini sicile kaydettirdiği anda aslî zilyet, 
geminin mülkiyetini iktisap eder. 
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II- Devren iktisabı 
1. Devrin şekli 

MADDE 1001 - (1) Gemi siciline kayıtlı olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin, 
mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin geçirilmesi şarttır. 

(2) Mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın ytızılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylı 
olması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil memurunun önünde de yapılabilir. 

2. Devrin kapsamı 

MADDE 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iktisap eden, geminin mülkiye
ti ile birlikte, iktisap anında varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanır. 

(2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kişilere ait haklarla sınırlandırılmış 
bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliğine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve 
991 inci maddeleri uygulanır. İktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliği elde ettiği an esas alınır. 

(3) Gemi yolculukta bulunduğu sırada devredilirse, devredenle iktisap eden arasındaki ilişki
lerde bu yolculuğun kâr ve zararı, aksine sözleşme bulunmadıkça iktisap edene aittir. 

B) Ziyaı 

I- Geminin ziyaı 

MADDE 1003 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin kurtarılamayacak şekilde batması, yararlanılabi
lir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi sebeplerden zayi ol
masıyla gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Şu kadar ki, malikin; yararlanılabilir enkaz üze
rindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına, çevrenin korunmasına ve benzer hu
suslara ilişkin yükümlülük ve borçları devam eder. 

II- Terk 

MADDE 1004 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vaz
geçtiğini sicil müdürlüğüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk 
edebilir. 

III- Zamanaşımı 

MADDE 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olağan zamanaşımı şartlarının 
gerçekleşmesi ile önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. 

(2) Olağanüstü zamanaşımında gemiyi aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, 1000 inci mad
denin üçüncü fıkrasına göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki mali
kin mülkiyet hakkı sona erer. 

C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet 

I- İktisabı 

1. Aslen 
MADDE 1006 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen ikti

sabı, sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlere tâbidir. 
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2. Devren 
a) Devir yoluyla 
MADDE 1007 - (1) Sicile kayıtlı gemi payının mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta 

anlaşmaları ile devralana geçer. Anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylan
ması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil memurunun önünde de yapılabilir. 

(2) Donatma iştirakinde paydaş donatanların her biri, iştirak payını dilediği anda diğer paydaş
ların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir. Sicile kayıtlı gemi üzerindeki 
iştirak payının devri, gemi payının devri ve sicile tescili ile olur. 

(3) Gemi payı veya iştirak payının devri sonucunda gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybe-
decekse, devir yalnız bütün paydaşların veya paydaş donatanların onaylarıyla geçerli olur. 

(4) Gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu sırada devredilirse, devrin kapsamı 1002 nci mad
denin son fıkrasına göre belirlenir. 

b) İştirak payının bırakılması yoluyla 
MADDE 1008 - (1) Donatma iştirakinde; yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemi

yi tamir ettirmeye yahut donatma iştirakinin sorumlu olduğu bir gemi alacağının ödenmesine karar 
verilirse, karara iştirak etmeyen paydaş donatanlardan her biri, herhangi bir karşılık istemeksizin iş
tirak payını bırakmak suretiyle, kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kur
tulabilir. 

(2) Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş donatan; kararın verildiği tarihten, eğer karar verilir
ken kendisi veya temsilcisi hazır bulunmadı ise, kararın bildirilmesinden itibaren üç gün içinde, no
ter aracılığıyla, paydaş donatanlara veya gemi müdürüne bildirimde bulunmak zorundadır. 

(3) Bırakılan iştirak payı üzerindeki mülkiyet hakkı, ikinci fıkra uyarınca yapılacak bir bırak
ma bildirimi ile iştirak payları ölçüsünde öteki paydaş donatanlara geçer. 

II- Ziyaı 
MADDE 1009 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ziyaı, sicile 

kayıtlı gemiler hakkındaki mülkiyetin ziyaı hükümlerine tâbidir. 
(2) İştirak payının 1008 inci madde uyarınca bırakılması hâlinde, usulüne uygun olarak yapı

lan bırakma bildiriminin gönderildiği anda paydaş donatanın iştirak payı üzerindeki mülkiyet hak
kı sona erer. 

D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet 
I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları 
MADDE 1010 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapılar ve yapı pay

ları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, sicile kayıtlı olmayan gemiler ve gemi paylan üzerin
deki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı ile ilgili hükümlere bağlıdır. 

II- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları 
MADDE 1011 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı yapılar ve yapı paylan üzerin

deki mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, sicile kayıtlı gemiler ve gemi payları üzerindeki mülkiyetin ikti
sabı ve ziyaı ile ilgili hükümlere tâbidir. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Gemi Rehni 

A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni 
MADDE 1012 - (1) Sicile kayıtlı olmayan bir geminin bir donatma iştiraki tarafından işletil

mesi hâlinde, paydaş donatanlardan her birinin iştirak payının rehni, Türk Medenî Kanununun ala
caklar ve diğer haklar üzerindeki rehinlere ilişkin hükümlerine tâbidir. 

B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni 
I- Tersane sahibinin ipotek hakkı 
MADDE 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o 

yapı veya gemi üzerinde, bir ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden vaz
geçme geçerli değildir. 

(2) Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır. 
(3) Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak için, gemi veya 

yapı siciline şerh verilebilir. Geminin yapımı veya onarımı henüz tamamlanmamışsa, bedelin, ta
mamlanan işi karşılayan bir kısmı ve bedelin kapsamında olmayan giderler için bir güvence ipote
ğinin kurulması istenebilir. 

II- Gemi ipoteği 
1. Niteliği 
MADDE 1014 - (1) Bir alacağı güvence altına almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Ge

mi ipoteği alacaklıya, alacağını, geminin bedelinden alma yetkisini verir. Sicile kayıtlı gemilerin 
sözleşmeye dayalı rehni sadece gemi ipoteği yolu ile sağlanır. İleride doğabilecek veya şarta ya da 
kıymetli evraka bağlı bir alacak için de ipotek kurulabilir. 

(2) Alacaklıların gemi ipoteğinden doğan hakkı, sadece alacağa göre belirlenir. 
(3) Bir geminin payı ancak gemiye paylı mülkiyet esaslarına göre malik olan paydaşlardan bi

rinin payından ibaret olmak şartıyla gemi ipoteği ile sınırlandırılabilir. 

(4) Bir geminin bütün payları bir malikin elinde bulunduğu sürece bir pay üzerinde gemi ipo
teği kurulamaz. 

2. Kurulması 
MADDE 1015 - (1) Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi üze

rinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. 
(2) İpoteğin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce 

onaylanması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil memuru önünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine 
uygun bir şekilde yapılmadıkça ipoteğin kurulmasına dair anlaşma geçerli olmaz. 

(3) Tescilden önce anlaşma Kanunun öngördüğü şekilde yapılmış veya malik tarafından Gemi 
Sicili Nizamnamesi uyarınca alacaklıya kayda onay verdiği bildirilmiş ya da sicil müdürlüğüne ka
yıt dilekçesi verilmiş olduğu takdirde, ilgililer tescilden kaçınamazlar. 

(4) Bundan sonra, malikin tasarruf ehliyetinin sınırlanması, sicile bildirilen kayda onayını ve
ya kayıt istemini geçersiz duruma getirmez. 
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(5) Yabancı bir ülkede iktisap edilip, henüz Türk Gemi Sicili ve Türk Uluslararası Gemi Sici
line tescil edilmemiş olan gemilerde bayrak şahadetnamesine şerh tescil hükmündedir. Geminin tes
cilinde bu gibi ipotekler resen sicile geçirilir. 

(6) Hamiline yazılı bir tahvile bağlı alacağı güvence altına almak amacıyla gemi ipoteği kurul
ması için malikin sicil müdürlüğüne beyanda bulunması ve sicile tescil yeterlidir. 

t. 
3. Sicile geçirilecek hususlar 
MADDE 1016 - (1) Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı ve soyadı veya unvanı ile ala

cağın Türk Lirası ile tutarı, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirası karşılığı, alacak fa
izli ise faiz oranı, diğer ikincil edimler kabul edilmişse bunların da alacağın miktarının belirlendiği 
para cinsinden tutarı ve ipoteğin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin güvence altına aldığı 
miktar, rehin konusu alacağın belirlendiği para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkın ve alacağın içeri
ğinin belirlenmesine yardım eden diğer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir. 

(2) Türk Lirasıyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karşılayacağı alacak ve ikincil borçla
rın miktarı, altın veya yabancı para ölçüsü ile belirlenebilir. 

(3) Alacağın miktarı belirli değil veya değişken ise, gerçek miktarı zamanında saptamak üze
re, ipoteğin güvence altına alacağı alacak miktarının üst sınırı belirlenerek gemi siciline tescil edi
lir; alacak faizli ise, faizleri de üst sınır kapsamında sayılır. 

(4) Yabancı para üzerinden gemi ipoteği kurulabilir. Bu takdirde yabancı para veya Türk para
sı karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış ku
ru esas alınır. Rehin haklarının hangi yabancı para üzerinden kurulabileceği Hazine Müsteşarlığın
ca belirlenir. Aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği kurulamaz. 

(5) Yabancı para üzerinden kurulan rehne a;t derecenin boşalması hâlinde, yerine, tescil edile
ceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parası ile ku
rulmuş bir rehne ait derecenin boşalması hâlinde ise, yerine tescil edileceği tarihteki karşılığı ya
bancı para üzerinden rehin kurulabilir. 

(6) Tahvile bağlı bir alacağı güvence altına almak için gemi ipoteği kurulacak olması hâlinde, 
tahvil sayısı, her tahvilin bedeli ve ayırt edici işaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacağın miktarı 
ile ipotek ödüncün tamamı için kurulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların hepsi adına ha
reket eden temsilci lehine; ipotek tahvil ihracını üstlenen bir işletme için kurulacaksa gemi ipoteği 
üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur. 

(7) Bir poliçeden veya hamiline yazılı bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diğer bir se
netten doğan alacakları güvence altına almak amacıyla gemi ipoteğinin kurulmasında, alacağı son
radan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteği üzerinde belirli tasarruflarda bulunmak ve ipo
teğin paraya çevrilmesi için yapılacak takipde alacaklıyı temsil etmek üzere belirlenebilecek tem
silcinin de sicile kaydı gerekir. Bu temsilcinin yetkileri hususunda tescil talepnamesine gönderme
de bulunulabilir. 

4. İpoteğin derecesi 
MADDE 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşın

maz rehni hakkındaki hükümlerine göre belirler i". 
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5. İpoteğin güvence altına aldığı alacak 
a) Genel olarak 

MADDE 1018 - (1) İpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıy
la 876 ncı maddesinde öngörülen alacaklar için güvence sağlar. 

(2) Temerrüt şartları yalnız gemi malikine karşı mevcut olduğu takdirde de, ipotek temerrüt fa
izlerini karşılar. 

b) Faizler 
MADDE 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oranı o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranını 

düzenleyen hükümde belirlenen orandan aşağı ise, ipotek dereceleri eşit olan veya sonradan gelen 
hak sahiplerinin onayına gerek olmaksızın bu kanunî faizi de kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

(2) Faizin ödeme zamanında ve yerinde yapılacak değişiklikler için bu hak sahiplerinin onayı
na gerek yoktur. 

6. İpoteğin kapsamı 
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya istimval be

deli ve tazminat istemleri 
MADDE 1020 - (1) İpoteğin kapsamı hakkında Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü 

maddeleri uygulanır. 
(2) Eklentiler normal bir işletmenin gereği olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el 

konmazdan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise, ipotek artık bunları kapsamaz. 
(3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak şartıyla ayrılıp uzaklaştırılır

lara ipotek bunları kapsamaz; meğerki uzaklaştırılmadan önce alacaklı lehine gemiye elkonulmuş 
olsun. 

(4) İstimval edilen geminin bedeli ve gemi malikinin geminin ziyaı veya hasarından dolayı 
üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat istemleri ipoteğin kapsamındadır. 

b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı 
MADDE 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlar

dan her biri borcun tamamından sorumludur. 
(2) Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını ge

mi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile 
gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir. 

c) Sigorta tazminatı 
aa) Kural 
MADDE 1022 - (1) Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfa

atinin, malik veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması hâlinde, ipotek, si
gorta tazminatını da kapsar. 

(2) İpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken 
başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunlann faizlerini de 
güvence altına alır. 
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(3) Aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve di
ğer haklara ilişkin hükümleri burada da uygulanır; sigortacı gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediği
ni ileri süremez. Bununla beraber, sigortacı veya sigorta ettiren kişi, zararın meydana geldiğini ala
caklıya bildirmiş ve bildirimden itibaren iki haftalık bir süre geçmişse, sigortacı, tazminatı sigorta
lıya ödemekle alacaklıya karşı da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapılması son derece zor ise, 
bundan kaçmılabilir. Bu takdirde süre, tazminatın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Süre sona erinceye kadar alacaklı sigortacıya karşı ödemeye itiraz edebilir. 

bb) Sigortacının yapacağı ödemeler 
MADDE 1023 - (1) Sigortacı, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklılarına 

verilmesi amacıyla malike tazminat bedeline sayılmak üzere ödemede bulunmuş ve bu amaçlara 
erişilmesi güvence altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olur. 

(2) Gemi önceki durumuna getirildiği veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduğu tak
dirde, sigortacının ipotek alacaklılarına karşı olan sorumluluğu sona erer. Malikin bir gemi alacak
lısı hakkına temel oluşturan borçlarının ödenmesi hâlinde, sigortacının malike yapacağı ödeme, an
cak gemi alacaklısı hakkının güvencesini oluşturan unsurların rizikonun gerçekleşmesinden hemen 
sonra taşıdıkları değer oranında sigortacıyı ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtarır. 

cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi 
aaa) Bildirim yükümü 
MADDE 1024 - (1) İpotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildirmişse, sigorta priminin zamanın

da ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacı
nın bunu gecikmeksizin alacaklıya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle 
sürenin sonunda sigorta sözleşmesinin feshedilmesinde de, aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Sigorta sözleşmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diğer herhangi bir sebeble süresinden 
önce sona ermesi durumunda, sigortacının ipotekli alacaklıya sigorta sözleşmesinin sona erdiğini 
veya henüz sona ermemişse, sona ereceği tarihi bildirmesi gerekir. İpotekli alacaklı hakkında sigor
ta sözleşmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipo
tekli alacaklının onları herhangi bir şekilde öğrendiği tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm 
ifade eder. 

(3) Sigorta sözleşmesinin sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi veya 
sigortacının iflâsı üzerine son bulması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

(4) Sigortacı, sigorta ettiren ile, sigorta bedelini azaltan veya sigortacının sorumlu olduğu teh
likenin kapsamını daraltan bir anlaşma yaptığı takdirde, ikinci fıkranın birinci cümlesi hükmü kıyas 
yoluyla uygulanır. 

(5) Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin, aşkın veya çifte sigorta sebebiyle malvarlığında hak
sız olarak bir fazlalık elde etmek kastıyla kurulmuş olması dolayısıyla geçersiz olursa, sigortacı ge
mi ipoteğini bildirmiş olan ipotekli alacaklıya kt; şı geçersizlik iddiasında bulunamaz. Bununla be
raber, sigortacının ipotekli alacaklıya geçersizliği bildirmesinden veya alacaklının bunu herhangi 
bir şekilde öğrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta ilişkisi ipotekli alacaklıya karşı da so
na ermiş olur. 
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bbb) Birden çok sigortacının varlığında 
MADDE 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta edilmişse 1024 

üncü madde gereğince, ipoteğin, malik tarafından, alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan sigorta
cıya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür. 

ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi 
MADDE 1026 - (1) İpotekli alacaklı, yerleşim yerini değiştirip de bunu sigortacıya bildirmez

se, 1024 üncü madde uyarınca ona yapılacak bildirimlerin, sigortacı tarafından bilinen son adresi
ne gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmemiş olması hâlin
de düzenli hizmet veren bir iletişim aracıyla yapılmış olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiy
se, o tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

dd) Sigortacının borcundan kurtulması 
MADDE 1027 - (1) Sigortacı, sigorta ettirenin veya sigortalının fiili yüzünden, tazminat öde

me borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklıya karşı olan borcu varlığını sürdürür. Sigortacının ri
zikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayması hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Sigortacı; 
a) Sigorta primi zamanında ödenmediği, 
b) Gemi, denize ve yola elverişsiz bir hâlde yola çıktığı, 

c) Gemi bildirilen veya olağan rotadan ayrıldığı, 
için borcundan kurtulursa, birinci fıkranın birinci cümlesi uygulanmaz. 
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi 
MADDE 1028 - (1) Sigortacı, 1024 üncü maddenin iki ilâ beşinci fıkraları ile 1027 nci mad

de gereğince ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, gemi ipoteği kendisine geçer. Şu ka
dar ki, intikal alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden aynı derece
deki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak ileri sürülemez. 

fi) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu 
MADDE 1029 - (1) Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğin

ce ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigor
talıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeğe zorunludur. 

7. İpoteğin hükümleri 
a) Alacağın muaccel olmasından önce 
aa) İpotekli alacaklının hakları 
aaa) Gemi maliki aleyhine 
MADDE 1030 - (1) Gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı güven

ce tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre için
de tehlike giderilmezse, alacaklı derhal ipoteği paraya çevirtmek hakkını elde eder. Alacak faizsiz 
olup henüz muacceliyet kazanmamışsa, paranın alınması ile muacceliyet tarihleri arasındaki zama
na ait kanunî faiz indirilir. 
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(2) Malikin gemiyi işletme tarzı sonucu olarak, ipoteğin sağladığı güvenceyi tehlikeye düşüre
cek şekilde gemi veya tesisatının kötüleşmesinden veya ipotekli alacaklının haklarının başkaca teh
likeye girmesinden kaygı duyulur ya da üçüncü kişiler tarafından yapılacak bu gibi müdahaleye ve 
tahribata karşı malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklının istemi üzerine mahkeme; 

a) 1353 üncü madde uyarınca geminin ihtiyaten haczine; 
b) Gerekli görürse geminin, kaptandan başka bir güvenilir kişiye bırakılmasına ve 
c) Malikin ihtiyatî haczin uygulanmasından başlayarak otuz günlük bir süre içinde gerekli ön

lemleri almasına, 
karar verir. Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alınmadığı veya alman önlemlerin yetersiz 

kaldığı anlaşılırsa mahkeme, alacaklıya ipoteği derhal paraya çevirme hakkı tanır. 
(3) İpoteğin kapsamına giren eklentinin kötüleşmesi veya normal bir işletmenin gereklerine ay

kırı olarak gemiden uzaklaştırılması hâli de geminin kötüleşmesi hükmündedir. 
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine 
MADDE 1031 - (1) Üçüncü kişinin fiili sebebiyle geminin, ipoteğin sağladığı güvenceyi teh

likeye düşürecek derecede kötüleşmesinden kaygı duyulursa, alacaklı, üçüncü kişi aleyhine ancak 
bu fiilin önlenmesi davasını açabilir. 

bb) Malikin hakları 
aaa) Defide bulunma hakkı 
MADDE 1032 - (1) İpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklıya karşı sahip olduğu defıleri 

ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî işlemi feshede
bildiği sürece alacaklının hakkını gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, bor
cunu alacaklıdan olan muaccel bir alacağı ile takas etmek olanağına sahip bulundukça, gemi mali
ki ipotekli alacaklının hakkını gemiden almasını önleyebilir. Borçlu ölürse malik, mirasçıların borç
tan ancak sınırlı bir şekilde sorumlu olduklarını ileri süremez. 

(2) Malik aynı zamanda borçlu değilse, borçlunun bir defiden vazgeçmesi ile borçlu o defiyi 
ileri sürme hakkını kaybetmiş olmaz. 

bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı 
MADDE 1033 - (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak ala

caklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında 
hüküm ifade eder. 

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır. 
ccc) Malike temsilci atanması 
MADDE 1034 - (1) Malik, alacaklıya ülke içinde bir yerleşim yeri veya bir temsilci gösterme

miş ise, geminin tescil edildiği sicilin bulunduğu yer mahkemesi alacaklının istemi üzerine, kendi
sine bildirimde bulunabileceği bir temsilci atar. Malikin yerleşim yerinin bilinmemesi veya alacak
lının kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu bilmemesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. 

b) Alacağın muaccel olmasından sonra 
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı 
MADDE 1035 - (1) Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek 

hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir. 
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(2) Malik parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının hakkını yerine getirebilir. 
bb) Alacağın malike geçmesi 
MADDE 1036 - (1) Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacaklının hakkını yerine getirdiği 

ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri sürülemez. 
(2) Borçlunun malik ile olan hukukî ilişkilerinden doğan itiraz haklan saklıdır. 
(3) Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, 1046 ncı madde hükmü uygulanır. 
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı 
MADDE 1037 - (1) Alacaklının hakkının yerine getirilmesi karşılığında malik, gemi sicilinin 

değiştirilmesi veya gemi ipoteğinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir. 
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi 
a) İpoteğin devri 
aa) Genel olarak 
MADDE 1038 - (1) İpotekle güvence altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de ye

ni alacaklıya geçer. 
(2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. 

(3) Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin 
gemi siciline tescili şarttır. 

(4) Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebi
lir. Bu takdirde gemi ipoteği alacak ile birlikte geçmez. 

(5) Emre veya hamile yazılı bir senede bağlanmış alacaklar, gemi ipoteği ile güvence altına 
alınmışsa, alacağın devri bu alacakların bağlı oldukları senetlerin devri hakkındaki hükümlere tâbi
dir. Bu takdirde, gemi ipoteği de alacak ile birlikte geçer. 

(6) İpotek ile güvence altına alınmış bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukukî se
leflerine rücu hakkına sahip olduğu oranda gemi ipoteği, gemi maliki olmayan borçluya geçer. 

bb) İtiraz ve defiler 
MADDE 1039 - (1) Malikin, eski alacaklı ile arasında mevcut hukukî ilişkiye dayanarak gemi 

ipoteğine karşı ileri sürebileceği bir itiraz veya defi, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir. Gemi 
siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 975 ve 976 ncı maddelerle 985 nci 
maddenin son fıkrası hükümleri, bu defi ve itiraz hakkında da geçerlidir. 

(2) Alacak, malikin devri öğrendiği üç aylık takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylık 
takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diğer ikincil edimlere ilişkin 
ise, alacaklı, birinci fıkrada yazılı defılere karşı sicile güven ilkesinin sağladığı korumadan yararla
namaz. Üç aylık dönemler, takvim yılının başından itibaren hesap olunur. 

cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar 
MADDE 1040 - (1) Birikmiş faizlere, diğer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine ve

ya 1022 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hususlara ilişkin alacakların devri ve malik ile yeni 
alacaklı arasındaki hukukî ilişki, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere tâbidir. 
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(2) Yukarıda yazılı alacaklar hakkında gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları uygulanmaz. 

b) İpoteğin değiştirilmesi 
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi 
MADDE 1041 - (1) Gemi ipoteğinin içeriğinin değiştirilmesi için malik ile alacaklı arasında 

bu hususta imzaları noterce onaylı bir anlaşma yapılması veya gemi sicili müdürü önünde anlaşma
ları ve değişikliğin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

(2) Gemi ipoteği üçüncü bir kişinin hakkı ile sınırlandırılmış bulunuyorsa, değişikliğe o kişi
nin de onayı gerekir. Onay, sicil müdürlüğüne veya değişikliğin lehine verileceği kişiye karşı beyan 
edilmelidir. Onaydan rücu edilemez. 

bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi 
MADDE 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteği kurulurken tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin dere-

cesenin bu ipotek lehine değiştirilebilmesi için, s-;emi maliki ile derecesi değiştirilen ipotek alacak
lısının, imzalan noterden onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicili müdürü önünde anlaşma
ları ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir. 

(2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan değiştirilebilmesi için, derecesi ilerleyen 
ipotek hakkı sahibi ile derecesi düşen ipotek hakkı sahibinin, imzaları noterce onaylı bir sözleşme 
yapmaları ya da gemi sicili müdürü önünde anlaşmaları, malikin buna onay vermesi ve durumun 
gemi siciline tescili şarttır. Değişme sonucunda derecesi düşen ipotek üzerinde hak sahibi kişiler 
varsa bunların da onayları gerekir. 

(3) İpotekli alacağın taksimi hâlinde, kısmî ipoteklerin kendi aralarındaki derecelerini değiştir
mek için malikin onayı aranmaz. 

(4) Derece değişikliği, dereceleri değiştirilen ipotekler arasında bulunan ipoteklere zarar vermez. 
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması 
MADDE 1043 - (1) İpotekle güvence altına alınmış alacak yerine başkası konulabilir. Bunun 

için alacaklı ile malikin imzaları noterce onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicili müdürü 
önünde anlaşmaları ve durumun gemi siciline tescili şarttır. İpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kişi
ler varsa, onların da onayları gerekir. 1016 ncı madde burada da uygulanır. 

(2) Yeni alacağın sahibi, eski ipotekli alacaklı değilse, birinci fıkrada yazılı anlaşmaya onun da 
katılması gerekir. 

9. Gemi ipoteğinin sona ermesi 
a) Sebepleri 
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Alacağın düşmesi 
MADDE 1044 - (1) Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır. 
(2) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın ödenmesi hükmündedir. 
(3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı üzerin

de kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibarıyla önce gelir. 
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(4) Gemi maliki olmayan borçlu ödeme sonucunda ipoteği iktisap eder veya aynı sebebten do
layı gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklıdan sicilin düzeltilmesi için gerekli 
belgeleri kendisine vermesini isteyebilir. 

(5) Malik, bir başkasına karşı, alacağın düşmesi hâlinde gemi ipoteğini de sildirmeyi üstlenir
se, silinmeyi istemek hakkının güvence altına ahnabilmesi için gemi siciline şerh verilebilir. 

bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi 
MADDE 1045 - (1) Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 
(2) Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa 

hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin 
paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi güvence oluşturmaz. 

ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması 
MADDE 1046 - (1) Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden biri

nin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sahip bulunduğu oranda o malikin gemisi 
üzerindeki ipotek hakkını kazanır. 1045 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince devam eden ipotek
le işbu ipotek birlikte ipotek teşkil eder. 

(2) Kısmen ödeme hâlinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, birinci fıkra ile 1045 inci maddenin 
ikinci fıkrası gereğince malike geçen ipoteklerden sıra itibarıyla önce gelir. 

(3) Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının malikin kişiliğinde birleşmesi, 
alacağın malik tarafından ödenmesi hükmündedir. 

(4) Alacaklının hakkını cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması durumunda bi
rinci fıkranın birinci cümlesi hükmü uygulanır. 

ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi 
MADDE 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, 1038 inci maddenin altıncı fıkrasında ya

zılı hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sa
hip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindekiler düşer. 

eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması 
MADDE 1048 - (1) Gemi sicilinden haksız yere silinmiş sözleşmesel ipoteklerle tescil edilme

miş bulunan kanunî ipotekler, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zama
naşımına uğraması ile düşer. 

bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Tarafların anlaşması 
MADDE 1049 - (1) İpotekli alacaklı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda 

1015 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde anlaşmaları ve ipotek kaydının gemi si
cilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların 
da onayları şarttır. 

bbb) Alacaklının feragati 
MADDE 1050 - (1) İpotek, alacaklının ondan vazgeçmesi ve bunun üzerine sicilden ipotek 

kaydının silinmesi ile düşer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onay
ları şarttır. 
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(2) Malik, ipoteğin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulunduğu tak
dirde, alacaklıdan ipotekten vazgeçmesini isteyebilir. 

(3) Vazgeçme beyanı imzası noterce onaylı bir senetle veya sicil müdürlüğü önünde olur. 
(4) Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya diğer bir ipoteğe öncelik hakkı tanımak suretiyle borç

luyu ipotekten hakkını almak olanağından yoksun bıraktığı oranda borçlu borcundan kurtulur. 
ccc) İpoteğin süresinin dolması 
MADDE 1051 - (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolması ile düşer. 
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi 
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde 
MADDE 1052 - (1) Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak 

üzere yapılan son kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının hakkı bu süre içinde malik tarafın
dan Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereğince zamanaşımını kesecek tarzda tanınmış olma
dığı takdirde, alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipe eğin düşmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklar
da bu süre, vadenin dolmasından önce işlemeye başlamaz. 

(2) Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer. 

bbb) Paranın tevdii hâlinde 
MADDE 1053 - (1) Malik, alacaklının alacağını ödeme veya feshi bildirme hakkına sahip olur 

ve alacak tutarını, geri almak hakkından vazgeçerek, alacaklının adına tevdi ederse, belli olmayan 
alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarı sicile ge
çirilmiş ise, tevdi olunur; düşme kararının verilmesinden önceki üç yıla ait faizler tevdi edilmez. 

(2) Alacaklı, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkını almış sa-
yılmadıkça düşme kararının verilmesi ile borç ödenmiş sayılır. 

(3) Alacaklı daha önce tevdi yerine başvurmadığı takdirde, tevdi edilen bedel üzerindeki hak
kı düşme kararının verilmesinden itibaren on yıl geçmekle sona erer. Bu hâlde tevdi eden kişi, tev
di sırasında geri almak hakkından vazgeçmiş olsa bile, tevdi ettiği bedeli geri alabilir. 

III- Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek 
1. Konusu 
MADDE 1054 - (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir. 
(2) Omurgasının konulduğu andan kızaktan'indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve 

numara konulmak suretiyle yapının açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilmesi gerçekleştirildiği an
dan itibaren yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir. 

(3) Onsekiz gros tonilâtodan ufak yapılar üzerinde ipotek kurulamaz. 

2. Kurulması 
MADDE 1055 - (1) Yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapı maliki ile alacaklının yapı üze

rinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tes
cili ile kurulur. İpoteğin kurulmasına ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzalarının no
terce onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürü önünde de yapılabilir. 
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3. Kapsamı 
MADDE 1056 - (1) Yapı hâlindeki gemi, yapımın her aşamasında ipoteğin kapsamındadır. Ya

pı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazılı şeylerle yapı malikinin mülkiyeti
ne girmemiş olan kısımlar dışında, tersanede bulunup yapımda kullanılacak olan ve bunun için işa
retlenmiş bulunan kısımları da kapsar. 

(2) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatını ancak ipoteğin kapsamına gi
ren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabına bir başkası tarafından ayrı
ca sigorta ettirilmiş olması hâlinde kapsar. 

4. Derecesi 
MADDE 1057 - (1) Yapı üzerinde kurulan gemi ipoteği, yapımı tamamlandıktan sonra eski de

recesiyle gemi üzerinde kalır. 
5. Uygulanacak hükümler 
MADDE 1058 - (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklı kal

mak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü maddeler hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanır. 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İntifa Hakkı 
A) Kurulması 
MADDE 1059 - (1) Sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkı kurulabilir. 
(2) İntifa hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça, sahibine üzerinde kurulduğu gemiden tam yararlan

ma yetkisini sağlar. 
(3) Sözleşmesel intifa hakkının kurulmasında 1015 inci madde hükmü uygulanır. 
B) Uygulanacak hükümler 
MADDE 1060 - (1) Sicile kayıtlı gemi üzerindeki intifa hakkı Türk Medenî Kanununun taşın

mazlar üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâbidir. 
(2) İntifa hakkı ile gemi ipotekleri arasındaki ilişkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu mad

desi hükmüne tâbidir. Aynı tarihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededir. Gemi ipoteğinin 
derecelerinin değiştirilmesi ve ipoteğin malike karşı alacaklıya sağladığı hakların zamanaşımına uğ
raması ile ilgili hükümler burada da uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 
Donatan ve Donatma İştiraki 

A) Donatan 
I- Tanımı 
MADDE 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi mali

kine denir. 
(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya 

kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin 
işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike kar
şı haksız ve alacaklı da kötüniyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez. 
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II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 
MADDE 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağ

lı kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zarar
lardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamları
nın kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. 

(2) Donatanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına 
ilişkin uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. 

III- Yetkili mahkeme 
MADDE 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sıfatı dolayısıyla, herhangi bir alacaktan dolayı ge

minin bağlama limanı mahkemesinde dava açılabilir. 
B) Donatma iştiraki 
I- Tanımı 
MADDE 1064 - (1) Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, 

menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabı
na suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır. 

(2) Tek başına bir geminin maliki veya işletme hakkına sahip olan ticaret şirketleri veya diğer 
tüzel kişiler hakkında donatma iştirakine ilişkin hükümler uygulanmaz. 

II- İştirakin tescili 
MADDE 1065 - (1) Donatma iştirakinin kurulmasını izleyen onbeş gün içinde iştirakin ticaret 

ve gemi sicillerine tescili gerekir. 
(2) Ticaret ve gemi sicillerine, 
a) Paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları, 
b) İştirakin unvanı ve merkezi, 
c) İştirakin konusu, 
d) Her paydaş donatanın gemi payının miktarı ve 
e) İştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı yoksa birlik

te mi imza atmaya yetkili oldukları 
kaydedilir. 
III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler 
MADDE 1066 - (1) Paydaş donatanlar arasındaki hukuk ilişkiler ile donatma iştirakinin tem

sili, paydaşlar arasındaki sözleşme hükümlerine tâbidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlar
da, aşağıdaki maddeler uygulanır. 

IV- İştirakin yönetimi ve temsili 
1. Kararlar 
MADDE 1067 - (1) İştirakin işleri paydaş donatanların oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara 

göre yürütülür. Her paydaş donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının 
miktarına göre belirlenir. Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip ol
maları hâlinde oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır. 
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(2) Donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iş
tirakin amacına yabancı kararlar oybirliği ile alınır. 

2. Gemi müdürü 

a) Atanması ve görevden alınması 

MADDE 1068 - (1) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi mü
dürü atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için oy birliği şarttır. 

(2) Gemi müdürü, sözleşmeden doğan tazminat istem hakkı saklı kalmak üzere, her zaman oy 
çoğunluğuyla görevden alınabilir. 

(3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur. 

b) Yönetim yetkisi 
MADDE 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakkı 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, ola

ğanüstü tamirler veya kaptanın atanması ve görevden alınması için önceden donatma iştirakinin ka
rarının alınması gerekir. 

(2) Gemi müdürü, iştirak tarafından yetkilerinin kapsamına getirilen sınırlamalara uymakla yü
kümlüdür. Bunun dışında alınan kararlara göre hareket etmek ve bu kararları uygulamak zorundadır. 

c) Temsil yetkisi 
aa) Kapsamı 

MADDE 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlem
leri ve hukuk tasarrufları üçüncü kişilerle yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenen paraları toplama
ya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatılmasına ve bakımına iliş
kin işlem ve tasarruflar ile navlun sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma gider
lerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesi dâhildir. 

(2) Gemi müdürü, kaptanı atamaya ve görevden almaya yetkilidir. Kaptan, sadece gemi müdü
rünün emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olup; paydaş donatanlardan herhangi birinin verece
ği talimata uymak zorunda değildir. 

(3) Gemi müdürü bu madde uyarınca yapmaya yetkili olduğu işlerden doğan uyuşmazlıklar do
layısıyla açılan davalarda ve girişilen takiplerde iştiraki temsile de yetkilidir. 

(4) Gemi müdürü, kendisine ayrıca özel bir yetki verilmedikçe, iştirak veya paydaş donatanlar
dan birinin veya birkaçının adına kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı veya ödünç para alamaya
cağı gibi gemi veya gemi payları üzerinde bunları satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bu
lunamaz. 

bb) Hükümleri 

MADDE 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sıfatla kanun yetkileri çerçevesinde yaptığı hukuk iş
lemlerden doğan bütün hak ve borçlar iştirake aittir. 

cc) Sınırlandırılması 
MADDE 1072 - (1) Gemi müdürünün kanun temsil yetkisinin sınırlandırılması, donatma işti

raki tarafından ancak işlemin yapıldığı anda bunu bilen üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. 
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d) Yükümlülükleri 
aa) Özen yükümlülüğü 
MADDE 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini yaparken tedbirli bir donatanın 

özenini göstermek zorundadır. 
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü 
MADDE 1074 - (1) Gemi müdürü, iştirak işlerine ilişkin ayrı bir defter tutmaya ve iştirak işleri 

dolayısıyla aldığı belgeleri ve verdiği belgelerin suretlerini düzenli bir şekilde saklamak zorundadır. 
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü 
MADDE 1075 - (1) Gemi müdürü, paydaş donatanlardan her birine, istemi üzerine, donatma işti

rakine ait işler hakkında bilgi vermek ve iştirake ait bütün defterlerle belgeleri göstermek zorundadır. 
(2) Donatma iştirakinde gemi müdürünün hesap vermesine her zaman karar verilebilir. Gemi 

müdürünün verdiği hesabın çoğunluk tarafından onaylanması ve gördüğü işlerin uygun bulunması, 
bu karara karşıoy verenlerin itiraz haklarını düşürmez. 

V- Kazanca ve zarara katılma 
MADDE 1076 - (1) İştirakin kazancı ve zararı, paydaş donatanlara gemideki paylarına göre 

dağıtılır. 
(2) Kazanç ve zarar hesabı ile kazancın dağıtılması takvim yılı sonunda yapılır. 
VI- Giderlere katılma 
MADDE 1077 - (1) Paydaş donatanlardan her biri iştirakin giderlerine, özellikle geminin do

natılması ve tamiri giderlerine, gemideki payları oranında katılmak zorundadır. 
(2) Paydaş donatanlardan biri kendisine düşen gider payını ödemez ve bu para diğer paydaş do

natanlar tarafından onun hesabına avans olarak verilirse, borçlu paydaşın temerrüt faizi ödeme yü
kümlülüğü, avansların verildiği tarihten itibaren başlar. Avansın ödenmesinin, borçlu paydaşa ait 
gemi payı veya payları üzerinde, avans veren paydaş donatanlar bakımından doğurduğu sigortala-
nalabilir menfaatin sigorta ettirilmesi hâlinde, sigorta giderleri de borçlu paydaş donatana ait olur. 

VII- Paydaş donatanların kişiliğinde değişiklik 
MADDE 1078 - (1) Paydaş donatanlardan birinin kişiliğinde meydana gelecek bir değişiklik, 

donatma iştirakinin devamına engel olmaz. 
(2) Paydaş donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz. 
VIII- Paydaş donatan olan kaptan 
MADDE 1079 - (1) Kaptan paydaş donatanlardan biri ise, işine onayı olmaksızın son verildi

ğinde, paydaş donatanlarla yaptığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatıyla sahip olduğu pa
yın, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce biçilecek değerinin ödenmesi suretiyle satın alınma
sını isteyebilir. Kaptan, haklı bir sebep olmaksızın istemini ileri sürmekte gecikirse, hakkı düşer. 

IX- Paydaş donatanların sorumluluğu 
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 
MADDE 1080 - (1) Deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler 

saklı kalmak üzere, paydaş donatanlar, iştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı kişisel 
olarak ve fakat iştirak paylan oranında sorumludurlar. 
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2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde 
MADDE 1081 - (1) İştirak payını devreden paydaş donatan, iktisap edenle birlikte devri diğer 

donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sayılır ve 
bu bildirimden önce doğan bütün borçlardan dolayı onlara karşı paydaş donatan sıfatıyla sorumlu 
olmakta devam eder. İştirak payını iktisap eden kişi de, iktisap anından itibaren diğer paydaş dona
tanlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sıfatı ile sorumlu olur. 

(2) Donatma iştiraki sözleşmesi hükümleri ile, iştirak tarafından verilen kararlar ve girişilmiş 
işler, devredeni ne ölçüde bağlıyorsa, iktisap edeni de o ölçüde bağlar. İktisap edenin tekeffül bakı
mından devredene karşı sahip olduğu haklar saklı kalmak şartıyla, diğer paydaş donatanlar, devre
denin paydaş donatan sıfatıyla devrettiği payına ilişkin olmak üzere ona düşen borçları, iktisap ede
ne karşı da takas edebilirler. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, bir iştirak payının cebr icra yolu ile iktisabı hâlinde de uy
gulanır. 

X- Sona ermesi 
1. Sona erme sebepleri 
a) Fesih kararı 
MADDE 1082 - (1) Donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hak

kındaki karar da, iştirakin feshi kararı hükmündedir. 
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi 
MADDE 1083 - (1) Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çık

masına izin verilmesini isteyebilir. İştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan, haklı se
beplere dayanarak mahkemeden iştirakin feshini isteyebilir. 

(2) Dürüstlük kurallarına göre paydaş donatanın iştirakte kalmasını ondan beklenilemeyecek 
derecede zorlaştıran olaylar haklı sebep sayılır. Sadece çıkmak isteyen paydaş donatanın kişiliğini 
ilgilendiren ve diğer paydaş donatanlardan hiçbiri için sözleşmeye aykırılık oluşturmayan olaylar, 
haklı sebep olarak kabul edilemez. 

(3) Mahkeme haklı sebebi kanıtlanmış görürse, davacının iştirak payına bilirkişilerce biçilecek 
olan değerin diğer paydaş donatanlar tarafından ödenip devralınması için onlara uygun bir süre ve
rir. Her paydaş donatanın, davacı paydaş donatanın payını, kendi payı oranında devralmak hakkı 
vardır. Mahkemece verilen süre içinde davacı paydaş donatanın payı devralınmadığı takdirde, mah
keme iştirakin feshine karar verir. 

(4) Bu madde hükümlerinin paydaş donatanlar aleyhine değiştirilmesi sonucunu doğuran söz
leşme şartlan geçersizdir. 

c) İştirakin iflâsı 
MADDE 1084 - (1) Donatma iştiraki hakkında iflsın açılmasıyla da iştirak sona erer. 
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller 
MADDE 1085 - (1) Paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma iştirakinin sona 

ermesine sebep olmaz. 
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X I - Tasfiye 

MADDE 1086 - (1) Donatma iştirakinin feshi yahut geminin devri kararlaştınlmışsa, gemi 
açık arttırmayla satılır ve iştirak tasfiye olunur. Geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez bir 
hâlde bulunduğu mahkeme kararıyla saptanmadıkça, satış, ancak gemi bağlama limanında veya bir 
Türk limanında bulunup da yerine getirmekle yükümlü olduğu bir navlun sözleşmesiyle henüz bağ
lı bulunmadığı bir sırada yapılabilir. Satış şekli ve şartlan paydaş donatanların hepsinin onaylarıy
la verecekleri bir kararla değiştirilebilir. 

(2) Satış şekli ve şartları veya tasfiye memurunun atanması hususunda paydaş donatanların uz-
laşamamaları veya feshe mahkemece karar verilmiş olması hâlinde, mahkeme gemiyi satmak ve iş
tiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru atar. Bu memurun hakları, görevleri ve sorumluluğu 
hakkında kollektif şirket tasfiye memurları hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

XII- Yetkili mahkeme 
MADDE 1087 - (1) Paydaş donatanlar aleyhine bu sıfatları dolayısıyla diğer paydaş donatan

lar veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir alacaktan dolayı geminin bağlama limanı mahkeme
sinde dava açılabilir. 

(2) Davanın paydaş donatanlardan biri veya birkaçı aleyhine açılmış olması hâlinde de aynı hü
küm uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaptan 

A) Özen yükümlülüğü 
MADDE 1088 - (1) Kaptan, bütün işlerinde, özellikle ifası kendisine düşen sözleşmelerin ye

rine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadır. 
B) Sorumluluğu 
MADDE 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kı

sımlarda belirtilen görevlerini yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi 
ve eşyayla ilgili herkese karşı sorumludur. 

(2) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. 
(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. 
(4) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına 

ilişkin uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. 
C) Görevleri 
I- Geminin elverişliliği ile ilgili olarak 
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme 
MADDE 1090 - (1) Kaptan; yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişli olmasına ve 

gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasına dikkat etmek zorundadır. 
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme 
MADDE 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boşaltma araçlarının kullanılma amaçlarına uygun du

rumda olmasına ve istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine dikkat etmek zorundadır. 
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(2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarınca, geminin aşırı derecede yüklenmemesi
ne; gerekli safranın gemide bulunmasına ve geminin ambarlarının taşınacak olan eşyayı kabule ve 
korumaya elverişli düzen ile de donatılmış olmasına dikkat etmek zorundadır. 

II- Yabancı mevzuata uyma 

MADDE 1092 - (1) Kaptan; yabancı bir ülkede bulunduğu sırada o ülke devletinin mevzuatı
na, özellikle güvenlik, vergi ve gümrük kurallarına uymamasından doğan zararları tazmin ile yü
kümlüdür. 

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

III- Yola çıkma 
MADDE 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazır olunca, elverişli ilk fırsatta yola çıkmak zo

rundadır. 

(2) Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile, 
geminin kalkmasını veya yolculuğun devamını, uygun görülemeyecek bir şekilde geciktiremez. 
Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat alması mümkünse, vakit 
geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde 
yerine başka bir kişiyi kaptan olarak bırakmak zorundadır. Kaptan, seçiminde kusurlu olmadıkça, 
kendisine vekâlet eden kaptanın fiillerinden doUyı sorumlu tutulamaz. 

IV- Gemide hazır bulunma 
MADDE 1094 - (1) Yükleme başladıktan boşaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep bulun

madıkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrılamaz. Kaptan ayrılmak zorun
da kalırsa, ayrılmadan önce zabitler veya tayfalar arasından uygun birisini yerine vekil bırakmakla 
yükümlüdür. 

(2) Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunduğu za
manda, yükleme başlamadan önce ve boşaltma bittikten sonra da uygulanır. 

(3) Kaptan, yakın bir tehlikenin varolması hâlinde veya gemi denizde bulunduğu sırada, gemi
den ayrılmasını haklı gösteren bir zorunluluk olmadıkça, gemide kalmakla yükümlüdür. 

V- Kaptanın gemi zabitlerine danışması 
MADDE 1095 - (1) Kaptan, bir tehlikenin varlığı hâlinde, gemi zabitlerine danışmaya gerek 

görse bile, onların verdikleri kararla bağlı olmayıp alacağı önlemlerden daima kendisi sorumlu olur. 

VI- Gemi jurnali 

1. Tutma yükümlülüğü 
MADDE 1096 - (1) Her gemide gemi jurna'i denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculuk

ta eşya veya safranın yüklenmeye başlanması anından itibaren geçecek belli başlı olaylar yazılır. 

(2) Gemi jurnali, kaptanın gözetimi altında, ikinci kaptan tarafından ve onun özrü hâlinde biz
zat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla yetkin bir gemi adamı tarafından tutulur. 

(3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüğü yoktur. 
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2. İçeriği 

MADDE 1097 - (1) Gemi jurnaline engel olmadıkça aşağıdaki hususlar günü gününe yazılır: 
a) Meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu, 
b) Geminin izlediği rota ve aldığı yol, 
c) Geminin bulunduğu enlem ve boylam dairesi, 
d) Sintinelerdeki su yüksekliği, 
e) İskandil edilen su derinliği, 
f) Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıldığı saatler, 
g) Gemi adamları arasındaki değişiklikler, 
h) Gemi veya eşyanın uğradığı bütün kazalar ve bunların ayrıntılı açıklaması, 
i) Gemide işlenen suçlar ve Nüfus Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, gemideki doğum ve 

ölüm olayları. 

(2) Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanır. 
VII- Deniz raporu 
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar 
MADDE 1098 - (1) Kaptan, yolculuk sırasında gemiyi veya taşınan eşyayı ilgilendiren veya 

başkaca bir maddî zarar doğurması mümkün olan bir kaza meydana geldiğinde, gemi zayi olsa bi
le, bir deniz raporu düzenlenmesini isteme yetkili kişilerce kendisinden istendiği takdirde buna zo
runludur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya ilgisi olduğunu ispat eden herkes isteye
bilir. Deniz raporunun, vakit kaybetmeksizin aşağıda belirtilen yerlerde düzenlenmesi istenebilir: 

a) Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise, kazadan sonra varılan ilk limanda, 
b) Gemi tamir edildiği veya eşya boşaltıldığı takdirde barınma limanında, 
c) Yolculuk geminin batması yüzünden veya diğer bir sebepten varma limanına ulaşmadan bi

ter ise, kaptanın veya ona vekâlet eden kişinin uğradığı ilk elverişli yerde. 
(2) Kaptan, ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptan

dan sonra, en yüksek rütbeli zabit tespit yaptırmak zorundadır. 
(3) Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır. 
(4) Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mahkemelerce düzenlenir. Diğer yerler

de Türk Bayraklı gemiler için yerel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Türk konsoloslukları de
niz raporu düzenler. 

2. Tespit edilecek konular 
MADDE 1099 - (1) Yolculuğun önemli olayları, özellikle kazalar ve zararın önüne geçilmesi ve

ya azaltılması için alınan önlemler tam ve açık olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir. 

3. Usul 
MADDE 1100 - (1) Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarının ad ve soyadlarını gösteren bir 

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diğer belgelerle birlikte 1098 inci maddede belirtilen 
mahkemeye veya konsolosluğa başvurur. 
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(2) Başvuru üzerine mahkeme veya konsoLsluk, tespit için mümkün olduğu kadar yakın bir 
gün belirler ve bunu uygun olan bir şekilde ilân eder. Ancak, gecikmesinde sakınca görülen hâller
de ilândan vazgeçilebilir. 

(3) Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diğer kişiler, mahkemede veya konsolosluk
ta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler. 

(4) Kaptan, gemi jurnaline dayalı olarak gerekli açıklamalarda bulunur. Gemi jurnali, mahke
meye veya konsolosluğa getirilemiyorsa veya tutulması zorunlu değilse, bu hâllerin sebebleri bildi
rilmelidir. 

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüğünde gemi adamlarından mahkemeye gelmemiş olan
ları dinleyebileceği gibi, olayların yeterince anlaşılması için kaptan ve diğer gemi adamlarına iste
diğini de sorabilir. 

(6) Kaptan, diğer gemi adamları ve olayla ilgisi bulunanlara doğru söylemeleri gerektiği ihtar 
olunur. 

4. Tutanağın aslının saklanması 

MADDE 1101 - (1) Tutanağın aslı mahkemece veya konsoloslukça saklanır. İlgililerden iste
yenlere onaylanmış örnekleri verilir. 

VIII- Donatanın menfaatlerini koruma 

MADDE 1102 - (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiği sürece donatanın menfaatlerini ko
rumakla yükümlüdür. 

D) Kanundan doğan temsil yetkisi 

I- Donatanın temsilcisi sıfatıyla 

1. Kapsamı 

a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada 

MADDE 1103 - (1) Gemi henüz bağlama limanında bulunduğu sırada kaptanın yapmış oldu
ğu hukukî işlemler, donatanı bağlamaz; meğerki, kaptan kendisine ayrıca verilmiş özel bir yetkiye 
dayanarak hareket etmiş veya borç diğer özel bir sebepten doğmuş olsun. 

(2) Kaptan bağlama limanında da gemi adamı tutmaya yetkilidir. 

b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada 

MADDE 1104 - (1) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada kaptan bu sıfatla geminin 
donatılmasına, yakıt ve kumanyasına, gemi adamlarına, geminin denize, yola ve yüke elverişli bir 
hâlde tutulmasına ve genel olarak yolculuğun güvenli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin her türlü iş
lem ve tasarrufları üçüncü kişilerle donatan adına yapmaya yetkilidir. 

(2) Taşıma sözleşmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanın yet
kisi kapsamındadır. 

(3) Yabancı bayraklı gemilerde, geminin malikine veya kiracısına açılacak her türlü dava veya 
takip, onlar hakkında geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir. 
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c) Kredi işlemleri 
MADDE 1105 - (1) Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuğu yapmak için zorunluluk 

bulunması hâlinde ve bu gereksinimlerin karşılanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para ve
ya veresiye mal almaya ve benzeri kredi işlemlerini yapmaya yetkilidir. 

(2) Birinci fıkrada kaptanın yapmaya yetkili olduğu belirtilen işlemlerin geçerliği, onun seçti
ği işlemin amaca uygun veya bu işlemle sağlanan para veya diğer şeylerin fiilen geminin korunma
sı veya yolculuk yapmak için kullanılmış olup olmamasına bağlı değildir. Üçüncü kişi, kaptanın 
yetkisiz olduğunu veya sağlanan krediyi başka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduğunu biliyor
sa yahut bunları bilmemesi ağır bir ihmal oluşturuyorsa, kaptanın yaptığı işlem donatanı bağlamaz. 

(3) Kaptanın kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın kişisel olarak sorumlu tutulması, ona 
donatan tarafından açık bir temsil yetkisi verilmiş bulunmasına bağlıdır. 

2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
MADDE 1106 - (1) Kaptanın kanundan doğan temsil yetkisini sınırlandırmış olan donatan, bu 

sınırlandırmalara kaptanın uymadığını, sadece bunları bilen kişilere karşı ileri sürebilir. 
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması 
MADDE 1107 - (1) Kaptanla yaptığı sözleşmenin feshini bildiren donatan, onun feshi bildirim 

süresi içinde, yetkilerini kullanmasını yasaklayabilir. 
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi 
MADDE 1108 - (1) Vekâleti olmadan donatan hesabına kendi parasından avans veren veya 

kendi adına borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacağı bakımından üçüncü kişilerden fark
lı bir hakka sahip değildir. 

5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu 
MADDE 1109 - (1) Donatan, kaptanın onun adına hareket ettiğini bildirerek veya bildirmeye-

rek, gemiyi sevk ve idare eden kişi sıfatıyla kanunî yetkileri dâhilinde yaptığı hukukî işlemlerden 
dolayı üçüncü kişilere karşı hak iktisap eder ve borç altına girer. 

(2) Kaptan, ifasını ayrıca üstlenmedikçe veya kanunî yetkilerini aşmadıkça, yapmış olduğu iş
lemlerden dolayı şahsen borç altına girmez. Kaptanın 1088 ve 1089 uncu maddelerden kaynakla
nan sorumluluğu saklıdır. 

6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri 
MADDE 1110 - (1) Donatan tarafından sınırlandırılmış olmadıkça, kaptan ile donatan arasın

daki ilişkilerde de kaptanın yetkilerinin kapsamı, 1103 ilâ 1105 inci maddelerde yer alan hükümle
re tâbidir. 

(2) Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sırasında meydana gelen olaylar, yaptığı sözleş
meler ve açılan davalar hakkında düzenli şekilde bilgi vermekle yükümlü olduğu gibi, şartlar elver
dikçe bütün önemli işlerde, özellikle 1105 inci maddede yazılı durumlarda, yolculuğun değiştirilmesi 
veya kesilmesi gerektiğinde ve olağanüstü tamirler ile alımlarda ondan talimat istemek zorundadır. 

(3) Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olağanüstü tamirleri ve alım
ları, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir. 
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(4) Kaptan, donatana geminin bağlama limanına dönüşünde ve onun her isteyişinde hesap ver
meye zorunludur. 

(5) Kaptan, taşıtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altında 
olursa olsun navlun dışında aldığı bütün paralan da, donatanın hesabına alacak yazmak zorundadır. 

II- Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı 

MADDE 1111 - (1) Kaptan, donatanın muvafakati olmaksızın kendi hesabına gemiye eşya 
yükleyemez. Bu yasağa uymadığı takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eşya için, yükleme 
yerinde ve zamanında istenebilecek en yüksek navlunu donatana ödemeye zorunludur. Donatanın 
kaptanın ödediği navlunun karşılamadığı zararı için tazminat isteme hakkı saklıdır. 

III- Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü 

1. Genel olarak 

MADDE 1112 - (1) Kaptan, yolculuk esnasında yükle ilgili olanların menfaati gereği eşyanın 
en iyi şekilde korunması için mümkün olan özeni göstermekle yükümlüdür. 

(2) Kaptan, bir zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için özel önlemlerin alınması gerekti
ğinde, yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmaya ve mümkünse talimatlarını almaya 
ve durumun gereğine göre bu talimatları yerine getirmeye zorunludur. Talimat alınması mümkün ol
madığı takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanları, bu gibi du
rumlardan ve alınan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düşeni yapar. 

(3) Kaptan, bu gibi durumlarda eşyayı tamamen veya kısmen boşaltmaya ve eşyanın bozulma
sı yüzünden veya diğer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararın başka surette önüne geçile
meyeceği anlaşılıyorsa, eşyayı satmaya; korunması yahut daha ileri götürülmesi için gereken para
yı sağlamak için rehnetmeye yetkilidir. 

(4) Kaptan, yükle ilgili olanların zamanında bizzat yapabilecek durumda olmamaları koşuluy
la, eşyanın ziyamdan ve hasara uğramasından doğan istem haklarını, mahkemelerde veya mahkeme 
dışında kendi adına kullanmaya yetkilidir. 

2. Rotadan sapma 
MADDE 1113 - (1) Yolculuğun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir durum 

engellerse, kaptan durumun gereklerine ve olanaklar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduğu ta
limata göre, yolculuğa, başka bir rota üzerinde devam edebileceği gibi kısa veya uzun bir süre için 
ara verebilir veya kalkma limanına geri dönebilir. 

(2) Taşıma sözleşmesinin sona ermesi hâlinde kaptan, 1211 inci madde hükümlerine göre 
hareket eder. 

3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi 

a) Genel olarak 
MADDE 1114 - (1) 1112 nci maddede yazılı hâller dışında kaptan, ancak yolculuğun devamı 

için zorunluluk bulunduğu takdirde, eşya üzerinde onu satmak, rehnetmek veya kullanmak suretiy
le tasarrufta bulunabilir. 
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b) Müşterek avarya hâlinde 
MADDE 1115 - (1) Kaptan, para gereksinimi müşterek avaryadan kaynaklanmış olup da bunu 

karşılamak için değişik önlemlerden birine başvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgi
lilere en az zarar verecek olanını seçmek zorundadır. 

c) Diğer hâllerde 
MADDE 1116 - (1) Müşterek avarya hâli bulunmadığı takdirde, kaptan, sadece, para gereksi

niminin başka yolla karşılanması olanağı yoksa veya diğer önlemlerin alınması donatan yönünden 
katlanılamayacak bir zararın doğmasına sebebiyet verecekse eşyayı satabilir, rehnedebilir veya di
ğer bir şekilde eşya üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması 
MADDE 1117 - (1) Kaptan eşya üzerinde 1116 ncı maddede yazılı olduğu şekilde tasarruf ettiği 

takdirde, donatan, bundan zarar gören yükle ilgili kişilerin uğradıkları zararı tazmin ile yükümlüdür. 

(2) Donatanın ödeyeceği tazminat hakkında 1186 ncı madde hükmü uygulanır. Eşyanın satışı 
sonucunda elde edilen net satış bedeli 1186 ncı maddede yazılı değeri geçerse, onun yerine net sa
tış bedeli geçer. 

4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği 
MADDE 1118-(1) Kaptanın, 1112 nci, 1114üncü, 1115 inci ve 1117 nci maddelere göre yap

tığı hukukî işlemlerin geçerli olup olmadığı, 1105 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Deniz Ticareti Sözleşmeleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Gemi Kira Sözleşmeleri 
A) Tanımı ve türleri 
MADDE 1119 - (1) Gemi kira sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, bununla kiralayan, belirli bir 

süre için geminin kullanılmasını, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlenir. 
(2) Kiralayanın, gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi üstlenmesi, söz

leşmenin niteliğini değiştirmez. 
B) Gemi kira senedi 
MADDE 1120 - (1) Gemi kira sözleşmesinin taraflarından her biri, giderini vermek koşuluy

la, sözleşme şartlarını içeren bir gemi kira senedi (gemi kira çarter partisi) düzenlenmesini ve ken
disine verilmesini isteyebilir. 

C) Sicile şerh 
MADDE 1121 - (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, taraflar, gemi kira sözleşmelerinin 

Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Denizcilik Müsteşarlığı tara
fından tutulan özel sicile şerhini isteyebilirler. 

(2) Bu şerh, sonraki maliklere, kiracının gemi kira sözleşmesindeki koşullar çerçevesinde, ge
miyi kullanmasına izin vermek zorunluluğunu yükler. 
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D) Hüküm ve sonuçları 
I- Geminin kullanılmasından doğan istemler 
MADDE 1122 - (1) Kiracı, üçüncü kişilerin, geminin işletilmesinden dolayı, kiralayana karşı 

yöneltecekleri tüm istemleri karşılamak yükümlülüğü altındadır. 
II- Geminin teslimi 
MADDE 1123 - (1) Kiralayan, kiralanan gemiyi kararlaştırılan tarihte ve yerde denize elveriş

li ve sözleşme ile güdülen amaca uygun bir şekilde kullanmağa hazır olarak kiracıya teslim etmek
le yükümlüdür. 

III- Giderler 
MADDE 1124 - (1) Geminin ayıplarından doğan tamirler ile bu yüzden değiştirilen parçaların 

giderleri kiralayana aittir. 
(2) Geminin, ayıbından dolayı yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalması hâlinde, aşan 

süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiş ise geri verilir. 
(3) Geminin bakımı ve birinci fıkra kapsamına girmeyen tamirleri ile parçalarının değiştirilme

si ve işletilmesinden doğan giderler, kiracıya aittir. 
IV- Gemiyi kullanma hakkı 
MADDE 1125 - (1) Kiracı, gemiyi tahsis amacına uygun olarak sözleşme hükümleri çerçeve

sinde dilediği gibi kullanabilir. 
(2) Kiracı, kiralayanın geminin donatımı için sözleşme hükümlerine göre gemide bıraktığı her 

tür malzeme ve teçhizatı, sözleşmenin bitiminde aynı nitelik ve nicelikte teslim etmek şartıyla kul
lanma hakkına sahiptir. 

V- Sigorta 
MADDE 1126 - (1) Kiracı, geminin geri verilmesine kadar doğacak denizcilik ve sorumluluk 

rizikolanna karşı sigorta yaptırmak ve sigorta sözleşmesinin kurulduğunu kiralayana önceden bil
dirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinde ve poliçesinde, kiralayanın ismen bildirilmesi ve si
gortanın "kimin olacaksa onun hesabına" yaptırılması zorunludur. 

VI- Gemi adamlarının çalıştırılması 
MADDE 1127 - (1) Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülükler 

kiracıya aittir. Geminin gemi adamlarıyla birlikte kiracının emrine verildiği kira sözleşmelerinde, 
gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerden kiralayan, kiracı ile 
birlikte ve müteselsilen sorumlu olur. 

VII- Geminin iadesi 
MADDE 1128 - (1) Kiracı, sözleşme bitiminde gemiyi, teslim aldığı haliyle geri verir. Kiracı, 

gemide ve tesisatında, normal bir kullanım tarzı sonucu meydana gelen eksiklik, değişiklik veya 
aşınmadan sorumlu değildir. 

VIII- Geminin geri verilmesinde gecikme 
MADDE 1129 - (1) Sözleşmenin bitiminde gemiyi geri vermede geciktiği takdirde kiracı, ge

ciktiği sürenin ilk onbeş günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki ka
tı üzerinden hesaplanacak bir tazminatı ödemekle yükümlüdür; meğerki kiralayan, daha yüksek bir 
zarara uğradığını ispat etmiş olsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 8 1 7 -

E) Uygulanacak hükümler 
MADDE 1130 - (1) Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanununun adî kira 

sözleşmeleri hakkındaki hükümleri nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Zaman Çarteri Sözleşmesi 

A) Tanımı 
MADDE 1131 - (1) Zaman çarteri sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, bununla tahsis eden, do

natılmış bir geminin ticarî yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bı
rakmayı üstlenir. 

(2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayılır. 
B) Zaman çarter partisi 
MADDE 1132 - (1) Zaman çarter sözleşmesi yapıldığında taraflardan her biri, giderini vere

rek, sözleşme şartlarını içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir. 
C) Tarafların hakları ve borçları 
I- Tahsis edenin borçları 
MADDE 1133 - (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden, 

belirlenen gemiyi, 

a) Kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak, 
b) Sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun 

bir hâlde bulundurmak 

ile yükümlüdür. 
II- Geminin ticarî yönetimi 
MADDE 1134 - (1) Geminin, ticar yönetimi tahsis olunana aittir. 
(2) Kaptan, tahsis olunanın geminin ticar yönetimine ilişkin olarak zaman çarteri sözleşmesi 

hükümleri çerçevesinde kendisine verdiği bütün talimatlara uymak zorundadır. 
III- Giderler 
MADDE 1135 - (1) Geminin ticar işletilmesinden doğan, özellikle makinelerinin düzenli bir 

şekilde işlemesini sağlayacak nitelik ve miktarda yakıtın sağlanması için gerekli giderlere olduğu 
gibi, tüm giderlere tahsis olunan katlanır. 

IV- Ücret ödeme borcu ve güvencesi 
MADDE 1136 - (1) Tahsis ücreti, geminin ticarî yönetiminin, sözleşme şartları çerçevesinde 

fiilen tahsis olunana bırakıldığı günden başlamak üzere aylık olarak ve peşinen ödenir. 
(2) Geminin hareketsiz kaldığı sürenin en az yirmidört saati geçmiş olması şartıyla, ticarî ba

kımdan yararlanılabilir bir durumda olmadığı süre için ücret ödenmez. 
(3) Tahsis eden zaman çarteri sözleşmesinden doğan bütün alacakları için, tahsis olunana ait ta

şınır ve kıymetli evrak üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca ha
pis hakkına, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde aynı Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uya-
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rınca alacak rehnine ve bu navlunu güvence altına almak üzere 1201 inci maddeye göre tanınan ha
pis hakkına sahiptir; şu kadar ki, navlun borçlusu, alacak rehni kendisine bildirilmediği takdirde 
tahsis olunana yapacağı ödemeyle borcundan kurtulur. 

V- Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi geri verme yükümlülüğü 
MADDE 1137 - (1) Tahsis olunan, geminin ticar yönetimi dolayısıyla tahsis edenin uğradığı 

zararlardan sorumludur. 
(2) Tahsis olunan, sözleşme bitiminde gemiyi sözleşmede belirlenen yerde ve hâlde geri ver

mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlâli hâlinde, tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, za
man çarteri sözleşmesinin bittiği tarihte ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katını ödemekle yü
kümlüdür, meğerki, bu yüzden daha yüksek bir zararın meydana geldiği ispat edilmiş olsun. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Hükümler 

A) Sözleşmenin türleri 
MADDE 1138 - (1) Navlun sözleşmesiyle taşıyan, navlun karşılığında; 
a) Geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek denizde eş

ya taşımayı üstlenir (yolculuk çarteri sözleşmesi); veya 
b) Ayırdedilmiş eşyayı (parça eşya) denizde taşımayı üstlenir (kırkambar sözleşmesi). 
(2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşımalarına uygulanmaz. 
B) Yolculuk çarter partisi 
MADDE 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmesi yapıldığında taraflardan her biri, giderini ve

rerek, sözleşme şartlarını içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesi
ni isteyebilir. 

C) Kamaralar 
MADDE 1140 - (1) Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğinde kamaralar kapsam dışı sayılır; 

bununla beraber taşıtanın izni olmaksızın kamaralara eşya yükletilemez. 
D) Taşıyanın; gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü 
MADDE 1141 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde taşıyan, geminin denize, yola ve yüke el

verişli bir hâlde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. 
(2) Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola veya yüke elverişli olmamasından 

doğan zararlardan sorumludur; meğerki, tedbirli bir taşıyanın harcamakla yükümlü olduğu dikkat ve 
özen gösterilmekle beraber, eksikliği yolculuğun başlangıcına kadar keşfe olanak bulunmamış olsun. 

İKİNCİ AYIRIM 
Yükleme ve Boşaltma 

A) Yükleme 
I- Demirleme yeri 
MADDE 1142 - (1) Kaptan, eşyayı almak için gemiyi sözleşmede belirlenen yere demirler. 
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(2) Sözleşmede yalnızca geminin yükleme yapacağı liman veya bölge belirlenmişse, gemi, bu 
liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanında yükleme yerinin belirtilmesini bekler. 

II- Yükleme giderleri 

MADDE 1143 - (1) Sözleşme, yükleme limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa, yerel teamüller 
ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiye kadar taşıma gideri taşıtana, yükleme gideri ise ta
şıyana aittir. 

III- Yüklenecek eşya 
1. Kararlaştırılandan başka eşya 

MADDE 1144 - (1) Kararlaştırılan eşya yerine, aynı varma limanı için, taşıtan tarafından ge
miye başka eşya yükletilmek istenilirse taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu kabul ile 
yükümlüdür. Sözleşmede, eşya ferden belirlenmiş ise bu hüküm uygulanmaz. 

2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü 
a) Eşya hakkında 
MADDE 1145 - (1) Taşıtan ile yükleten, eşya hakkında taşıyana tam ve doğru beyanda bulun

makla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıya
na karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, ancak kusurları varsa sorumlu 
olurlar. 

(2) Taşıyanın navlun sözleşmesi gereğince taşıtan ve yükleten dışındaki kişilere karşı olan yü
kümlülükleri ve sorumluluğu saklıdır. 

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

çirilmesi menedilmiş olan eşyayı yükler yahut yükleme sırasında kanun hükümlerine, özellikle kol
luk güçleri, vergi ve gümrük kanunlarına aykırı hareket ederlerse, taşıyana karşı sorumludur; bu 
yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise ancak kusurları varsa sorumlu olurlar. 

(2) Kaptanın onayıyla hareket etmiş olmaları, taşıtan ve yükleteni diğer kişilere karşı sorumlu
luktan kurtarmaz. Bunlar eşyanın elkonulmuş olduğunu ileri sürerek navlunu ödemekten kaçına-
mazlar. 

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

c) Gizlice yüklenen eşya hakkında 
MADDE 1147 - (1) Kaptanın bilgisi olmaksızın gizlice gemiye eşya yükleyen kişi de 1145 in

ci maddeye göre bu yüzden doğacak zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eşyayı tek
rar karaya çıkarmaya ve gemiyi veya diğer eşyayı tehlikeye düşürürse gerektiğinde denize atmaya 
yetkilidir. Kaptan eşyayı gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sırasında bu gibi yolculuk ve 
eşya için alınan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir. 

d) Tehlikeli eşya hakkında 
MADDE 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuata göre tehlikeli sayılan 

eşya kaptanın bunlardan veya bunların tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksızın gemiye 
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getirilirse, taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye gö
re sorumludur. Bu hâlde kaptan eşyayı her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çıkarmaya, imha 
etmeye veya başka suretle zararsız hâle getirmeye yetkilidir. 

(2) Kaptan, eşyanın tehlikeli cins veya niteliğini bildiği hâlde, yüklemeye onay vermişse, eşya 
gemiyi veya diğer eşyayı tehlikeye soktuğu takdirde aynı şekilde hareket etmeye yetkilidir. Bu 
hâlde de taşıyan veya kaptan, zararı tazmin etmekle yükümlü değildirler. Müşterek avarya hâlinde 
zararın paylaşılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

3. Bilgi 
MADDE 1149 - (1) Taşıyanın veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâller

de kaptanın bilgisi hükmündedir. 

IV- Başka gemiye yükleme ve aktarma 
MADDE 1150 - (1) Taşıyan, taşıtanın iznini almadan eşyayı başka gemiye yükleyemez, yük-

lerse bundan doğacak zarardan sorumlu olur; meğerki, eşyanın kararlaştırılan gemiye yükletilmiş 
olması hâlinde de zararın meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taşıtana ait olsun. 

(2) Tehlike hâlinde ve yolculuk başladıktan sonra yapılacak aktarmalar hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

V- Güverteye konacak eşya 
MADDE 1151 - (1) Taşıyan, eşyayı güvertede taşıyamaz ve küpeşteye asamaz. 

(2) Taşıyan eşyayı ancak yükleten ile arasındaki anlaşmaya veya ticar teamüle uygunsa ya da 
mevzuat gereği zorunluysa güvertede taşıyabilir. 

(3) Taşıyan eşyanın güvertede taşınması veya taşınabileceği hususunda yükleten ile anlaştığı 
takdirde denizde taşıma senedine bu yolda yazılı bir kaydı düşmesi gerekir. Böyle bir kaydın düşül
memesi hâlinde, güvertede taşıma hususunda bir anlaşmanın varlığını ispat yükü taşıyana aittir; şu 
kadar ki, taşıyan, denizde taşıma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kişilere 
karşı böyle bir anlaşmayı ileri sürmek hakkına sahip değildir. 

(4) Eşyanın güvertede taşınmış olması birinci veya ikinci fıkraya aykırı ise, taşıyan, güvertede 
taşımadan ileri gelen ziya, hasar veya geç teslimden Kanunun 1178 ve 1179 uncu maddelerine göre 
sorumlu olur. Taşıyanın sorumluluğun sınırları hakkında, yerine göre, Kanunun 1186 veya 1187 nci 
maddeleri uygulanır. 

(5) Eşyanın ambarda taşınması hakkındaki açık anlaşmaya aykırı olarak güvertede taşınması, 
taşıyanın, Kanunun 1187 nci maddesi anlamında bir fiili veya ihmali sayılır. 

VI- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
MADDE 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmış değilse, taşıyan ve

ya yetkili bir temsilcisi, aşağıdaki hükümlere uygun olarak taşıtana bir hazırlık bildiriminde bulunur. 
(2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. 
(3) 1142 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üze

rine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler 
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veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanında kalır. Bu 
hükmün uygulanmasında, liman yönetiminin talimatı, taşıtanın talimatı hükmündedir. 

(4) Yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre, ta
şıtandan başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bildirim bu kişiye yapılır. Bildirimin 
muhatabı bulunamazsa veya muhatap bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşıtana bildi
rilir. Bu takdirde, hazırlık bildirimi, bildirim girişiminde bulunulduğu tarihte yapılmış sayılır. 

(5) Hazırlık bildiriminin geçerliği, herhangi bir şekle bağlı değildir. Hazırlık bildiriminin hü
küm doğurması için, muhatabına ulaşması zorunludur. 

2. Yükleme süresi 
MADDE 1153 - (1) Yükleme süresi, hazırlık bildiriminin, muhatabına ulaşmasını izleyen ilk 

takvim günü ve eğer yüklemeye fiilen başlanmışsa, o andan itibaren işlemeye başlar. Sürenin işle
meye başladığı anda, yüklemeye fiilen başlanılamaması hâllerinde de 1156 ncı madde uygulanır. 

(2) Yükleme süresi sözleşme ile belirlenmemişse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz ça
lışma ile yapılması hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre he
saplanırken, yüklemenin yapılacağı liman, taşımayı yapan gemi, yükleme tesis ve araçları ve yükün 
niteliği ile birlikte yükleme limanı düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur. 

(3) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükleme süresi için ayrıca bir ücret istenemez. 
3. Sürastarya süresi 
MADDE 1154 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmesi için yükleme 

süresinden fazla beklemek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye "sürastarya süresi" denir. 
(2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da, sürastar

ya süresi belirtilmemişse, bu süre on gündür. 

(3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın başlar. 
4. Sürastarya parası 
MADDE 1155 - (1) Sürastarya süresi için taşıyana "sürastarya parası" ödenir. 
(2) Sürastarya parasının miktarı, sözleşme ile belirlenmişse, taşıyan, sözleşmede belirlenen 

miktarı aşan bir istemde bulunamaz. 
(3) Sözleşmede miktarı belirlenmemişse, sürastarya parası olarak yükleme süresini aşan bekle

me nedeniyle, taşıyanın yapmak zorunda kaldığı giderler ve yararlı giderler istenebilir. 
(4) Yükleme limanında doğan sürastarya parasının borçlusu, taşıtan olup, sürastarya parası 

ödenmeden veya yeterli güvence verilmeden, taşıyan gemiyi yola çıkarmak zorunda değildir. 
(5) Yükleme limanında doğan sürastarya parası, sürastarya süresinin hesabında esas alınan za

man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanılmayan zaman birimi için sürastarya parası istenemez. 

(6) Navluna ilişkin hükümler, yükleme limanında doğan sürastarya parasına kıyas yoluyla bi
le uygulanamaz. 

5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı 
MADDE 1156 - (1) Yükleme ve sürastarya süreleri takvime göre aralıksız hesaplanır. 
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(2) Taşıtanın faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye tes
limi mümkün olmayan günler de yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabında dikkate alınır. 

(3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen raslantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye 
alınması mümkün olmayan günler ise bu sürelerin hesabında dikkate alınmaz; sürastarya süresi 
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parası istenemez. 

(4) Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi her iki tarafın faaliyet alanını ilgilendiren rastlan
tısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye teslim edilmesi ve alınması olanağı bulunmayan günler 
yükleme veya sürastarya sürelerine eklenir; şu kadar ki, yükleme süresi içinde olsa bile taşıtan bu 
günler için taşıyana sürastarya parası ödemekle yükümlüdür. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâllerde, yüklemeye fiilen devam edildiği anda, sü
reler durduğu yerden işlemeye başlar. 

6. Hızlandırma primi 
MADDE 1157 - (1) Yüklemenin, sözleşmede kararlaştırılan yükleme süresinden önce bitiril

mesi hâlinde, taşıyanın, kullanılmayan süre için taşıtana bir para ödemesini öngören anlaşmalar ge
çerlidir. Bu paraya ilişkin sürenin hesaplanmasında, yükleme süresinin hesabına ilişkin kurallar uy
gulanır. 

(2) Yapılan sözleşme, navlunun saptanmasına ve belirlenmesine ilişkin olarak yükleme veya 
boşaltma limanında geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya ilişkin hükümleri dolanmak 
amacına yönelikse, birinci fıkra uygulanmaz. 

VII- Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi 
MADDE 1158 - (1) Taşıtan, yolculuk çarteri sözleşmesini, gemi o sözleşme uyarınca yükle

mesini tamamlayıp yolculuğa çıkıncaya kadar feshedebilir. 

(2) Fesih tazminatı olarak, taşıyan sözleşmenin feshedilmesinden dolayı yoksun kaldığı kazanç 
ve o zamana kadar doğmuş olan alacaklarını isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaştırılan toplam 
navlunun yüzde otuzu, yoksun kalınan kazanç sayılır. Feshedilen sözleşmenin ifası için gereken sü
re içinde, taşıyanın, yeni navlun sözleşmeleri yapmak suretiyle elde ettiği kazanç, tazminat tutarın
dan indirilir. 

(3) Fesih hakkının, gemiye eşya alındıktan sonra kullanılması hâlinde, taşıyan, eşyanın boşal
tılması için gereken süreyi beklemek zorundadır. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sa
yılmaz. Taşıtan, eşyanın gemiden çıkarılması nedeniyle taşıyanın yapmak zorunda kaldığı bütün gi
derleri ve uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır. 

(4) Sözleşme uyarınca birden fazla yolculuk yapılacaksa, fesih hakkı, henüz başlamış olmayan 
yolculuklardan her biri için ayrı ayrı veya hepsi için birlikte kullanılabilir. 

VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması 
1. Yüklemenin hiç yapılmaması 

MADDE 1159 - (1) Yükleme süresinin sonunda, 1152 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 
gemi bekleme alanında bekliyorsa veya yükleme başlamış değilse, taşıyan, 1158 inci maddede ön
görülen hakları kullanmak üzere taşıtana faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araç
larla da mümkün olmak üzere, yazılı bildirimde bulunabilir. Sürastarya süresi kararlaştırılmamışsa, 
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yükleme süresinin sonu itibarıyla yolculuk çarteri sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve taşıyan, 1158 in
ci maddedeki haklarını kullanabilir. Sürastarya süresinin kararlaştırılmış olması hâlinde bu bildirim 
üzerine taşıtan, derhal taşıyana sürastarya süresinin sonuna kadar beklemesine dair açık bir talimat 
vermezse, yükleme süresinin dolmasıyla yolculuk çarteri sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve taşıyan, 
1158 inci maddeden doğan hakları kullanabilir. Sürastarya süresinin sonunda hiç yükleme yapılma
mışsa, yükleme süresinin sonuna kadar bildirimde bulunmamış olan taşıyan, bir bildirimde buluna
rak 1158 inci maddeden doğan haklan kullanabilir. 

2. Eksik yükleme 
MADDE 1160 - (1) Yükleme süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi bittikten sonra, ta

şıyan, yüklemenin tamamlanması için daha fazla beklemek zorunda değildir. Taşıyan, taşıtanın ta
limatına dayanarak yükleme ve varsa sürastarya süresinden sonra beklemeye devam ederse, bu sü
re için yaptığı giderlerle bu yüzden uğradığı zarara karşılık tazminat isteyebilir. 

(2) Yükleme süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi bittikten sonra, taşıyan, taşınması 
kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, taşıtanın istemi üzerine yola çıkmak zorun
dadır. Bu durumda taşıyan, 

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan navlunun tamamını, 

b) Doğmuş sürastarya ücretini, 

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı, 

d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen güvencesiz kalmışsa, kendisine 
ek güvence gösterilmesini, 

isteyebilir. Şu kadar ki, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya 
taşınmışsa, bu eşya için alınacak navlun, (a) bendine göre istenecek navlundan düşülür. 

(3) Yükleme süresinin ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresinin sonunda, kararlaştırılan eşya
nın tamamı yüklenmemiş ve önceki iki fıkraya göre talimat da verilmemiş ise, taşıyan, süre veril
mesi suretiyle taşıtana ihtarda bulunup; ya sözleşmeyi feshedilmiş sayarak 1158 inci maddeden do
ğan haklarını ya da yola çıkılmasına ilişkin talimat verildiğini kabul ederek ikinci fıkradan doğan 
haklarını kullanabilir. 

IX- Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması 

1. Birden çok yükleten 
MADDE 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir 

talimata göre eşya, aynı limanda birden çok kişiden teslim alınacaksa, hazırlık bildiriminin taşıtana 
yapılması gereklidir. 1152 ilâ 1160 inci madde hükümleri, birden çok yükleten bulunması dikkate 
alınmaksızın uygulanır. Yükletenler, herbir eşya için, geminin yükleme yerinin değiştirilmesini is
teyebilir; şu kadar ki, yer değiştirmenin, manevrası da dâhil olmak üzere bütün giderleri taşıtana ait
tir ve yükleme ile sürastarya süreleri yer değiştirme manevrası sırasında işlemeye devam eder. 

2. Birden çok taşıtan 
MADDE 1162 - (1) Geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız 

yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleşme için 
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ayrı ayrı uygulanır; şu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleştiğinde, gemiye alın
mış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer 
bütün taşıtanların onayı alınmış olmadıkça taşıtan, eşyanın boşaltılmasını isteyemez. 

X- Kırkambar sözleşmesi 
1. Yükleme anı 
MADDE 1163 - (1) Kırkambar sözleşmesinde taşıtan, taşıyanın veya yetkili temsilcisinin çağ

rısı üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemek zorundadır. 
(2) Taşıtan gecikirse taşıyan, eşyanın teslimini beklemekle yükümlü değildir. Yolculuk, eşya 

teslim alınmadan başlamış olsa bile, taşıtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; şu kadar ki, taşı
yanın teslim edilmiş olmayan eşya yerine yüklediği eşyanın navlunu, tam navlundan indirilir. 

(3) Taşıyanın, geciken taşıtandan navlun isteyebilmesi için bunu yola çıkmadan önce taşıtana 
faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazılı şekil
de bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkını kaybeder. 

2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 1164 - (1) Yüklemeden sonra taşıtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarınca gü

vence altına alınmış diğer alacakları ödeyerek veya 1202 nci madde uyarınca güvence vererek söz
leşmeyi feshedebilir; şu kadar ki, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesi
ne veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayını almış olmadıkça taşıtan, 
eşyanın boşaltılmasını isteyemez. Taşıyan eşyanın gemiden çıkarılması için yolculuğu değiştirme
ye veya bir limana uğramak zorunda değildir. 

XI- Belgeleri verme yükümlülüğü 
MADDE 1165 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde, taşıtan ve yükleten, eşyanın teslim alına

cağı süre içinde o eşyanın taşınması için gerekli belgeleri taşıyana vermek zorundadır. 
(2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunların gerçeğe uymayan beyanları 

içermelerinden doğan zararlardan taşıtan ve yükleten taşıyana ve yükle ilgili diğer kişilere karşı 
1145 inci madde gereğince sorumludur. 

B) Boşaltma 
I- Demirleme yeri 
MADDE 1166 - (1) Kaptan, eşyayı boşaltmak için gemiyi sözleşmede belirlenen yere demirler. 
(2) Sözleşmede yalnızca, geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge belirlenmişse, gemi, bu 

liman veya bölge için ayrılmış bekleme alanında boşaltma yerinin belirlenmesini bekler. 
II- Boşaltma giderleri 
MADDE 1167 - (1) Sözleşme, boşaltma limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamüller 

ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiden çıkartılması gideri taşıyana, geri kalan boşaltma 
giderleri ise, gönderilene aittir. 

III- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
MADDE 1168 - (1) Boşaltmanın belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmış değilse, taşıyan ve

ya yetkili bir temsilcisi, aşağıdaki hükümlere uygun olarak gönderilene hazırlık bildiriminde bulunur. 
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(2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1166 ncı maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. 
(3) 1166 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üze

rine gemiye boşaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler 
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanında kalır. Bu 
hükmün uygulanmasında, liman yönetiminin talimatı, gönderilenin talimatı hükmündedir. 

(4) Yolculuk çarteri sözleşmesine, konişmentoya veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir tali
mata göre, gönderilenden başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bildirim bu kişiye ya
pılır. Bildirimin muhatabı bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşıtana 
bildirilir. Bu takdirde hazırlık bildirimi, bildirim teşebbüsünde bulunulduğu tarihte yapılmış sayılır. 

(5) Hazırlık bildiriminin geçerliliği herhangi bir şekle bağlı değildir. Hazırlık bildiriminin hü
küm doğurması için, muhatabına ulaşması zorunludur. 

2. Boşaltma süresi 
MADDE 1169 - (1) Hazırlık bildiriminin muhatabına ulaşmasını izleyen ilk takvim günü ve eğer 

boşaltmaya fiilen başlanmış ise, o andan itibaren boşaltma süresi işlemeye başlar. Sürenin işlemeye 
başladığı anda, boşaltmaya fiilen başlanılamaması durumlarında da, 1172 nci madde uygulanır. 

(2) Boşaltma süresi sözleşme ile belirlenmemişse, boşaltmanın yirmidört saatlik kesintisiz ça
lışma ile yapılması hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, boşaltma süresi olarak kabul edilir. Bu süre he
saplanırken, boşaltmanın yapılacağı liman, taşımayı yapan gemi, boşaltma tesis ve araçları ve eşya
nın niteliği ile birlikte, boşaltma limanı düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur. 

(3) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, boşaltma süresi için ayrıca bir ücret istenemez. 
3. Sürastarya süresi 
MADDE 1170 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, boşaltma süresinden fazla bekle

mek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye "sürastarya süresi" denir. 
(2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da sürastar

ya süresi tayin edilmemişse, bu süre on gündür. 
(3) Sürastarya süresi, boşaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işleme

ye başlar. 
4. Sürastarya parası 
MADDE 1171 - (1) Sürastarya süresi için taşıyana "sürastarya parası" ödenir. 
(2) Sürastarya parasının miktarı, sözleşme ile öngörülmüşse taşıyan, sözleşmede belirtilen mik

tarı aşan bir istemde bulunamaz. 
(3) Sözleşmede miktarı tayin edilmemişse, sürastarya parası olarak, boşaltma süresini aşan 

bekleme nedeniyle taşıyanın yapmak zorunda kaldığı giderler ve yararlı giderler istenebilir. 
(4) Boşaltma limanında doğan sürastarya parasının borçlusu taşıtandır. 

(5) Boşaltma limanında doğan sürastarya parası, sürastarya süresinin hesabında esas alınan za
man biriminin sonunda muaccel olur. 

(6) Navluna ilişkin hükümler, boşaltma limanında doğan sürastarya parasına kıyas yoluyla bi
le uygulanamaz. 
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5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı 

MADDE 1172 - (1) Boşaltma ve sürastarya süreleri takvime göre aralıksız hesaplanır. 

(2) Gönderilenin faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemi
den karaya çıkarılması mümkün olmayan günler dahi boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabında 
dikkate alınır. 

(3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden 
çıkarılması mümkün olmayan günler ise, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz; sürastarya süresi 
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parası istenemez. 

(4) Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi, her iki tarafın faaliyet sahasını ilgilendiren rast
lantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden çıkarılması ve karaya götürülmesi mümkün olmayan 
günler bekleme süresine eklenir; şu kadar ki; boşaltma süresi içinde olsa bile gönderilen, bu günler 
için taşıyana sürastarya parası ödemekle yükümlüdür. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâllerde, boşaltmaya fiilen devam edildiği anda, sü
reler durduğu yerden işlemeye başlar. 

6. Hızlandırma primi 

MADDE 1173 - (1) Boşaltmanın, sözleşmede kararlaştırılan boşaltma süresinden önce bitiril
mesi hâlinde, taşıyanın, kullanılmayan süre için taşıtana bir para ödemesini öngören anlaşmalar ge
çerlidir. Bu paraya ilişkin sürenin hesaplanmasında, boşaltma süresinin hesabına ilişkin kurallar uy
gulanır. 

(2) Yapılan anlaşma, navlunun tespit ve tayinine ilişkin olarak yükleme veya boşaltma lima
nında geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya ilişkin hükümleri dolanmak amacına yöne
likse, birinci fıkra uygulanmaz. 

IV- Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 

MADDE 1174 - (1) Gönderilen, eşyayı almaya hazır olduğunu bildirip de boşaltma süresini ve 
kararlaştırılmış ise sürastarya süresi içinde eşyan:n tamamını teslim almamışsa, taşıyan, gönderile
ne haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen hakları kul
lanabilir. 

(2) Gönderilen, eşyayı teslim almaktan kaçınır yahut 1168 inci maddede yazılı bildirim üzeri
ne eşyayı teslim almaya hazır olup olmadığını bildirmez veya bulunamazsa taşıyan, birinci fıkrada 
gösterilen tarzda hareket etmek ve aynı zamanda durumu taşıtana bildirmek zorundadır. 

(3) Önceki fıkralarda düzenlenen hâllerde, gönderilenin gecikmesi veya tevdi işlemi yüzünden 
boşaltma süresi geçmiş ise, taşıyan, sürastarya parası isteyebilir. Sürastarya süresi dolduktan sonra
ki gecikmeler nedeniyle taşıyan, uğradığı bütün zararın tazminini isteyebilir. 

V- Kısmî çarter sözleşmelerinde 

MADDE 1175 - (1) Geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız 
yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleşme için ayrı ayrı 
uygulanır. 
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VI- Kırkambar sözleşmesi 
1. Boşaltma işleri 
MADDE 1176 - (1) Kırkambar sözleşmesinde gönderilen, taşıyanın veya yetkili bir temsilci

sinin bildirimi üzerine gecikmeden eşyayı teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanınmıyorsa 
bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapılır. 

(2) 1174 üncü madde hükmü kırkambar sözleşmelerine de uygulanır. Bu maddeye göre taşıta
na yapılması gereken bildirim yerel teamüle göre ilân yoluyla olur. 

2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri 
MADDE 1177 - (1) Geminin tamamı veya bir kısmı yahut belli bir yeri taşıtana tahsis edilmiş 

olup da taşıtan üçüncü şahıslarla kırkambar sözleşmeleri yapmış bulunursa, yolculuk çarteri sözleş
mesini yapmış olan taşıyanın hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi 
olmakta devam eder. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 

A) Taşıyanın sorumluluğu 
I- Genel olarak 
MADDE 1178 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yükletilmesi, is

tifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan 
beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

(2) Taşıyan, eşyanın ziyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, ziya, ha
sar veya gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş olması 
şartıyla sorumludur. 

(3) Eşya, yükleten veya onun adına veya hesabına hareket eden bir kişiden, yahut yükleme li
manında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın taşınmak üzere kendilerine teslimi zo
runlu makamlardan ya da üçüncü kişilerden taşıyanca teslim alındığı andan; 

a) Taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana veya 
b) Gönderilenin eşyayı teslim almaktan kaçındığı hâllerde sözleşme veya kanun hükümlerine 

yahut boşaltma limanında uygulanan ticar teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazır tutuldu
ğu ana ya da 

c) Boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın kendilerine teslimi zo
runlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana kadar, 

taşıyanın hâkimiyetinde sayılır. 
(4) Eşya, navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça kararlaştırılmış olan sü

re veya açıkça kararlatırılmış bir süre yoksa, olayın özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan eşya
nın tesliminin akla yatkın olarak istenebileceği süre içinde teslim edilmediği takdirde teslimde ge
cikme vardır. 

(5) Eşyanın zayi olmasına dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kişi, dördüncü fıkra 
uyarınca teslim süresinin dolmasından itibaren aralıksız altmış gün içinde teslim olunmayan eşyayı 
zayi olmuş sayabilir. 
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li- Sorumluluktan kurtulma hâlleri 
1. Taşıyana yükletilemeyecek sebep 
MADDE 1179 - (1) Taşıyanın veya adamlannın kastından veya ihmalinden doğmayan sebep

lerden ileri gelen zarardan veya gecikmeden taşıyan sorumlu değildir. Taşıyanın veya adamlarının 
kastının veya ihmalinin bu zarara veya gecikmeye sebebiyet vermediğini ispat yükü, bunu ileri sü
ren kişiye aittir. 

(2) "Taşıyanın adamları" terimi, taşımada kullanılan geminin adamlarını, taşıyanın taşıma işlet
mesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişileri ve taşıma işletmesinde çalışmasa bile 
navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer kişileri kapsar. Fiilî taşıyana ilişkin hükümler saklıdır. 

2. Teknik kusur ve yangın 
MADDE 1180 - (1) Zarar, geminin şevkine veya başkaca teknik yönetimine ilişkin bir hareke

tin veya yangının sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız kendi kusurundan sorumludur. Daha çok 
yükün menfaati gereği olarak alınan önlemler, geminin teknik yönetimine dâhil sayılmaz. 

(2) Tereddüt hâlinde zararın, teknik yönetimin sonucu olmadığı kabul edilir. 
3. Denizde kurtarma 
MADDE 1181 - (1) Taşıyan, müşterek avarya hâli hariç, denizde can ve eşya kurtarmadan ve

ya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece eşya kurtar
maya yönelikse, aynı zamanda akla yatkın bir hareket tarzı oluşturması gerekir. 

III- Taşıyanın kusursuzluk ve uygun nedensellik bağı karinelerinden yararlandığı du
rumlar 

MADDE 1182 - (1) Zararın aşağıdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde taşıyan ve adamları, 
kusursuz sayılır: 

a) Denizin veya geminin işletilmesine elverişli diğer suların tehlike ve kazaları; 
b) Harp olayları, karışıklık ve ayaklanmalar, kamu düşmanlarının hareketleri, yetkili makam

larının emirleri veya karantina sınırlamaları; 
c) Mahkemelerin el koyma kararları; 

d) Grev, lokavt veya diğer çalışma engelleri; 
e) Yükleten, taşıtan ve eşyanın maliki ile bunların temsilcilerinin ve adamlarının fiil veya ih

malleri; 
f) Hacim veya tartı itibarıyla kendiliğinden eksilmeden veya eşyanın gizli ayıpları ya da eşya

nın kendisine özgü doğal cins ve niteliği; 
g) Ambalajın yetersizliği; 

h) İşaretlerin yetersizliği. 
(2) Birinci fıkradaki sebeplerin ortaya çıkmasına taşıyanın sorumlu olduğu bir olayın yol açtı

ğı ispatlanırsa, taşıyan sorumluluktan kurtulamaz:. 
(3) Zararın durumun gereklerine göre birinci fıkrada yazılı sebeplerin birinden ileri gelmesi 

mümkün ise, zararın bu sebebten ortaya çıktığı varsayılır; ancak, aksi ispatlanabilir. 
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IV- Sebeplerin birleşmesi 
MADDE 1183 - (1) Taşıyanın veya adamlarının kusurunun diğer bir sebeble birlikte ziya, ha

sar veya teslimdeki gecikmeye yol açması hâlinde, taşıyan, ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin 
sadece belirtilen kusura bağlanabilen kısmından sorumludur; şu kadar ki, böyle bir kısmî sorumlu
luk için ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin söz konusu kusura bağlanamayacak kısmının taşı
yanca ispatı gerekir. 

V- İnceleme ve bildirim 
1. İnceleme 
MADDE 1184 - (1) Gönderilen eşyayı teslim almadan, taşıyan, kaptan veya gönderilen, eşya

nın hâl ve durumunu, ölçü, sayı veya tartısını tespit ettirmek amacıyla onları mahkemeye veya yet
kili diğer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diğer ta
raf da incelemede hazır bulundurulur. 

(2) İnceleme giderleri, başvuruda bulunana aittir. İnceleme için gönderilen başvuruda bulunup 
da, sonuçta taşıyanın tazminat vermesi gereken bir ziya veya hasar belirlenirse inceleme giderleri 
taşıyana ait olur. 

2. Bildirim 
MADDE 1185 - (1) Ziya veya hasarın en geç eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana 

yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ziya veya hasar dışından belli değilse, bildirimin eşyanın gönderi
lene teslimi tarihinden itibaren aralıksız olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. 
İhbarnamede ziya veya hasarın neden ibaret olduğunun genel olarak belirtilmesi gereklidir. 

(2) Eşyanın incelenmesi tarafların katılımıyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus 
için resmen atanmış uzmanlar tarafından yapılmışsa bildirime gerek yoktur. 

(3) Gerçek veya olası bir ziya veya hasarın söz konusu olması hâlinde taşıyan ve gönderilen, 
eşyanın incelenmesi ve koli sayısının belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü kolaylığı 
göstermekle yükümlüdürler. 

(4) Eşyanın ziya veya hasarı ne bildirilmiş, ne de tespit ettirilmiş olursa, taşıyanın eşyayı de
nizde taşıma senedinde yazılı olduğu gibi teslim ettiği ve eşyada bir ziya veya hasarın meydana gel
diği kanıtlanırsa, bu zararın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul olunur. Şu 
kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 

(5) Eşyanın teslimindeki gecikmenin, gönderilen tarafından, onun kendisine teslimi tarihinden 
itibaren aralıksız olarak hesaplanacak altmış gün içinde taşıyana yazılı olarak bildirilmesi şarttır. 
Süresinde bildirim yapılmayan gecikme zararları için tazminat ödenmez. 

(6) Eşya bir fiilî taşıyan tarafından teslim edilmişse, bu madde uyarınca kendisine yapılan her 
bildirim taşıyana yapılmış gibi ve taşıyana yapılan her bildirim de fiilî taşıyana yapılmış gibi hü
küm ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zabiti dâhil olmak üzere, taşıyan veya fiilî taşıyan ad ve 
hesabına hareket eden bir kişiye yapılan bildirim, taşıyana veya fiilî taşıyana yapılmış sayılır. 

VI- Sorumluluğu sınırlandırma hakkı 
1. Sorumluluk sınırları 
MADDE 1186 - (1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü ziya veya hasar nedeniyle 

taşıyan, her hâlde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli veya ünite başı-
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na 666,67 Özel Çekme Hakkına veya ziyaa ya da hasara uğrayan eşyanın gayri safî ağırlığının her 
bir kilogramı için iki Özel Çekme Hakkını karşılayan tutarı aşan zarar için sorumlu olmaz; meğer
ki, eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma se
nedine yazılmış olsun. Özel Çekme Hakkı, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan di
ğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına 
çevrilir. 

(2) Taşıyanın ödemesi gereken tazminatın toplamı, eşyanın navlun sözleşmesine uygun olarak 
gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki ve tarihteki değerine göre hesaplanır. Eşya
nın değeri, borsa fiyatına veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatına veya her ikisinin de yok
luğu hâlinde aynı nitelikte ve kalitede eşyanın olağan değerine göre belirlenir. 

(3) Eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma gerecine konmuş ise, denizde ta
şıma senedine söz konusu taşıma gerecinin içeriği olarak yazılmış her koli veya ünite, ayrı bir koli 
veya ünite sayılır. Aksi hâlde, böyle bir taşıma gereci, tek bir koli veya ünite sayılır. Bizzat taşıma 
gereci ziyaa veya hasara uğrarsa, taşıyana ait veya onun tarafından sağlanmış olmadıkça, taşıma ge
reci ayrı bir koli sayılır. 

(4) Yükletenin birinci fıkra uyarınca yaptığı bildirim denizde taşıma senedine yazılmışsa, bu 
kayıtlar karine oluşturur, ancak bu karine taşıyan bakımından bağlayıcı değildir; 1239 uncu madde
nin üçüncü fıkrası, söz konusu kayıtlar hakkında uygulanmaz. 

(5) Yükleten eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmişse, taşıyan, her hâlde, 
eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin ziya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz. 

(6) Taşıyanın, taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, geciken eşya için ödenecek 
navlunun ikibuçuk katı ile sınırlıdır; şu kadar ki, bu tutar, navlun sözleşmesine göre ödenecek top
lam navlun miktarından fazla olamaz. 

(7) Taşıyanın, birinci ve altıncı fıkraların birlikte uygulanması hâlinde toplam sorumluluğu, eş
yanın tam ziyamdan sorumluluğu hâlinde birinci fıkra gereğince tazminle yükümlü olacağı tutarı 
geçemez. 

(8) Taraflar, birinci ve altıncı fıkralarda öngörülen sınırlardan daha yüksek tutarlar kararlaştı-
rabilirler, şu kadar ki, birinci fıkra bakımından tarafların kararlaştırdığı sınır, o fıkrada öngörülen sı
nırlardan hangisi yüksek ise, o sınırdan daha düşük olamaz. 

2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
MADDE 1187 - (1) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep 

olmak kastı ile veya pervasızca bir davranışla ve olası böyle bir zarar veya gecikmenin meydana ge
leceği bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edildiği taktirde taşıyan, 
1186 ncı maddede öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamaz. 

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep olmak kastı ile 
veya pervasızca bir davranışla ve muhtemelen böyle bir zarar veya gecikmenin meydana geleceği 
bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyanın adamları da, 
1190 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne dayanarak 1186 ncı maddede öngörülen sorumluluk sı
nırlarından yararlanamazlar. 
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VII- Tazminat istemi için süre 
1. Hak düşürücü süre 
MADDE 1188 - (1) Eşyanın ziyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her tür

lü tazminat istem hakkı, bir yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer. 
(2) Bu süre taşıyanın eşyayı veya bir kısmını teslim ettiği veya eşya hiç teslim edilmemişse, 

onun teslim edilmesinin gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 
(3) Sorumlu tutulan kişinin rücu davası, birinci fıkrada öngörülen hak düşürücü sürenin sona 

ermesinden sonra da açılabilir. Ancak, rücu davası açma hakkı, bu hakka sahip olan kişinin, istenen 
tazminat bedelini ödediği veya aleyhine açılan tazminat davasında dava dilekçesini tebellüğ ettiği 
tarihten itibaren doksan gün içinde kullanılmadıkça düşer. 

(4) Bu süre, tarafların dava sebebinin doğmasından sonra yapacakları bir anlaşma ile uzatılabilir. 
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının yitirilmesi 
MADDE 1189 - (1) Tazminat isteminin muhatabı, zarar göreni dava açma süresini kaçırması so

nucunu doğuracak şekilde oyalarsa, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu itirazından yararlanamaz. 
(2) Bu takdirde, dava açma süresi, zarar görenin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren işleme

ye başlar. 
VIII- Sözleşmeye dayanmayan istemlere uygulama 
MADDE 1190 - (1) Taşıyanın sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuran durumlarda so

rumluluk sınırlarına ilişkin hükümler, navlun sözleşmesine konu olan eşyanın ziya, hasar veya geç 
teslimi yüzünden, taşıyan aleyhine sözleşmeye, haksız fiile veya diğer bir sebebe dayanılarak açı
lacak bütün davalarda uygulanır. 

(2) Böyle bir dava, taşıyanın adamlarından biri aleyhine açılırsa görevi veya yetkisi sınırları 
içinde hareket ettiğini ispat etmek kaydıyla, o da, taşıyan için geçerli olan sorumluluktan muaf ol
ma sebepleri ile sorumluluk sınırlamalarından yararlanabilir. 

(3) Taşıyan ile onun adamlarından istenebilecek olan tazminat miktarlarının toplamı, 1187 nci 
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, 1186 ncı maddede öngörülen sorumluluk sınırını aşamaz. 

IX- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
1. Genel olarak 
MADDE 1191 - (1) Taşımanın gerçekleştirilmesi, kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana bı

rakıldığı takdirde, taşıyan, navlun sözleşmesine göre böyle bir bırakma hakkına sahip olup olmadı
ğı dikkate alınmaksızın, taşımanın tamamından sorumlu kalmaya devam eder. Taşıyan, fiilî taşıya
nın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı ve görevi ve yetkisi sınırı içinde hareket eden 
adamlarının fiil ve ihmallerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumludur. 

(2) Bu Kanunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümleri, fiilî taşıyanın bizzat ger
çekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da geçerlidir. Fiilî taşıyanın adamlarının aleyhine da
va açılması hâlinde 1187 nci maddenin ikinci fıkrası ile 1190 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları uygulanır. 

(3) Taşıyanın kanunen kendisine yüklenmeyin bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya tanı
nan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel anlaşmalar, açık ve yazılı onayı olmadıkça, fiilî ta-
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şıyan hakkında hüküm ifade etmez; fakat, bu hususta yapılmış olan özel bir anlaşma fiilî taşıyanın 
onayı olmasa da taşıyanı bağlamaya devam eder. 

(4) Taşıyan ve fiilî taşıyan aynı zarardan sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde sorumlulukları 
müteselsildir. 

(5) Taşıyan, fiilî taşıyan ve bunların adamları tarafından ödenecek tazminatın toplamı, bu Ka
nunda öngörülen sorumluluk sınırlarını aşamaz. 

(6) Bu madde hükümleri, taşıyan ile fiilî taşıyan arasındaki rücu ilişkisini etkilemez. 
2. Sorumsuzluk şartı 
MADDE 1192 - (1) 1191 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne halel gelmemek kaydıyla, bir 

navlun sözleşmesinde, sözleşmenin konusunu oluşturan bir taşımanın belirli bir kısmının taşıyan
dan başka bir kişi tarafından gerçekleştirileceğinin öngörülmüş olması durumunda, sözleşmeye, ta
şımanın ilgili bölümünde taşınan eşya fiilî taşıyanın hâkimiyetinde iken meydana gelecek ziya, ha
sar veya teslimdeki gecikmeden taşıyanın sorumlu olmayacağına ilişkin şart konabilir; şu kadar ki, 
sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran bu tür anlaşmalar, yetkili Türk mahkemesinde fiilî ta
şıyan aleyhine dava açılamadığı hâllerde geçersizdir. Ziyaın, hasarın ve teslimdeki gecikmenin eş
ya fiilî taşıyanın hâkimiyetinde iken meydana geldiğini ispat yükü, taşıyana aittir. 

(2) Sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran bir şartın geçerliği, fiilî taşıyanın adı, unva
nı ve işyeri adresinin navlun sözleşmesinden anlaşılmasına bağlıdır. Navlun sözleşmesinin kurul
ması sırasında taşımayı gerçekleştirecek fiilî taşıyan belirlenmiş değilse, taşıyan, belirlendiği anda 
ve en geç eşyanın fiilî taşıyana teslimi ardı sıra derhal gönderilene fiilî taşıyanın adını, unvanını ve 
işyeri adresini bildirir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, taşıyanın sorumluluğu devam eder. 

(3) Fiilî taşıyan, eşyanın hâkimi olduğu sırada ortaya çıkan ziyadan, hasardan veya teslimdeki 
gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sorumludur. 

B) Taşıyanın hakları 
I- Navlun ödenmesini istem hakkı 
1. Miktarı 
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine 
MADDE 1193 - (1) Navlun, eşyanın ölçüsü, tartısı veya sayısı üzerine şart edilmiş ise, tereddüt 

hâlinde, navlun miktarı gönderilene teslim edilen eşyanın ölçü, tartı veya sayısına göre belirlenir. 
b) Zaman üzerine 
MADDE 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaştırılmış olan navlun, yüklemenin belli bir günde 

başlayacağı kararlaştırılmışsa o günden, değilse 1152 nci madde uyarınca hazırlık bildiriminde bu
lunulduğu günü izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuğa hazır 
olunduğunun haber verildiği günü izleyen günden ve bu haber yolculuğun başlamasından bir gün 
öncesine kadar verilmemişse, geminin yola çıktığı günden itibaren işlemeye başlar. 

(2) Sürastarya öngörülmüşse, sürastarya süresince zaman üzerine kararlaştırılmış navlun işlemez. 
(3) Zaman üzerine kararlaştırılmış navlun, boşaltmanın tamamlandığı günden sonra işlemez. 
(4) Taşıyanın kusuru olmaksızın yolculuk gecikir veya kesilirse, zaman üzerine kararlaştırılmış 

navlun, 1221 inci maddenin birinci fıkrası ve 1222 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kal
mak üzere, araya giren günler için de ödenir. 
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c) Kararlaştırılınamışsa 
MADDE 1195 - (1) Taşınmak üzere teslim alınan eşya için navlun miktarı kararlaştınlmamış-

sa, yükleme zamanı ve yerinde mûtad olan navlun ödenir. 
(2) Taşınmak üzere teslim alınan eşya kararlaştırılmış olandan fazla ise, fazlası için de sözleş

mede belirlenen miktarın oranlanmasına göre navlun ödenir. 
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler 
MADDE 1196 - (1) Taşıyan, navlun dışında, pey akçesi, prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında 

başkaca hiçbir istemde bulunamaz. 
(2) Aksine sözleşme yoksa, gemiciliğin olağan ve olağanüstü giderleri, özellikle kılavuz, li

man, fener, romörkaj, karantina, buz kırdırma ve bunlara benzer hizmetlere ilişkin resimler ile üc
retleri ödemek ve bu giderleri doğuran sebeplere ilişkin önlemleri almak navlun sözleşmesi hüküm
lerine göre yükümlü olmasa bile, yalnız taşıyana düşer. 

(3) Müşterek avarya halleriyle eşyanın korunması, güvenlik altına alınması ve kurtarılması için 
yapılan giderler hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

2. Muacceliyeti 
MADDE 1197 - (1) Navlun, eşyanın tesliminin istendiği anda ve her hâlde boşaltma süresinin 

sonunda muaccel olur. 
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması 
MADDE 1198 - (1) Taşıyan, bozulmuş veya hasarlanmış olup olmadığına bakılmaksızın eşya

yı navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz. 
4. Ziyaa uğrayan eşya 
MADDE 1199 - (1) Boşaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda ziyaa uğrayan eşya 

için navlun ödenmez ve peşin ödenmiş ise geri alınır. Navlun götürü kararlaştırılmış ise eşyanın bir 
kısmının ziyaı, navlunun o oranda indirilmesini istemeye hak verir. 

(2) Doğası sebebiyle özellikle içinden bozulma, kendiliğinden eksilme ve olağan akma ve sız
ma yüzünden ziyaa uğrayan eşya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiş olup olmadıklarına 
bakılmaksızın navlun ödenir. 

(3) Müşterek avarya dolayısıyla feda edilmiş olan eşyaya düşen navlun için ödenecek garame 
payları hakkında müşterek avarya hükümleri uygulanır. 

5. Borçlusu 
MADDE 1200 - (1) Navlunun borçlusu taşıtandır. 
II- Hapis hakkı 
1, Genel olarak 
MADDE 1201 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî 

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkına sahiptir. 
(2) Hapis hakkı, sadece, üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşındığı yolculuktan doğan 

alacakları güvence altına alır. 
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(3) Hapis hakkı ancak, alacağı güvenceye alacak miktardaki eşya üzerinde kullanılabilir. Şu ka
dar ki, müşterek avarya ve kurtarma alacakları için taşıyan, eşyanın tümü üzerinde hapis hakkı kul
lanabilir. 

2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve güvence 
MADDE 1202 - (1) Taşıyanın alacakları hakkında uyuşmazlık çıkarsa, çekişmeli tutar, mah

kemece belirlenecek yere yatırılır yatırılmaz, taşıyan eşyayı teslim etmek zorundadır. 
(2) Taşıyan, eşyanın tesliminden sonra, yeterli güvence göstererek yatırılmış olan tutarı çekebilir. 
III- Üçüncü kişi gönderilenin durumu 
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması 
MADDE 1203 - (1) Eşya taşıtandan başka bir kişiye teslim edilecekse, bu kişi, navlun sözleş

mesi veya konişmento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca eşyanın teslimini istediğinde, 
bu istemin dayandığı sözleşmenin veya konişmentonun yahut diğer bir denizde taşıma senedinin 
hükümlerine göre ödemeye yetkili kılındığı bütün alacakları ödemekle, kendi hesabına Gümrük 
Resmi ödenmiş ve başka giderler yapılmış ise bunları da vermekle ve üstüne düşen diğer bütün 
borçlan yerine getirmekle yükümlü olur. 

2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması 
MADDE 1204 - (1) Gönderilen, eşyanın teslimini istediği andan itibaren, sadece 1203 üncü 

maddede öngörülen alacaklar için hapis hakkının kullanılmasına katlanmak zorundadır; diğer ala
caklar için hapis hakkı kullanılamaz. 

(2) Bu takdirde, 1398 ilâ 1400 üncü maddelere göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapılma
sı gereken bildirim ve tebliğler gönderilene yapılır. Gönderilen bulunmaz veya eşyayı teslim almak
tan kaçınırsa, bildirim ve tebliğlerin taşıtana yapılması gerekir. 

(3) Eşya yalnız bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınmış olup da, birden çok konişmento-
ya veya diğer bir denizde taşıma senedine dayanılarak çeşitli gönderilenlere teslim edilecekse, ha
pis hakkı, her konişmentoya veya diğer bir denizde taşıma senedine isabet eden alacaklar için ayrı 
ayrı kullanılır. 

3. Rücu hakkı 
a) Eşyanın teslimi hâlinde 
MADDE 1205 - (1) Eşyayı gönderilene teslim etmiş olan taşıyan, 1203 üncü maddeye göre 

gönderilenden istenebilecek olan alacakların ödenmesini taşıtandan isteyemez. Ancak, taşıtanın, ta
şıyanın zararına olarak sebepsiz zenginleştiği oranda, taşıyan taşıtana rücu edebilir. 

b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde 
MADDE 1206 - (1) Taşıyan, üzerinde hapis hakkı kullandığı eşyanın paraya çevrilmesini iste

miş, fakat satış sonucunda alacağını tamamen alamamışsa, kendisiyle taşıtan arasında yapılan nav
lun sözleşmesinden doğan alacaklarını elde edemediği oranda, taşıtandan isteyebilir. 

c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde 
MADDE 1207 - (1) Gönderilen, eşyanın teslimine ilişkin istem hakkını kullanmazsa, taşıtan, 

navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle yükümlüdür. 
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(2) Eşyanın taşıtan tarafından teslim alınmasında boşaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yeri
ne taşıtan geçmek suretiyle uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 

MADDE 1208 - (1) Taşıtan ve yükleten, taşıyan veya fiilî taşıyanın, geminin ziyaı veya hasa
rı dolayısıyla ya da diğer bir sebeple uğradıkları zarardan sorumlu değillerdir; meğerki, zarar yük
letenin veya taşıtanın yahut onların adamlarının kusurundan kaynaklanmış olsun. Yükletenin veya 
taşıtanın adamlarının sorumluluğu için de, onların kusurlarının varlığı aranır. 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden 

Sözleşmenin Sona Ermesi 
A) Hükümden düşmesi 
I- Geminin zayi olması sebebiyle 
1. Yolculuk başlamadan önce 
MADDE 1209 - (1) Gemi, yolculuk başlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu 

takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksızın navlun sözleşmesi hüküm
den düşer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan borçların ifası gerekir. 

2. Yolculuk başladıktan sonra 
a) Mesafe navlunu 
MADDE 1210 - (1) Gemi yolculuk başladıktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu 

takdirde; taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında, zayi olan gemiden kurtarılan ve gü
venlik altına alınan eşya başka bir limana getirilmiş olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi gerekir. 

(2) Mesafe navlunu kurtarılan eşyanın miktarına, yolculuğun geminin zayi olduğu ana kadar 
alınan yola, giderlerine, süresine, katlanılan rizikolarına ve zorluk derecesine göre hakkaniyete uy
gun bir şekilde hesap edilir. 

(3) Mesafe navlunu, kurtarılan eşyanın güvenlik altına alındığı yer ve tarihteki değerini aşamaz. 
b) Kaptanın görevleri 
MADDE 1211 - (1) Navlun sözleşmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden ziyaı sebe

biyle hükümden düşmesi, kaptanın yükle ilgili olanların gıyabında 1112 nci madde gereğince, on
ların menfaatini korumak hususunda sahip olduğu görevlerini ortadan kaldırmaz. Kaptan, acil 
hâllerde önceden danışmasına bile gerek olmaksızın, durumun gereğine göre eşyayı ilgililerin hesa
bına başka bir gemi ile varma limanına taşıtmaya veya eşyanın güvenli bir yerde depo edilmesini ve
ya uygun fiyatla satılmasını sağlamaya zorunludur. Kaptan, bu görevlerinin ifası ve eşyanın bakımı 
için gereken giderleri karşılamak üzere eşyayı rehnetmeye veya bir kısmını satmaya da yetkilidir. 

(2) Kaptan, taşıyanın mesafe navlunu ile geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan ala
cakları ve eşyayı bir istemle sınırlayan müşterek avarya garame paylan ile kurtarma alacakları 
ödenmedikçe veya bunlar karşılığında yeterli güvence gösterilmedikçe, eşyayı elden çıkarmaya ve
ya taşıtmak üzere başka bir gemiye teslime zorunlu değildir. 
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(3) Kaptanın birinci fıkra hükmüne göre kendisine düşen görevleri yapmamasından doğacak 
zararlardan, taşıyan dışında donatan da sorumludur. 

3. Yerine geçme kayıtları 
MADDE 1212 - (1) Taşıyan, eşyayı, sözleşmede ismen kararlaştırılmış olan dışında başka bir ge

miye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin ziyaı hâlinde taşımayı diğer uygun bir gemi 
ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taşıyan, seçimini gecikmeksizin taşıtana bildirmekle yükümlüdür. 

4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi 
MADDE 1213 - (1) Denize elverişsiz hâle gelmiş gemi mahkemenin tesbit kararıyla zayi ol

muş sayılır. 
II- Eşyanın zayi olması sebebiyle 
1. Yolculuk başlamadan önce 
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse 
MADDE 1214 - (1) Sözleşmede ferden belirlenen eşyanın tamamının umulmayan bir hâl yü

zünden zayi olması hâlinde, taraflar arasındaki sözleşme iki taraftan biri ötekine tazminat vermek
le yükümlü olmaksızın hükümden düşer. Ancak o ana kadar doğmuş alacakların ifası gerekir. 

(2) Eşyanın bir kısmının zayi olması hâlinde ise, taşıtan kararlaştırılan navlunun yarısını öde
yerek sözleşmeyi feshetmeye veya taşıyanın duı umunu güçleştirmemek şartıyla başka eşya yükle
meye yetkilidir. Taşıtan bu seçimlik haklarını, gemi limandan ayrılana kadar kullanmadığı takdirde, 
tam navlunu ödemeye zorunludur. 

(3) Zayi olanlar yerine başka eşyayı yüklemeyi tercih eden taşıtan; bu yüklemeyi giderlerine da katlanarak 
mümkün olan en kısa zamanda bitirmeye ve sebep olduğu zararları tazmine zorunludur. 

b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse 
MADDE 1215 - (1) Sözleşmede ferden belirlenmemiş bulunan eşyanın yüklenmek üzere tes

liminden önce tamamı zayi olsa bile, taraflar arasındaki sözleşme sona ermez. 
(2) Taşıtanın, 1144 üncü madde gereğince sahip olduğu, kararlaştırılandan başka bir eşya yük

leme hakkı saklıdır. 
(3) Sözleşmede sadece tür ve cinsi ile gösterilmiş bulunan eşyanın yüklenmek üzere teslimi, 

onu ferden belirlenmiş hâle getirir. 
(4) Navlun sözleşmesinde tür ve cinsi ile gösterilmiş bulunan eşya henüz bekleme süresi dol

madan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafından tes
lim alındıktan sonra tamamen zayi olursa, taşıtan zayi olanlar yerine başka eşya teslimine hazır ol
duğunu gecikmeksizin bildirdiği ve yine aynı süre içinde bu eşyanın teslimine başladığı takdirde, 
sözleşme hükümden düşmez. Taşıtan, bu eşyanın yüklenmesini en kısa zamanda bitirmek dışında 
bu yüklemenin fazla giderlerini üzerine almaya \e bu yükleme yüzünden bekleme süresi uzarsa ta
şıyanın bu yüzden uğradığı zararını tazmine zorunludur. 

2. Yolculuk başladıktan sonra 
a) Eşyanın tamamının zayi olması 
MADDE 1216 - (1) Yolculuk başladıktan sonra taşınan eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden 

tamamının zayi olması ile iki taraftan biri diğerine tazminat vermeye zorunlu olmaksızın, navlun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 837 — 

sözleşmesi hükümden düşer. Taşıyana sadece, sözleşmenin sona erdiği ana kadar doğmuş bulunan 
diğer alacakları ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklıdır. 

b) Eşyanın bir kısmının zayi olması 
MADDE 1217 - (1) Yolculuk başladıktan sonra eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden bir kıs

mının zayi olması, taraflar arasındaki sözleşmeyi hükümden düşürmez. Eşyanın, zayi olan kısmı hiç 
taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıyana tam navlun 
ödenir; şu kadar ki, 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır. 

B) Feshi 
I- Taraflara fesih yetkisi veren hâl 
MADDE 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulması, varma yeri ülke

si ile ticaretin yasaklanması, yükleme veya varma limanlarının abluka altına alınması, sözleşme ge
reğince taşınacak olan eşyanın tamamının yükleme limanından ihracının veya varma limanına itha
linin yahut transit geçişinin yasaklanması gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleşmenin ifasının en
gellenmiş olması her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi fes
hedebilirle yetkisi verir. 

(2) Henüz yolculuk başlamamışsa, fesih yetkisinin kullanılabilmesi için sözleşmenin ifasını en
gelleyen durumun mevcut ihtimallere göre kısa zamanda ortadan kalkmayacağının anlaşılmış olma
sı gerekir. Buna karşılık, yolculuk başladıktan sonra sözleşmenin ifası engellenmişse, fesih yetkisi
nin kullanılabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasının beklenmesi icap eder. Bu süreler, kap
tan engeli bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse, engeli haber aldığı günden; aksi takdirde enge
lin kendisine bildirildiği günden sonra gemi ile bir limana ulaştığı günden itibaren hesap olunur. 

(3) Taraflar, kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde belli bir süre 
beklemeye zorunlu olmaksızın fesih yetkisini kullanabilirler. 

(4) Savaş çıktığı için geminin veya navlun sözleşmesi gereğince gemi ile taşınacak eşyanın ta
mamı yahut her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zabt veya müsaderesi tehlikesi mevcutsa, ta
raflar belli bir süre beklemeye zorunlu olmaksızın fesih yetkisini kullanabilirler. 

(5) Taşıtanın, engelin yolculuk başlamadan önce ortaya çıktığı hâllerde, serbest sayılmayan eş
ya yerine 1144 üncü madde gereğince sahip olduğu kararlaştırılandan başka eşya yükleme hakkı 
saklıdır. 

II- Tarafların fesih yetkisine sahip olmadığı hâller 
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller 
MADDE 1219 - (1) Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller, taraflara fesih yetkisi vermez. 

Taşıtan, savaş, ihracat veya ithalat yasağı gibi sebeplerle eşyanın artık serbest sayılmayan kısmını 
herhalde gemiden alıp uzaklaştırmak zorundadır . Ancak, taşıtan henüz yolculuk başlamamışsa, ta
şıyanın durumunu ağırlaştırmamak şartıyla gemiye bunlar yerine başka eşya yükleyebilir veya ka
rarlaştırılan navlunun yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir. Eşyanın, sözleşmenin ifasını engel
leyen kısmı hiç taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıya
na tam navlun ödenir. 

(2) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde fesih yetkisi yoktur. 
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2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması 
MADDE 1220 - (1) Kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya diğer bir haklı sebeple ro

tadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak 
zararlardan sorumlu olmaz. 

(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklıdır. 
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi 
MADDE 1221 - (1) Geminin yolculuk sırasında tamiri gerekirse, navlunun tamamı ile taşıya

nın o ana kadar doğmuş bulunan diğer bütün alacaklarının ödenmesi veya temin edilmesi şartıyla 
eşya gemiden alınabileceği gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaş
tırıldığı hâllerde, tamirin devam ettiği süre hesaba katılmaz. 

(2) 1222 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi hükmü saklıdır. 
(3) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde eşya tamir sırasında boşal

tılmış olduğu takdirde, taşıtan tam navlunu ve diğer alacakları ödemek şartıyla eşyayı geri alabilir. 

III- Diğer sebeblerin etkisi 
MADDE 1222 - (1) Yolculuğun, bu Kanunda öngörülenler dışında bir tabiî olay veya umul

mayan diğer bir hâl yüzünden başlamadan veya başladıktan sonra gecikmesi, tarafların hak ve yü
kümlülüklerini değiştirmez; meğerki, bu gecikme yüzünden sözleşmenin belli amacı kaybolmuş ol
sun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut şartlara göre uzunca bir zaman 
süreceği anlaşılan gecikmelerde, taşıtan gemiye yüklenmiş olan eşyayı rizikosu ve gideri kendisine 
ait olmak ve zamanında tekrar yüklemek şartıyla yeterli ve uygun bir güvence göstererek boşaltma
ya yetkilidir. Taşıtan, yüklemenin yeniden yapılmaması hâlinde navlunun tamamını ödemek ve bo
şaltmanın sebep olduğu zararları tazmin etmek zorundadır. 

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandığı hâllerde, zaman üzerine kararlaştırılan 
navlun işlemez. 

(3) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde taşıtan geçici olarak bo
şaltmak hakkını ancak diğer taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde kullanabilir. 

IV- Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih yetkisi 
MADDE 1223 - (1) Taşıtanın eşya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadığı hâllerde, ona ait 

fesih yetkisi eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi tarafından kullanılır. 
V- Fesih yetkisinin kullanılması 
1. Feshin bildirimi 
MADDE 1224 - (1) Feshin bildirimi, faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araç

larla da mümkün olmak üzere yazılı olarak yapılır. 
2. Hüküm ve sonuçları 
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse 
MADDE 1225 - (1) Navlun sözleşmesi yolculuk başlamadan önce bu ayırımda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taraflar birbirine tazminat ödemekle yükümlü olmayıp sadece o ana kadar 
doğmuş bulunan borçlarını ifa etmek zorundadır. 
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b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse 
MADDE 1226 - (1) Navlun sözleşmesi yolculuk başladıktan sonra bu ayırımda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında fesih yetkisi kullanı
lana kadar yapılan yolculuk için, eşya yükleme limanına geri getirilmiş olsa bile 1210 uncu madde
nin ikinci fıkrası uyarınca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir. 

(2) Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, eşya fesih yetkisinin kullanıldığı sırada geminin 
bulunduğu veya en yakın olduğu limanda boşaltılır. Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkam
bar sözleşmelerinde boşaltma, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebebiyet verecekse, nav
lun sözleşmesinin feshi üzerine taşıtan, diğer taşıtanların muvafakati olmadıkça, eşyanın varma li
manından önce boşaltılmasını isteyemez; şu kadar ki, taşıtan, boşaltmadan doğan giderlerle zararı 
tazmin etmekle yükümlüdür. 

(3) Sözleşmenin yolculuk başladıktan sonra feshi hâlinde de, kaptanın görevleri ve yetkileri 
hakkındaki 1211 inci madde hükmü uygulanır. 

C) Birden çok yolculuğun özellikleri 
MADDE 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduğu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncı 

madde hükümleri ancak sözleşmenin niteliği ve içeriği cevaz veriyorsa uygulanır. 
(2) Sözleşmeye göre yükleme limanına yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limanı

na varmışsa, bu yolculuk için taşıyana ayrıca 1210 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesap olu
nacak mesafe tazminatı ödenir. 

ALTINCI AYIRIM 
Denizde Taşıma Senetleri 

A) Konişmento 
I- Tanımı, türleri ve düzenlenmesi 
MADDE 1228 - (1) Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın ta

şıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren öyle bir senettir ki, taşıyan eş
yayı, ancak bu senedin ibrazı karşılığında teslimle yükümlüdür. 

(2) Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eş
ya için "tesellüm konişmentosu" düzenlenebilir. Eşya gemiye alınır alınmaz taşıyan, onun teslim 
alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz veya tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılı
ğında yükletenin istediği kadar nüshada "yükleme konişmentosu" düzenlemekle yükümlüdür. Te
sellüm konişmentosuna eşyanın ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği 
takdirde bu konişmento "yükleme konişmentosu" hükmündedir. Konişmento, kaptan veya taşıyanın 
yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenle
nebilin 

(3) Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça 
yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. Bu 
son hâlde "emre" yükletenin emrine demektir. Konişmento gönderilen sıfatıyla taşıyanın veya kap
tanın namına da yazılı olabilir. 

(4) Konişmentonun bütün nüshaları aynı metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde dü
zenlendiği gösterilmelidir. 
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(5) Yükleten, istem üzerine, konişmentonun kendisi tarafından imzalanmış olan bir kopyasını 
taşıyana vermek zorundadır. 

II - İçeriği 

MADDE 1229 - (1) Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir: 

a) Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alman eş
yanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde tehlikeli eşya nite
liğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça sayısı ile ağırlığını veya başka su
retle ifade edilen miktarını, 

b) Eşyanın dışından belli olan hâl ve durumunu, 

c) Taşıyanın ad ve soyadını veya ticaret unvanını ve işletme merkezini, 

d) Kaptanın adı ve soyadını, 

e) Geminin adını ve vatandaşlığını, 

f) Yükletenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, 

g) Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, 

h) Navlun sözleşmesine göre yükleme limanım ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim 
aldığı tarihi, 

i) Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanını veya buna ilişkin talimat alınacak yeri, 

j) Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarihi, 

k) Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzasını, 

1) Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtları, ödenecekse bunun miktarını, 

m) Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştınlmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim oluna
cağı tarih ve süreyi, 

n) Sorumluluk sınırlarını genişleten her şartı, 

o) Taraflarca uygun görülen diğer kayıtları. 

(2) Birinci fıkrada sayılan unsurlardan bir veya bir kaçının konişmentoda bulunmaması sene
din hukuken konişmento sayılmasını engellemez; yeter ki senet 1228 inci maddenin birinci fıkra
sında yazılı unsurları taşımakta olsun. 

III- Hükümleri 

1. Kıymetli evrak olma niteliği 

a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi 

aa) Genel olarak 

MADDE 1230 - (1) Konişmentonun meşru hâmili, eşyayı teslim almaya yetkilidir. 

(2) Konişmento birden çok nüsha olarak düzenlenmişse, eşya, tek nüshanın meşru hamiline 
teslim edilir. 
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bb) Birden çok konişmento hâmilinin başvurusu 
MADDE 1231 - (1) Konişmentonun birden çok meşru hâmili aynı zamanda başvurursa kap

tan, hepsinin istemini reddederek eşyayı umumi ambara veya başka güvenli bir yere tevdi etmek ve 
bu şekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anılan konişmento hâmillerine bildir
mek zorundadır. 

(2) Kaptan hareket tarzına ve sebeplerine ilişkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu se
beple yapılan giderler hakkında 1201 inci madde uygulanır. 

cc) Yükletenin talimatı 
MADDE 1232 - (1) Emre yazılı bir konişmento düzenlenmişse kaptan, yükletenin eşyanın ge

ri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatını ancak kendisine konişmentonun bütün nüshaları ge
ri verildiği takdirde yerine getirir. 

(2) Gemi varma limanına ulaşmadan, bir konişmento hâmili eşyanın teslimini isterse, aynı hü
küm uygulanır. 

(3) Kaptan bu hükümlere aykırı hareket ederse, taşıyan konişmentonun meşru hamiline karşı 
sorumlu kalmakta devam eder. 

(4) Konişmento emre yazılı değilse, yükleten ve konişmentoda adı yazılı gönderilen onayladık
ları takdirde, konişmentonun hiçbir nüshası ibraz edilmese bile, eşya geri verilir veya teslim olunur. 
Şu kadar ki; konişmentonun bütün nüshalan geri verilmiş değilse, taşıyan bu yüzden doğabilecek 
zararlar için önce güvence gösterilmesini isteyebilir. 

dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi 
MADDE 1233 - (1) Navlun sözleşmesinin, geminin varma limanına ulaşmasından önce umul

mayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya feshedilmesi so
nucunda hükümden düşmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanır. 

b) Konişmentonun eşyayı temsili 
aa) Genel olarak 
MADDE 1234 - (1) Eşya, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üze

re teslim alınınca konişmentonun, konişmento gereğince eşyayı teslim almaya yetkili olan kişiye 
teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 in
ci maddelerinde yazılı hukuk sonuçlan doğurur. 

bb) Birden çok konişmento hâmili 
MADDE 1235 - (1) Emre yazılı bir konişmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmişse, 

nüshalardan birinin hâmili, konişmentonun teslimine 1234 üncü madde gereğince bağlanan sonuç
ları, kendisi henüz teslim istminde bulunmadan önce bir diğer nüshaya dayanarak 1230 uncu mad
de uyarınca kaptandan eşyayı teslim almış olan kişi aleyhine ileri süremez. 

(2) Kaptan eşyayı henüz teslim etmeden birden çok konişmento hâmili ona başvurup ellerinde 
bulundurdukları konişmento nüshalarına dayanarak eşya üzerinde birbirine zıt haklar ileri sürerler
se, konişmentonun birden çok nüshalarını çeşitli kişilere devretmiş olan ortak ciranta tarafından eş
yayı teslim almaya yetkili kılacak şekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiş olan nüshanın hâmili di
ğerlerine tercih olunur. Ciro edilip de başka bir yere gönderilen konişmento nüshası hakkında gön
derme tarihi konişmento hamiline teslim tarihi hükmündedir. 
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cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi 
MADDE 1236 - (1) Eşya, ancak konişmento nüshasının, eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh 

düşülerek geri verilmesi, karşılığında teslim edilir. 
2. İspat işlevi 
a) Hukukî ilişkiyi ispat 
MADDE 1237 - (1) Taşıyan ile konişmento hâmili arasındaki hukukî ilişkilerde konişmento 

esas alınır. 
(2) Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukukî ilişkiler navlun sözleşmesinin hükümlerine bağlı kalır. 

(3) Konişmentoda, yolculuk çarteri sözleşmesine gönderme varsa, konişmento devredilirken 
çarter partinin bir suretinin de yeni hâmile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan 
hükümler, nitelikleri elverdiği ölçüde konişmento hamiline karşı da ileri sürülebilir. Ancak, Kanu
nun 1245 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü saklıdır. 

b) Taşıyanı ispat 
MADDE 1238 - (1) Konişmentoyu taşıyan sıfatıyla imzalayan veya konişmento kendi ad ve 

hesabına imzalanan kişi taşıyan sayılır. 
(2) Konişmentoda taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile ticaret merkezinin gösterilme

miş olduğu veya açıkça anlaşılmadığı hâllerde, donatan taşıyan sayılır; meğerki, konişmento hâmi
linin açık istemi üzerine, donatan taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve ticaret merke
zini bildirerek bunu belgelendirmiş olsun. 

(3) Kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlenen konişmentoda, taşıyanın 
adı ve soyadı, ticaret unvanı ile ticaret merkezirrn gösterilmemiş olduğu veya açıkça anlaşılmadı
ğı hâllerde, temsilci de ikinci fıkra uyarınca sorumlu tutulan donatan ile birlikte taşıyan sayılır; me
ğerki, konişmento hâmilinin açık istemi üzerine temsilci taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret un
vanını ve ticaret merkezini bildirerek bunu belgelendirmiş olsun. 

(4) Taşıyanın adı ve soyadı, ticaret unvanı veya ticaret merkezinin yanlış veya geç bildirilmiş 
olması hâlinde, taşıyan, donatan veya taşıyanın temsilcisi, yanlış veya geç bildirimden doğacak za
rarlardan müteselsilen sorumludurlar; bu takdirde 1188 inci maddede öngörülen hak düşürücü süre 
taşıyanın adı ve soyadı, ticaret unvanı ile ticaret merkezi doğru bildirilene kadar taşıyana yöneltile
cek istemler hakkında işlemeye başlamaz. 

c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat 
MADDE 1239 - (1) Konişmento eşyanın genel olarak cinsi, işaretleri, koli veya parça adedi, 

ağırlık veya miktarı hakkında beyanları içerip de taşıyan, bu beyanlann fiilen teslim alınan veya 
yükleme konişmentosu düzenlenmiş olması hâlinde, fiilen yüklenen eşyayı doğru ve tam olarak 
göstermediğini biliyor veya gösterdiğinden haklı sebeplerle şüphe ediyorsa yahut bu beyanları kon
trol etmek için yeterli olanağa sahip değilse, konişmentoya bu beyanların gerçeğe uymadığını, şüp
hesini haklı gösteren sebepleri veya yeterli kontrol imknının bulunmadığını açıklayan bir çekince 
koymak zorundadır. 

(2) Taşıyan eşyanın dışından belli olan hâlini konişmentoda beyan etmeği ihmal ederse, koniş
mentoda eşyanın dışından iyi hâlde olduğuna dair beyanda bulunulmuş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 8 4 3 -

(3) Birinci fıkraya dayanarak konişmentoya hakkında çekince konulan beyanlar saklı kalmak 
üzere, konişmento, taşıyanın eşyayı konişmentoda beyan edildiği gibi teslim aldığına veya yükleme 
konişmentosu düzenlenmiş olduğu takdirde, yüklediğine karine oluşturur. Şu kadar ki, bu karinenin 
aksi, konişmentoyu, içerdiği eşya tanımına güvenerek iyiniyetle devralan (gönderilen de dâhil) 
üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz; Kanunun 1186 ncı maddesinin dördüncü fıkrası saklıdır. 

d) Navlunu ispat 

MADDE 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca navlunun gön
derilen tarafından ödeneceğine veya yükleme limanında gerçekleşip gönderilen tarafından ödene
cek olan sürastarya parasına ilişkin bir kaydı içermeyen konişmento, gönderilenin navlun veya sü-
rastarya parası ödemekle yükümlü olmadığına karine oluşturur; şu kadar ki, bu karinenin aksi, ko
nişmentoyu, navlun hakkında böyle bir açıklamayı içermediğine güvenerek iyiniyetle devralan 
(gönderilen de dâhil) üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz. 

(2) Navlun, eşyanın miktarına (ölçü, adet ve ağırlığına) göre kararlaştırılmış ve miktar da ko
nişmentoda gösterilmiş olursa, konişmentoda aksine bir şart olmadıkça, navlun buna göre belirle
nir. 1239 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yazılan şerh konişmentoda aksine bir şart sayılmaz. 

(3) Navlun için taşıma sözleşmesine yollama yapılırsa, bu yollamanın kapsamına boşaltma sü
resi, sürastarya süresi ve sürastarya parası hakkındaki hükümler girmez. 

e) Yükleten tarafından verilen garantiler 

MADDE 1241 - (1) Konişmentoya konulan eşya ile ilgili kayıtlar hakkında 1145 inci madde 
uygulanır. 

(2) Taşıyan veya onun bir temsilcisi tarafından konişmentonun, yükletenin konişmentoya ko
nulmak üzere bildirdiği kayıtlara veya eşyanın dışından belli olan hâl ve niteliğine ilişkin bir çekin
ce eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taşıyanın uğrayacağı zararı yükletenin tazmin edeceğine 
dair her taahhüt veya anlaşma, konişmentoyu iyiniyetle iktisap eden (gönderilen dâhil) bütün üçün
cü kişilere karşı geçersizdir. 

(3) Böyle bir taahhüt veya anlaşma, taraflar arasında geçerlidir, meğerki, taşıyan veya onun bir 
temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen çekinceyi koymayarak, eşyanın konişmentodaki tanımına güve
nerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kişileri aldatma amacı gütsün. Son hâlde, konişmen
toya konulmayan çekince, yükleten tarafından konişmentoya yazılmak üzere bildirilen kayıtlara 
ilişkinse, taşıyan, 1145 inci madde uyarınca yükletenden tazminat isteyemez. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen aldatma kastının varlığı hâlinde taşıyan, konişmentodaki kayıtla
ra güvenerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kişilere karşı, 1186 ncı maddede öngörülen so
rumluluk sınırlarından yararlanmaksızın sorumludur. 

B) Diğer denizde taşıma senetleri 

MADDE 1242 - (1) Taşıyanın taşınacak eşyayı teslim aldığını göstermek üzere düzenlediği ko-
nişmentodan başka her tür senet, taşıma sözleşmesinin yapılmış ve eşyanın senette yazılı olduğu gibi 
taşıyan tarafından teslim alınmış olduğuna karine oluşturur; ancak bu karinenin aksi ispatlanabilir. 
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YEDİNCİ AYIRIM 
Emredici Hükümler 

A) Genel olarak 
MADDE 1243 - (1) Bir navlun sözleşmesinde veya konişmentoda yahut diğer bir, denizde ta

şıma senedinde yer alıp da, 
a) Taşıyanın borç ve sorumluluklarına ilişkin 1141 inci, 1150 ve 1151 inci, 1178 ilâ 1192 nci 

maddeler, 
b) Taşıtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarına ilişkin 1145 ilâ 1149 uncu, 1165 inci ve 1208 

inci maddeler, 

c) Denizde taşıma senetlerine ilişkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler. 
hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumluluklarını doğrudan veya dolaylı olarak önceden 

kaldıran veya daraltan bütün kayıt ve şartlar geçersizdir. 
(2) Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana devredilmesi veya taşıyana buna benzer men

faatler sağlanması ve kanunlarla düzenlenmiş bulunan ispat yükünün taşıyan lehine tersine çevril
mesi sonucunu doğuran bütün kayıt ve şartlar birinci fıkra hükümlerine tâbidir. 

(3) Sorumluluğu kaldıran veya daraltan kayıt ve şartların geçersizliği, navlun sözleşmesinin 
veya konişmentonun yahut diğer bir denizde taşıma senedinin geri kalan hükümlerinin geçersizliği 
sonucunu doğurmaz. 

(4) Taşıyanın borçlarını ve sorumluluğunu genişleten veya ağırlaştıran kayıt ve şartlar ise ge
çerlidir. 

B) İstisnalar 
MADDE 1244 - (1) Aşağıda yazılı hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 
a) Navlun sözleşmesinin canlı hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci 

cümlesi uyarınca denizde taşıma senedinde güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan 
eşyaya ilişkin bulunması. 

b) Olağan ticarî taşıma işlerinden olmamakla beraber ticaretin olağan akışı içerisinde yapılan eş
ya taşımasına ilişkin bulunup da, eşyanın özel nitelikleri veya taşımanın özel şartlarının haklı göster
diği anlaşmalar (yalnız taşıma senedinin bu anlaşmaları ve "emre değildir" kaydını içermesi şarttır). 

c) Taşıyana, eşyanın yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen yükümlülükler. 
(2) 1243 üncü madde, konişmentoya, müşterek avaryaya ilişkin kayıtların konulmasına engel 

değildir. 
(3) Sorumluluğu önceden kaldıran veya daraltan kayıt ve şartlar hakkında Borçlar Kanununun 

emredici hükümleri saklıdır. 

C) Yolculuk çarteri sözleşmesi 
MADDE 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz. Şu 

kadar ki, böyle bir sözleşmeye dayalı olarak konişmento düzenlenirse, taşıtan sıfatına sahip olma
yan konişmento hâmili ile taşıyan arasındaki ilişkide 1243 üncü madde hükmü uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zamanaşımı 

MADDE 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile 
zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun düzenlen
mesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 
A) Tanımı 
MADDE 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajının 

deniz yolu ile taşınması için, taşıyan tarafından veya onun hesabına yapılan sözleşmedir. 
(2) Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan ticarî yolcu taşıma sözleşmelerine de 

bu Bölüm hükümleri uygulanır. 
(3) Hava yastıklı araçlar ile yapılan yolcu taşıması bu Bölüm hükümlerine tâbi değildir. 
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan 
MADDE 1248 - (1) Taşıyan, taşıma ister bizzat onun tarafından, isterse bir başkası (fiil taşı

yan) tarafından gerçekleştirilmiş olsun, taşıma sözleşmesini kuran veya taşıma sözleşmesi hesabına 
kurulan kişidir. 

(2) Fiil taşıyan, taşıyandan farklı bir kişi olup, bir geminin maliki, kiracısı veya işleteni olarak, 
taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren kişidir. 

C) Yolcu 
MADDE 1249 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak veya bu Bölüm hü

kümlerine tâbi bulunmayan bir navlun sözleşmesinin konusu olan aracı veya canlı hayvanları gö
zetmek üzere, taşıyanın onayı ile gemide taşınan kişiler yolcu sayılır. 

(2) Sözleşmede, yolcunun adı yazılı ise yolcu, taşınma hakkını bir başkasına devredemez. 
D) Bagaj 
MADDE 1250 - (1) Canlı hayvanlar ve bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile 

araçlar dışında, taşıyan tarafından, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve 
araçlar, bagaj kapsamındadır. 

(2) Yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da 
gözetiminde bulundurduğu eşya, onun kabin bagajıdır. 1258 inci ve 1263 üncü maddelerin uygula
ması hariç olmak üzere, yolcunun aracında bulundurduğu bagajı da kabin bagajı sayılır. 

(3) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince yolcunun 
gemiye getirdiği bagaj için taşıma ücretinden başka bir ücret istenemez. 

E) Yolcunun yükümlülükleri 
I- Kaptanın talimatına uyma 
MADDE 1251 - (1) Yolcu, kaptanın, gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatına uy

mak zorundadır. 
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II- Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü 
MADDE 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiği eşyanın cins ve niteliği ile tehlikele

ri hakkında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Yolcu, beyanlarının doğru olmamasından doğan 
zarardan taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, bagajın tehlike
li olması veya gemiye gizlice getirilmiş bulunması dışında kusuru varsa sorumludur. 

(2) Kaptan kendisine eksik veya yanlış bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eşyayı her 
zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çıkarmaya ve gerektiğinde denize atmaya de yetkilidir. 

(3) Kaptan, bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eşyayı gemide alıkoyacak olursa, yolcu bun
lar için hareket limanında ve hareket zamanında bu gibi yolculuk ve eşya için alınan en yüksek üc
reti ödemekle yükümlüdür. 

(4) Taşıyanın veya bu tür beyanları kabule yetkili diğer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanın bil
gisi hükmündedir. 

III- Gemiye zamanında gelmek 

MADDE 1253 - (1) Yolcu, yolculuk başlamadan önce hareket limanında veya yolculuk devam 
ederken ara limanlarda gemiye zamanında gelmek zorundadır. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendi
sini beklemeden yolculuğa başlamış veya devam etmiş olsa bile, taşıma ücretinin tamamını öde
mekle yükümlüdür. Ancak, yerine başka yolcu alınmış ise, bu tutar taşıma ücretinden indirilir. 

F) Taşıyanın hapis hakkı 

MADDE 1254 - (1) Taşıyan, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacak
ları için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca yolcuya ait bagaj üzerinde 
hapis hakkını haizdir. 

G) Ölen yolcunun bagajı 
MADDE 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanır. 
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk 
I- Taşıyanın sorumluluğu 
MADDE 1256 - (1) Taşıyan, yolcunun gemi kazası yüzünden ölmesi veya yaralanmasından 

doğan zarardan sorumludur. Taşıyanın sorumluluğu, zarar gören yolcu başına her bir gemi kazası 
için 250.000 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. Şu kadar ki, kazanın savaş, terör, iç savaş, isyan ve
ya ayrıksı nitelikte, kaçınılamaz ve engellenmesi olanağı bulunmayan nitelikteki bir doğa olayından 
veya tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya ih
malinden kaynaklandığını ispatlayan taşıyan sorumluluktan kurtulur. Taşıyan kusurlu ise, yolcunun 
yukarıdaki miktarı aşan zararından da sorumlu olur; kusurlu olmadığını ispat yükü taşıyana aittir. 

(2) Taşıyan, yolcunun, gemi kazasından kaynaklanmayan ölüm ve yaralanmasının sebep oldu
ğu zarardan, bu zarara yol açan kazanın meydana gelmesinde kusuru varsa sorumlu olur. Kusuru is
pat yükü davacıya aittir. 

(3) Kabin bagajının ziya veya hasara uğramasına yol açan kazanın gerçekleşmesinde kusuru 
bulunan taşıyan, bu yüzden uğranılan zarardan sorumludur. Gemi kazasının sebep olduğu zararlar 
bakımından, taşıyanın kusurunun bulunduğu varsayılır; bu karinenin aksi ispat edilebilir. 
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(4) Taşıyan, kabin bagajı dışındaki bagajın ziya veya hasara uğramasından doğan zarardan so
rumludur, meğerki, zararın meydana gelmesine yol açan kazanın gerçekleşmesinde kusurunun bu
lunmadığını ispat etmiş olsun. 

(5) Bu maddenin uygulanmasında; 
a) "Gemi kazası", geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasını, karaya oturmasını, çatma

yı, gemideki infilâkı, yangını ve arızayı ifade eder; 
b) "Taşıyanın kusuru", taşıyanın adamlarının görevlerini ifa ettikleri sırada işledikleri kusuru 

da kapsar; 
c) "Gemideki arıza"; yolcuların gemiyi terkinde, boşaltmasında, gemiye binmeleri ve inmele

rinde; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasında, güvenli seyrüseferinde, yanaşmasında, demir
lemesinde, rıhtıma ve demirleme yerine varmasında veya buradan ayrılmasında; gemiye su yürü
mesi hâlinde, zararın kontrolünde; can kurtarma araçlarının suya indirilmesinde, kullanılan gemi kı
sımlarının veya teçhizatının hiç veya gereği gibi çalışmaması ya da denizde güvenlik kurallarına uy
gun olmaması anlamına gelir; 

d) "Zarar", cezalandırıcı veya caydırıcı nitelikteki tazminatı kapsamaz. 
(6) Bu Bölümün uygulanmasında, "bagajın ziyaı veya hasarı", gemide taşınmış veya taşınmış 

olması gereken bagajın, iş hukuku ihtilflarından kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin varışından 
itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doğan malvarlığı zararını da içerir. 

(7) Taşıyanın bu maddeye göre sorumluluğu, sadece taşıma sırasında meydana gelen kazaların 
sebep olduğu zararlara ilişkindir. Zararı doğuran kazanın taşıma sırasında meydana geldiğini ve za
rarın kapsamını ispat yükü, davacıya aittir. 

(8) Bu Bölüm hükümleri, taşıyanın üçüncü kişilere karşı haiz olduğu rücu hakkı ile ortak ku
sur defini ileri sürme ve sorumluluğun sınırlandırılması haklarına halel getirmez. 

(9) Bir taraf hakkında kusur karinelerinin varlığı veya ispat yükünün ona ait bulunması, bu ta
rafın lehine olan delillerin alınmasını engellemez. 

(10) Bu maddede öngörülen sorumlulukların üst sınırları hakkında 1262 nci ve 1263 üncü 
maddeler hükümleri saklıdır. 

II- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
MADDE 1257 - (1) Taşımanın tamamının veya bir kısmının yapılması, bir fiil taşıyana bıra

kılmış olsa bile, taşıyan taşımanın tamamından bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta de
vam eder. Fiil taşıyan da, taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü için, bu Bölüm hükümlerine 
göre sorumludur. 

(2) Taşıyan, taşımanın fiil taşıyan tarafından yapıldığı hâllerde, fiil taşıyanın kusurundan ve 
onun adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri kusurdan sorumludur. 

(3) Taşıyanın, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya 
ona tanınan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel sözleşmeler, açık ve yazılı bir kabul ol
madıkça, fiil taşıyan hakkında hüküm ifade etmez. 

(4) Taşıyan ile fiil taşıyanın sorumlulukları, birlikte sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde mü
teselsildir. 

(5) Bu madde hükümleri, taşıyan ile fiil taşıyan arasındaki rücu ilişkisini etkilemez. 
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III- Taşıma süresi 
MADDE 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında taşıma süresi; 
a) Yolcu ve kabin bagajı yönünden, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya di

ğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajının gemide bu
lunduğu veya gemiye alındığı veya gemiden çıkartıldığı süreyi ya da ücretinin taşıma ücreti kapsa
mında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıy
la, bunların karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacıyla su üzerinde yapılan ek ta
şıma süresini; 

b) Kabin bagajı bakımından, bagajın taşıyana veya adamlarına teslim edilmiş olup da bunlar 
tarafından yolcuya henüz geri verilmemiş olması şartıyla, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, 
iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süreyi; 

c) Diğer bagaj bakımından, taşıyan veya adamları tarafından kıyıda veya gemide teslim alın
dıkları andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar geçen süreyi, 

kapsar. 

IV- Zorunlu sigorta 
MADDE 1259 - (1) Onikiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındı

ğı takdirde, taşımanın tamamını veya bir kısmını üstlenen veya gerçekleştiren bütün taşıyanlar, yol
cuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmak
la yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme 
Hakkından az olamaz. 

(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getirmeyen geminin yola çıkmasına izin verilmez. 
V- Değerli eşya 
MADDE 1260 - (1) Taşıyan, yolcuya ait para, kıymetli evrak, altın, gümüş, mücevher, sanat 

eseri, süs eşyası ve diğer değerli eşyanın ziyamdan veya hasarından sorumlu değildir; meğerki, bu 
tür eşya taşıyana saklaması için verilmiş olsun. Son hâlde taşıyan, 1264 üncü maddenin birinci fık
rası uyarınca daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştınlmamışsa, 1263 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasında öngörülen sınırlar içerisinde sorumlu olur. 

VI- Ortak kusur 
MADDE 1261 - (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğ

ramasına yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu 
ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir. 

VII- Bedensel bütünlüğün zedelenmesinden doğan sorumluluğun sınırı 
MADDE 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasından dolayı taşıyanın 1256 ncı madde 

gereğince sorumluluğu, hiçbir hâlde, her kaza (olay) için yolcu başına 400.000 Özel Çekme Hakkı
nı geçemez; 1256 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü saklıdır. Tazminat, irat şek
linde belirlenirse, ödenecek tazminatın anapara değerinin toplamı bu miktarı aşamaz. 

VIII- Bagaj ve araçların ziyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı 
MADDE 1263 - (1) Kabin bagajının uğradığı ziya veya hasardan dolayı taşıyanın sorumlulu

ğu, hiçbir hâlde, her taşıma için yolcu başına 250.000 Özel Çekme Hakkını aşamaz. 
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(2) Araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagajın uğradığı ziya ve hasardan do
layı taşıyanın sorumluluğu, hiçbir hâlde, her taşıma için araç başına 12.750 Özel Çekme Hakkını 
aşamaz. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilenler dışındaki bagajın ziyaı veya hasarından dolayı ta
şıyanın sorumluluğu, hiçbir hâlde, her taşıma için yolcu başına 3.375 Özel Çekme Hakkını aşamaz. 

(4) Taşıyan ve yolcu, taşıyanın sorumluluğuna, zararın tamamından indirilmek üzere aracın uğ
rayacağı ziya veya hasar için 330 Özel Çekme Hakkı, diğer bagajın uğrayacağı ziya veya hasar için 
de yolcu başına 149 Özel Çekme Hakkını aşmayacak bir bağışıklığın uygulanması hususunda anla
şabilirler. 

IX- Sorumluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler 
MADDE 1264 - (1) Taşıyan ve yolcu, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha 

yüksek sorumluluk sınırlarını aralarında açıkça ve yazılı olarak kararlaştırabilirler. 
(2) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sınırlarına, faiz alacakları ve yargılama 

giderleri girmez. 

X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları 
MADDE 1265 - (1) Taşıyanın veya fiil taşıyanın adamları aleyhine bu Bölümde düzenlenen 

zararlar dolayısıyla dava açılmışsa, bu kişiler, zararın görevlerini yerine getirdikleri sırada meyda
na gelmiş olduğunu ispatlamak şartıyla, taşıyana ve fiil taşıyana bu Bölümde tanınan savunma ola
naklarından ve sorumluluk sınırlarından yararlanabilirler. 

XI- İstemlerin birleşmesi 
MADDE 1266 - (1) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sınırları, yolcu

nun ölümü veya yaralanmasından yahut bagajının ziyaı veya hasarından kaynaklanan bütün tazmi
nat istemlerinin toplamına uygulanır. 

(2) Bir fiil taşıyan tarafından gerçekleştirilen taşımada, taşıyandan ve fiil taşıyandan ve bun
ların görevleri içinde hareket eden adamlarından alınan tazminatların toplamı, bu Bölüm hükümleri
ne göre taşıyanın veya fiilî taşıyanın mahkûm edilebileceği en yüksek tutarı aşamaz; şu kadar ki, bu 
kişilerden hiçbiri kendisine uygulanacak sorumluluk sınırını aşan bir tutardan sorumlu tutulamaz. 

(3) Taşıyanın veya fiil taşıyanın adamlarının, 1265 nci maddeye göre 1262 nci ve 1263 üncü 
maddelerde öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlandıkları bütün durumlarda, taşıyandan ve ye
rine göre fiil taşıyandan ve bunların adamlarından alınacak tazminatların toplamı bu sınırlan aşamaz. 

XII - Sorumluluğu sınırlandırma hakkının yitirilmesi 
MADDE 1267 - (1) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastı ile veya pervasızca bir davra

nışla ve böyle bir zarar meydana geleceği olasılığının bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin 
sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyan, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerle 1264 üncü maddenin bi
rinci fıkrasında öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamaz. 

(2) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastı ile veya pervasızca bir davranışla ve olası böyle 
bir zarar meydana geleceği olasılığının bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet ver
diği ispat edilen taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamları, birinci fıkrada belirtilen sorumluluk sınır
larından yararlanamaz. 
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XIII- İstemlerin dayanağı 
MADDE 1268 - (1) Yolcunun ölümünden yaralanmasından, bagajının ziyana uğramasından 

veya hasarından dolayı, taşıyana veya fiilî taşıyana karşı, yalnızca bu Bölüm hükümleri uyarınca 
tazminat davası açılabilir. 

XIV- Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi 
MADDE 1269 - (1) Yolcu, bagajın ziyaı veya hasarını; 
a) Dışından belli ise, kabin bagajının indirilmesinden önce veya indirilirken, diğer bagajın tes

liminden önce veya teslimi sırasında; 
b) Dışından belli değilse, bagajın indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gere

ken tarihten itibaren onbeş gün içinde, 
taşıyana veya temsilcisine yazılı olarak bildirir. 
(2) Yolcu bu bildirimi yapmamışsa, aksi ispat edilene kadar, bagajı iyi hâlde aldığı kabul edilir. 
(3) Bagajın durumu, teslimi sırasında bir ortak inceleme veya tespit işlemine konu olmuşsa, ya

zılı bildirime gerek yoktur. 
XV- Zamanaşımı 
MADDE 1270 - (1) Yolcunun ölümü, yaralanması ve bagajının ziyaa veya hasara uğramasın

dan doğan zararın tazmini istemleri iki yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımı süresi; 
a) Yolcunun yaralanması hâlinde, gemiden indiği tarihten; 
b) Yolcunun taşıma sırasında ölmesi hâlinde, gemiden inmesi gereken tarihten; taşıma sırasın

da meydana gelen bir yaralanmanın sonucunda gemiden indikten sonra ölmesi hâlinde, gemiden 
iniş tarihinden itibaren üç yılı geçmemek kaydıyla ölüm tarihinden; 

c) Bagajın ziyaı veya hasarı hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuş ise, yolcunun gemiden in
diği veya inmesi gereken tarihten, 

itibaren işlemeye başlar. 
(3) Zamanaşımının durması ve kesilmesi genel hükümlere tâbidir. Ancak, hiçbir hâlde; 
a) Hangisi daha sonra meydana gelmişse, yolcunun gemiden indiği veya inmesi gereken tarih

ten itibaren beş yıl, veya 
b) Davacı daha önce, kazanın sebep olduğu yaralanmayı veya ziyaı yahut hasarı öğrenmiş ve

ya akla yatkın ölçüye göre öğrenmiş olması gerekiyorsa, bu tarihten itibaren üç yıl, 
geçtikten sonra bu Bölüm hükümlerine dayanılarak dava açılamaz. 
(4) Birinci ilâ üçüncü fıkralara göre belirlenecek zamanaşımı süresi, tazminat istemi doğduk

tan sonra, taşıyanın yazılı beyanı veya tarafların yazılı anlaşmasıyla uzatılabilir. 
(5) Yolcu taşıma sözleşmesinden doğan diğer bütün alacaklar, muaccel oldukları tarihten itiba

ren iki yılda zamanaşımına uğrar. 
XVI- Emredici hükümler 
MADDE 1271 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanması sonucunu doğuran olaydan veya baga

jın ziyaa veya hasara uğramasından önce kurulmuş olan sözleşmelerde yer alan, bu Bölüm hüküm-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 851 — 

lerine göre sorumlu herhangi bir kişinin sorumluluğunu kaldıran veya 1263 üncü maddenin dördün
cü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu Bölümde öngörülen sorumluluk sınırlarını indiren veya 
taşıyana veya fiilî taşıyana düşen ispat yükünün yerini değiştiren her şart hükümsüzdür. Şartın hü
kümsüzlüğü, taşıma sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmaz. 

(2) Tazminat istemi doğmadan önce yapılan yetki ve tahkim sözleşmeleri geçerli değildir. 
BEŞİNCİ KISIM 
Deniz Kazaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Avarya 

A) Genel hükümler 
I- Tanım 
MADDE 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve 

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve akla yatkın bir hareket oluş
turacak şekilde, bile bile olağanüstü bir özveride bulunulması veya olağanüstü bir gidere katlanıl
ması hâlinde "müşterek avarya hareketi" var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan 
zarar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir. 

(2) Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla gider de, 
başka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiş olan giderin tutarına kadar, müşte
rek avarya paylaşmasına (garamesine) girer. 

(3) Müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diğer eşya arasın
da bu Bölüm hükümlerine göre paylaşılır. 

II- Uygulanacak kurallar 
MADDE 1273 - (1) Taraflar başka bir husus kar ar 1 aştırmamış olduğu takdirde, müşterek avar

ya paylaştırması, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, bu madde hükmüne 
göre Türkçe'ye çevrilip yayınlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tâbidir. 

(2) York-Anvers Kurallarının çevirisi, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşar
lığı tarafından kurulacak bir İhtisas Komitesince hazırlanır ve özgün metin ile birlikte Resmî Gaze
tede yayınlanarak ilân edilir. Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından, York-Anvers Kuralla
rında yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle Türkçe'ye çevrilip ilgili Müsteşarlıklarca resen ve
ya gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu üzerine yayımlanır. 

B) Borçlular ve güvence 
I- Garame paylarının borçluları 
MADDE 1274 - (1) Müşterek avarya garame paylarının kişisel borçluları, garameye girecek 

olan geminin müşterek avarya hareketinin meydana geldiği andaki donatanı, navlunun boşaltma ta
rihindeki alacaklısı ve diğer eşyanın boşaltma tarihindeki malikidir. 

(2) Garameye girecek eşyanın gönderileni, eşyayı teslim alırken bunlara bir garame payı düş
müş olduğunu biliyor ise, bu pay için eşya teslim edilmiş olmasaydı o eşyanın paraya çevrilmesi 
hâlinde garame payı ne oranda ödenecek idiyse o oranda eşyanın teslim zamanındaki değerine ka
dar kişisel olarak sorumludur. 
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II- Alacaklıların rehin hakları 
1. Genel olarak 
MADDE 1275 - (1) Alacaklılar, gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına, garameye girecek eş

ya üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkına ve nav
lun üzerinde aynı Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uyarınca, alacak rehnine sahiptirler. 

2. Gemiye düşen garame payı için güvence 
MADDE 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararın belirlenmesi ve paylaştırılması 

gereken limandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yükle ilgilile
re güvence gösterilmesi zorunludur. 

3. Hapis hakkının kullanılması 
MADDE 1277 - (1) Kaptan, garame paylan ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereğince, 

bunlar için güvence gösterilmedikçe garameye katılan eşyayı teslim edemez; ederse kendisi de bu 
paylardan kişisel olarak sorumlu tutulur. 

(2) Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları uygulanır. 

(3) Alacaklıların garameye giren eşya üzerindeki hapis hakkı, alacaklılar adına taşıyan tarafın
dan 1201 inci madde hükümlerine göre kullanılır. 

C) Dispeç 
I - Genel olarak 
1. Yaptırma yükümlülüğü 
MADDE 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla yükümlüdür; bu yükümlülü

ğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu olur. 
(2) Dispeç süresinde yaptırılmazsa, sigortacıyı da içermek üzere, ilgililerden herhangi biri bu

nun yapılmasını istemeğe ve yaptırmağa yetkilidir. 
(3) Dispeçin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri sürülerek dispeççi 

tarafından reddedilirse, dispeçin yapılmasının gerekip gerekmediğine, sigortacıyı da içermek üzere, 
ilgililerden herhangi birinin başvurması üzerine İ'279 uncu maddede yazılı yerdeki mahkemece ka
rar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacı da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu hu
susta karar verir. Bu hâlde basit muhakeme usulü uygulanır. 

2. Yapılacağı yer 
MADDE 1279 - (1) Zararın belirlenmesi ve paylaştırılması varma yerinde, eğer buraya varıl-

mazsa yolculuğun bittiği limanda yapılır. 
3. Dispeççi 
MADDE 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oybirliğiyle atayacakları bir veya birden fazla dispeççi 

tarafından yapılır. Oybirliği sağlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapılacağı yer 
mahkemesi atar. 

(2) İlgililerden her biri dispeçin yapılması için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle 
çarter partileri, konişmento ve faturaları, dispeççiye vermekle yükümlüdür. 
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(3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü olduk
ları belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onları elinde bulunduranlara emreder. 

(4) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine giderlerini üstlenmek 
şartıyla, bir örnek vermekle yükümlüdür. 

II- Dispeçin onaylanmasını istem ve dispeçe itiraz 
1. Duruşma 
MADDE 1281 - (1) Sigortacılar dâhil olmak üzere, ilgililer 1279 uncu maddede yazılı yerde

ki mahkemeden dispeçin onaylanmasını isteyebilecekleri gibi, avarya türüne veya hesaplarına itiraz 
da edebilirler. 

(2) Dilekçede duruşmaya çağrılacak olan ilgililerin ad ve soyadları bildirilir. 
(3) Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu bel

gelerin tamamlanmasına gerek görülürse, ibrazını onları elinde bulunduranlara emreder. 

(4) İlgililerin hepsi duruşmaya çağrılır. Çağrıda, dispeç ile istemleri ispatlayan belgelerin mah
keme kaleminde incelenebileceği ve çağrılanın daha önce de dispece karşı mahkemede itirazda bu
lunabileceği, belirli günde gelmediği takdirde dispece onay vermiş sayılacağı yazılır. Çağrının du
ruşma gününden en az onbeş gün önce tebliğ edilmesi gerekir. 

(5) Dispeç raporuna itirazın, en geç ilk celsede, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık 
ve etraflı olarak yapılması zorunludur. Haklı sebepler dolayısıyla bu mümkün olmazsa, hâkim ilgi
liye itirazını bildirmek üzere bir defalık uygun bir süre verir. İlk oturumda veya en geç hâkim tara
fından verilecek süre içinde gereği gibi açık ve ayrıntılı şekilde bildirilmemiş olan itiraz yapılma
mış sayılır. 

2. Dispeçin onaylanması 
MADDE 1282 - (1) Belirlenen günde hazır bulunanlarla duruşma yapılır. Dispeçe karşı duruş

mada veya daha önce bir itiraz yapılmamış olduğu takdirde dispeç onaylanır. İtiraz yapılmışsa ilgi
liler dinlenir. İtirazın yerinde olduğu görülür veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa dispeç bu
na göre düzeltilerek onaylanır. 

(2) İtirazın hemen karara bağlanması olanağının bulunmaması hâlinde dispeç raporunun, itira
zın kapsamı dışında kalan kısımları, ayrı bir kararla onaylanır ve itiraz edilen kısım hakkında du
ruşmaya devam olunur. 

3. Uygulanacak usul hükümleri 
MADDE 1283 - (1) 1281 nci ve 1282 nci maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dispeçin 

onaylanmasında ve itirazların incelenmesinde basit muhakeme usulü hükümleri uygulanır. 
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkında kararın hükmü 
MADDE 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın kesinleşmesiyle bu ka

rar, raporda gösterilen alacakların ödetilmesi için verilmiş bir ilâm niteliğini kazanır. Şu kadar ki, 
itiraza uğramamış bir raporun onaylanması kararı kesinleşmeden önce de bu niteliğe sahiptir. 

(2) Raporun onayına ait ilâm, onay istemi üzerine yapılan duruşmaya usulüne göre çağrılmış 
olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doğurmaz. 
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D) Zamanaşımı 
MADDE 1285 - (1) Müşterek avarya garame payı alacakları bir yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımı, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardığı tarihten itibaren işlemeye 

başlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çatma 

A) Uygulama alanı 
MADDE 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması (çatma) sonu

cu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. 
(2) Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiy

le başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın, zarar vermesi 
hâlinde de, çatma hakkındaki hükümler uygulanır. 

B) Kusursuz çatma 
MADDE 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiş 

veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan insanların ya
hut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi katlanır. 

(2) Birinci fıkrada sayılan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anında demirdeyken 
meydana gelirse birinci fıkra hükmü uygulanır. 

C) Kusurlu çatma 
I- Bir tarafın kusuru 
MADDE 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurun

dan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmin etmek zorundadır. 
II- Ortak kusur 
1. Eşya zararı 
MADDE 1289 - (1) Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurla

rından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eş
yanın uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, duruma gö
re, bu oranın saptanması mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkar
sa, taraflar eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından, donatanların üçüncü 
kişilere karşı olan sorumluluğu müteselsil değildir. 

(2) Çatma, gemi adamlarının geminin şevkine veya başkaca teknik yönetimine ait bir hareke
tinin sonucu olduğu takdirde, donatan, kendi gemisinde taşınan yükün ilgililerine karşı 1062 nci 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 1180 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
hükümleri uyarınca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hâli sebebiyle kendi donatanından tazminat el
de edemeyen yük ilgilisi, sözkonusu zarar için diğer kusurlu donatanların birinden yabancı bir hu
kuka göre tazminat alırsa, bu ödemeyi yapan donatanın fazladan ödemek zorunda kaldığı kısım için 
sorumsuzluk hâlinden yararlanan donatana rücı: etmesi hâlinde, kendisine rücu edilen donatan, o 
yük ilgilisine aynı oranda rücu hakkına sahiptir. 
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2. Bedensel bütünlüğü zedeleyen zarar 
MADDE 1290 - (1) Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurla

rından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, gemilerde bulunan kişilerin çatma yüzünden ölü
münden veya yaralanmasından yahut sağlığının bozulmasından doğan zararlardan müteselsilen so
rumludur. 

(2) Donatanların birbirine rücuunda, her donatan, kusurunun ağırlığı oranında sorumludur. 
3. Kılavuzun kusuru 
MADDE 1291 - (1) Gemi, zorunlu danışman veya isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk edilir

ken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur. 
(2) Gemi zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatma

dan geminin donatanı sorumlu değildir. 
D) Dava öncesi delil tespiti 
MADDE 1292 - (1) Dava öncesi yaptırılacak delil tespitlerinde, çatmanın meydana geldiği yer

de deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadığı takdirde asliye tica
ret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. 

(2) Tespitte, çatmaya karışan her geminin kaptanı veya onun temsilcisi hazır bulundurulur. 

(3) Tespit raporunda, çatmaya karışan gemilerin kusurunun bulunup bulunmadığı belirtilmez. 
E) Şekil şartı yokluğu 
MADDE 1293 - (1) Çatma sonucu uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar öncesinde 

bir ihtar düzenlenmesine veya başkaca bir şekil şartının yerine getirilmesine gerek yoktur. 

F) Karine yokluğu 
MADDE 1294 - (1) Çatmada kusurun saptanmasında herhangi bir karine dikkate alınmaz. 
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu 
MADDE 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptanı, kendi gemisini, gemi adamları

nı ve yolcularını ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olması şartıyla, diğer gemiye, gemi adamla
rına ve yolculara yardımla yükümlüdür. 

(2) Ayrıca kaptan, mümkünse, diğer gemiye kendi gemisinin adını, bağlama limanını, geldiği 
ve gideceği limanları bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Kaptanın, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüğünü ihlâl etmesinden dolayı donatan 
sorumlu olmaz. 

H) Saklı tutulan hükümler 
MADDE 1296 - (1) Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Bu Bölümde yer alan hükümler, taşıma sözleşmelerinden ve diğer her türlü sözleşmelerden doğan 
borçlan etkilemez. 

İ) Zamanaşımı 
MADDE 1297 - (1) Çatmaya dayanan tazminat istemleri, çatmanın meydana geldiği tarihten 

başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 
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(2) 1289 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine veya 1290 inci maddenin ikinci fık
rasına göre, donatanların birbirine karşı olan rücu hakları, ödemenin yapıldığı tarihten başlayarak 
bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurtarma 

A) Eşya kurtarma 
I- Kurtarma faaliyeti 
MADDE 1298 - (1) Seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı veya di

ğer eşyanın kurtarılması için yapılan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluşturur ve onun hak
kında bu Bölüm hükümleri uygulanır. 

(2) "su aracı" teriminin kapsamına, her türlü gemi ve seyrüsefere elverişli yapı girer; "eşya" te
rimi ise, kıyıya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiş olmayan her türlü şey ile hak kazanılmış olma
yan navlun alacağını ifade eder. 

(3) "Eşya" terimine, 

a) Deniz yataklarındaki mineral kaynakların keşfi, çıkartılması veya işlenmesi amacıyla kulla
nıldıkları sürece sabit veya yüzer platformlar ile açık deniz sondaj birimleri, 

b) Deniz yatağında bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi değeri olan kültür eserleri 
girmez. 
(4) "Kurtarma faaliyeti" terimine ise, 

a) Su aracının malikinin veya kaptanının, veya araçta bulunmayan ve bulunmuş olmayan eşya
nın malikinin açık ve akla yatkın olarak karşı koymasına rağmen yapılan faaliyetler, 

b) Tehlike altında bulunan araçta çalıştırılan kişiler tarafından yapılan faaliyetler, 
c) Tehlike doğmadan önce kurulmuş bir sözleşmenin ifası amacıyla yapılan veya yapılması ge

reken hizmetler 

girmez. 
II- Diğer hâller 
MADDE 1299 - (1) Bu Bölüm hükümleri; 
a) Kurtaranın, mevzuat gereğince kurtarma yükümlüğünün bulunması, 
b) Kurtarma faaliyetinde bulunan aracın, kurtarılan araçla aynı malike ait olması, 
hâllerinde de uygulanır. 
III- Kurtarma sözleşmesi 
1. Kurma yetkisi 
MADDE 1300 - (1) Kaptan, aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi kurma

ya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. 
(2) Aracın maliki ve kaptanı, araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarma sözleşmesi kur

maya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. 
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2. tptali veya uyarlanması 

MADDE 1301 - (1) Kurtarma sözleşmesi, haksız etki veya tehlikenin etkisi altında yapılmış 
ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet ilkelerine aykırı bulunmuş yahut kurtarma ücreti, yapılan hiz
metlerle aşırı derecede oransız bulunmuşsa, istem üzerine sözleşme mahkeme tarafından mevcut 
şartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir. 

3. Emredici hükümler 
MADDE 1302 - (1) Bu Bölüm hükümleri, bir kurtarma sözleşmesi ile açıkça veya örtülü şe

kilde değiştirilebilir. 

(2) Kurtarma sözleşmesinin uyarlanması veya iptali hakkındaki hükümler ile, çevre zararının 
önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli özeni gösterme yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler söz
leşmeyle değiştirilemez. 

IV- Tarafların yükümlülükleri 
MADDE 1303 - (1) Kurtaran, tehlike altındaki aracın veya diğer eşyanın malikine karşı; 

a) Kurtarma faaliyeti sırasında gerekli özen içinde hareket etmekle, 
b) Bu yükümlülüğünü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için ge

rekli olan özeni göstermekle, 
c) Hâlin gereğine göre akla yatkın bir hareket tarzı sayılabileceği ölçüde başka kurtaranlardan 

yardım istemekle, 
d) İstemin akla yatkın olmadığı anlaşıldığı takdirde, alacağı kurtarma ücretinin miktarına halel 

gelmemek kaydıyla, tehlike altındaki aracın maliki veya kaptanı ya da eşyanın maliki tarafından ak
la yatkın olarak istenmesi hâlinde başka kurtaranların müdahalesini kabul etmekle 

yükümlüdür. 

(2) Tehlike altındaki aracın maliki ve kaptanı veya diğer eşyanın maliki, kurtarana karşı; 
a) Kurtarma faaliyeti sırasında, kurtaranla her bakımdan işbirliği yapmakla, 
b) Bu yükümlülüğü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerek

li özeni göstermekle, 
c) Kurtaran akla yatkın olarak istemde bulunduğunda, güvenlik altına alınmış olan aracı veya 

diğer eşyayı teslim almakla 
yükümlüdür. 

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında "çevre zararı"; kirlenme, bulaşma, yangın, patla
ma veya benzeri önemli olayların, kıyı sularında ve ona bitişik bölgelerde insan sağlığına veya de
niz canlılarına ya da kaynaklarına verdiği ağır maddî zararı ifade eder. 

V- Kurtaranın hakları 
1. Kurtarma ücreti 
a) İlkeler 
MADDE 1304 - (1) Faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücre

ti istemine hak kazandırır. 
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(2) Bu Bölümde aksi yazılı olmadıkça, faydalı sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtar
ma ücretini isteme hakkı doğmaz. 

(3) Kurtarma ücreti, kurtarılan şeylerin değerini geçemez. Bu kuralın uygulanmasında, öden
mesi gerekebilecek faiz ve yargılama giderleri dikkate alınmaz. 

b) Belirlenmesi 
MADDE 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemişse veya kararlaştırılan ücretin 

1301 inci maddeye göre mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanması istenmişse, ücret, kurtar
ma faaliyetini özendirecek bir anlayışla, sıralama dikkate alınmaksızın aşağıdaki kıstaslar gözetile
rek belirlenir: 

a) Aracın ve diğer eşyanın kurtarıldıktan sonraki değeri, 
b) Çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri, 
c) Kurtaran tarafından elde edilen başarının derecesi, 
d) Kurtarılan aracın ve içindeki insanların ve eşyanın karşılaştıkları tehlike ile kurtarmaya ka

tılmış olanların kendileri ve araçları için göze aldıkları tehlikenin niteliği ve büyüklüğü, 
e) Aracın, diğer eşyanın ve insan hayatının kurtarılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri, 
f) Kurtaranın harcadığı zaman, yaptığı giderler ve uğradığı zarar, 
g) Kurtaranın yüklendiği sorumluluk tehlikesi ve kurtaran ile teçhizatının uğradığı diğer tehlikeler, 
h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk sağlandığı, 
i) Kurtarma faaliyetine ayrılmış araçların ve diğer teçhizatın kullanıma hazır bulundurulmuş ve 

fiilen kullanılmış olması, 
j) Kurtaranın teçhizatının kurtarmaya hazır olması ve etkinliği ile değeri. 
(2) Resmî kurumların giderleri ve harçları ile kurtarılan şeyler için ödenmesi gereken gümrük 

resimleri ve diğer resimlerle bu şeylerin saklanması, korunması, değerlerinin biçilmesi ve satılma
sı amaçlarıyla yapılan giderler, kurtarma ücretine girmez. 

(3) Kurtarma ücreti para olarak saptanır. Aksi kararlaştırılmadıkça ücret, kurtarılan şeylerin de
ğerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez. 

c) Borçlular 
MADDE 1306 - (1) Kurtarma ücretinin borçluları, kurtarılan aracın ve diğer eşyanın kurtarma 

faaliyetinin tamamlandığı andaki malikleridir. 
(2) Kurtarma ücreti, kurtarılan aracın maliki ve diğer eşyanın malikleri arasında kurtarılan de

ğerler oranında paylaşılır. Kurtarma ücretinin borçluları arasında teselsül yoktur. 
d) Gönderilenin sorumluluğu 
MADDE 1307 - (1) Gönderilen, eşyayı teslim alırken onlar için kurtarma ücreti ödeneceğini 

biliyor ise, eşya teslim edilmiş olmasaydı, bunların paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda öde
necek idiyse o oranda ücret alacaklılarına karşı kişisel olarak sorumlu tutulur. 

(2) Teslim edilen eşyayla birlikte başka şeyler de kurtarılmış olursa, gönderilenin sorumluluğu, 
giderlerin bütün şeyler arasında pay edilmesi hâlinde teslim edilen eşyaya düşecek miktarı geçemez. 
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e) Paylaştırılması 
aa) Tek ücret 
MADDE 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin başladığı andan 1303 üncü 

maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın geri verilmesinin istendiği ana kadar yapılan 
her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katıldığı için kurtarma ücretin
den pay isteyen herkes, payını, bu toplam ücretin içinden alır. 

(2) Kurtarma ücretinden pay alınması için birden çok dava açılırsa, davalar, tekel sahibi kurta
ranın, yoksa kurtarma sözleşmesini yapmış olan kurtaranın, o da yoksa en fazla kurtarma gemisi ile, 
yoksa en fazla teçhizatı ile katılmış olan kurtaranın açtığı dava dosyası ile birleştirilir. Bu dava ha
kem önünde görülüyorsa, dosyaların tümü, bir mahkemede açılan ilk dava ile birleştirilir ve mah
keme, hakem önünde açılan davada kurtarma ücretinin kesin hükümle belirlenmesini bekletici so
run yapar. Davaya bakan mahkeme, aynı dava içinde, ücretin nasıl paylaştırılacağına da karar verir. 

bb) Birden çok kurtaran arasında 
MADDE 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasında 1305 inci maddedeki kıstas

lar dikkate alınarak kurtarma faaliyetine katıldıkları oranda paylaştırılır. 
cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay 
MADDE 1310 - (1) Bir araç veya diğer eşya, bir başka gemi tarafından kurtarılırsa, kurtaran 

geminin donatanı, alacağı kurtarma ücretinden, kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla yapı
lan giderleri ayırdıktan sonra, kurtaran geminin kaptanına ve diğer gemi adamlarına 1305 inci mad
denin birinci fıkrasında öngörülen ölçütleri dikkate alarak pay verir. 

(2) Donatan, kurtarma faaliyeti biter bitmez, kaptanın ve diğer gemi adamlarının payını göste
ren bir cetvel hazırlar ve bu cetveli onlara yazılı olarak bildirir. 

(3) Pay cetveline karşı, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye'de ilk varılan yerdeki mahke
mede o yere varış tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir. 

(4) Mahkemece ilgililer dinlendikten sonru, pay cetveli aynen veya gereğinde değiştirilerek 
onaylanır. Bu karar kesindir. 

(5) Kurtarma faaliyetinin bu amaca ayrılmış olan gemi tarafından yapılması hâlinde de, kurta
ran geminin adamlarına bu madde hükümleri uygulanır. 

(6) Kurtarma, gemi olmayan bir araçtan yapılmışsa, kurtarma ücreti, kurtaran ile onun adam
ları arasında sözleşmeye göre, sözleşme yoksa kıyas yoluyla 1305 inci maddedeki ölçütler dikkate 
alınarak paylaştırılır. 

f) Ücretten yoksunluk 
MADDE 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kılmış veya daha 

da güçleştirmiş yahut hileli davranış sayılan ya da dürüstlüğe sığmayan diğer hareketlerde bulun
muş ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kısmen yoksun bırakılabilir. 

2. Özel tazminat 
MADDE 1312 - (1) Bir kurtaran, çevre zararı tehdidi oluşturan bir araç veya onun içindeki eş

ya için kurtarma faaliyetinde bulunmuş, ancak bu madde uyarınca hesaplanacak özel tazminata en 
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azından denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarınca hak kazanmamışsa, kurtarma faaliye
ti için bu madde kapsamında yapmış olduğu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel 
tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belir
lenecek kurtarma ücretini, kurtarılan şeylerin en yüksek değerine kadar yükseltmiş olması gerekmez. 

(2) Kurtaran, birinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen şartlar altında, kurtarma faaliyeti ile 
çevre zararını önlemiş veya sınırlandırmış ise, malik tarafından birinci fıkra uyarınca kurtarana öde
necek özel tazminat, kurtaranın yaptığı giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar arttırılabilir. Mahke
me veya hakem kurulu, 1305 inci maddenin birinci fıkrasındaki ölçütleri de göz önünde bulundu
rarak hak ve nasafet kurallarına uygun olduğuna karar verirse, özel tazminatın miktarını daha da art
tırabilir; şu kadar ki, yapılacak arttırım, hiçbir hâlde kurtaranın giderlerinin yüzde yüzünü geçemez. 

(3) Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasında "kurtaranın giderleri", kurtarma faaliyeti sıra
sında kurtaran tarafından yapılmış akla yatkın harcamaları ve kurtarma faaliyetinde fiilen kullanı
lan ve kullanılması akla yatkın olan teçhizat ve personel için, 1305 inci maddenin birinci fıkrasının 
(h), (i) ve (j) bentlerindeki kıstaslar gözetilerek belirlenecek uygun bir tutarı ifade eder. 

(4) Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatın toplamı, kurtaranın 1305 inci madde uya
rınca alabileceği kurtarma ücretini aştığı takdirde ve oranda ödenir. 

(5) Kurtaran, ihmali nedeniyle çevre zarannı önleyememiş veya sınırlandıramamış ise, bu 
maddede belirtilen tazminattan tamamen veya kısmen yoksun bırakılabilir. 

(6) Bu madde hükümleri, donatanın rücu haklarına halel getirmez. 

(7) Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, müşterek avarya paylaştırmasına girmez. 
3. Faiz 
MADDE 1313 - (1) Kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklarına, kurtarılan şeylerin 1303 

üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca teslim alınmaları gereken tarihten ve eşya tes
lim edilemiyorsa özel tazminat bakımından kurtarma faaliyetinin sonuçlandığı tarihten başlayarak 
faiz yürütülür. Faizle ilgili diğer hususlarda genel hükümler uygulanır. 

4. Ödeme zamanı ve güvence 
MADDE 1314 - (1) Kurtarılan şeyler 1303 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarın

ca teslim alınırken, borçlular, kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklarından kendi paylarına 
düşen paraları ödemek veya kurtaranın istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargılama giderlerini 
de kapsayacak şekilde güvence göstermek zorundadır. 

5. Rehin hakları 
MADDE 1315 - (1) Bu Bölümde düzenlenen alacaklarından dolayı kurtaran, kurtarılan gemi 

üzerinde gemi alacaklısı hakkını ve kurtarılan diğer eşya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 
953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkını haizdir. 

(2) Kurtarılan aracın maliki, kurtarılan eşyanın malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için ye
terli güvence vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür. 

(3) Kurtarılan araç ve diğer eşya, kurtaranın rızası olmaksızın, kurtarma faaliyetinin tamamlan
masından sonra ilk olarak varılan liman veya yerden, kurtaranın alacakları için yeterli güvence gös-
terilinceye kadar uzaklaştırılamaz. 
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6. Avans 
MADDE 1316 - (1) Kurtaranın alacakları hakkında karar vermeye yetkili olan mahkeme veya 

hakem kurulu, kurtarana bir ara kararı ile durumun gereklerine göre uygun bir miktar avans öden
mesine karar verebilir. Kurtaranın avansı olabilmesi, güvence göstermesine bağlanabilir. Avans 
ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen güvence miktarı da bu oranda indirilir. 

B) İnsan kurtarma 
I- Kaptanın yükümlülüğü 
MADDE 1317 - (1) Her kaptan, aracını ve araçta bulunan kişileri, ciddi bir tehlikeyle karşı kar

şıya bırakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altında bulunan her insana yardım etmek zorundadır. 
(2) Aracın maliki, kaptanın sadece bu yükümlülüğünü ihlâl etmesinden dolayı sorumlu olmaz. 
II- Ücret 
MADDE 1318 - (1) Kurtarılan kişilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur. 
(2) Kurtarmayı gerektiren kaza sırasında, sadece insan kurtarmış olan bir kurtaran, aracın veya 

diğer eşyanın kurtarılması veya çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için faaliyet göster
miş olan kurtarana takdir edilen ücret ve özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanır. 

C) Zamanaşımı 
MADDE 1319 - (1) Bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, kurtarma faaliye

ti ile enkazın kaldırılmasından doğan bütün alacaklar iki yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten ve enkazın kaldırılması giderlerinden do

ğan alacaklar için enkaz kaldırma işinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 
(3) Kendisine karşı istemde bulunulan kişi, zamanaşımı süresi içinde istemde bulunana yapa

cağı bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir. 
ALTINCI KISIM 
Gemi Alacakları 

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar 
MADDE 1320 - (1) Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş 

olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklısı hakkı" verir: 
a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma pay

ları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek 
ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istem hakları; 

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can 
kaybı veya bedensel bütünlüğü zedeleyen zararlardan doğan alacaklar; 

c) Kurtarma ücreti; 
d) Liman, kanal, diğer su yolları ve karantina için ödenecek resimlerle diğer paralar ile kıla

vuzluk ücretlerine ilişkin alacaklar; 
e) Gemide taşınan eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan ziya veya hasar dı

şında, geminin işletilmesinden kaynaklanan maddî ziya ve hasara sebep olmuş haksız fiilden doğan 
alacaklar; 
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f) Müşterek avarya garame payı alacakları. 
(2) Şu kadar ki, birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde yazılı alacaklar; 
a) Deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması ile bağlantılı ola

rak ortaya çıkıp da uluslararası sözleşmelere yahut ulusal mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve 
zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan güvence alınması öngörülen zararların; 

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli, patlayıcı maddeler veya nükle
er yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile bileşiminden 
kaynaklanan zararların, 

sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde, sahiplerine gemi alacaklısı 
hakkı vermezler. 

B) Gemi alacağının verdiği kanunî rehin hakkı 
I- Kapsamı 
MADDE 1321 - (1) Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakkı verir. 
(2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez. Bir sigorta 

sözleşmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatı rehnin kapsamında değildir. 
(3) Rehin, geminin ziyaî veya hasara uğramasından dolayı donatanın üçüncü kişilere karşı sahip 

olduğu tazminat istemini de kapsar. Müşterek avarya hâllerinde feda edilen veya hasara uğrayan şey
ler için verilen tazminat, gemi alacaklıları için, tazminatın karşılık olduğu şeyler yerine geçer. 

(4) Devlet, il, belediye ve diğer kamu tüzel kişilerine ait olup, denizde menfaat sağlamak ama
cına tahsis edilmeyen veya fiilen böyle bir amaçla kullanılmayan gemiler üzerinde kanunî rehin 
hakkı doğmaz. Şu kadar ki, bu tüzel kişiler, gemi alacaklılarına karşı gemi ve eklentisinin, alacak
ların doğduğu yolculuk sonundaki değeri gemi alacaklıları arasında kanunî sıralarına göre paylaştı
rılmış olsa idi, alacaklılara düşecek miktar ne idi ise, o alacaklılara karşı o oranda öncelikle sorum
lu olurlar. 

(5) Gemi alacağı hakkının verdiği kanunî rehin hakkı, gemiye zilyet olan herkese karşı ileri 
sürülebilir. 

II - Güvence altına aldığı alacaklar 
MADDE 1322 - (1) Gemi alacaklılarının rehin hakkı, ana parayı, faizi, takip ve yargılama gi

derlerini aynı şekilde güvence altına alır. 
(2) Gemi bir donatma iştiraki tarafından işletildiği takdirde, gemi alacaklarına, bir tek donata

nın mülkiyetindeymiş gibi karşılık oluşturur. 
III- Önceliği 
MADDE 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde yazılı gemi ala

caklılarının sahip olduğu kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bü
tün kanunî ve sözleşmesel rehin haklarıyla aynî yükümlülüklerden önce gelir. 

(2) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı gemi alacaklılarının haiz bulunduk
ları kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bütün kanunî ve sözleş
mesel rehin haklarıyla aynî yükümlülüklerden sonra gelir. 
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(3) Karaya oturmuş veya batmış bir geminin, seyrüsefer güvenliği veya deniz çevresinin ko
runması amacıyla kamu kurumları tarafından kaldırılması hâlinde, bunun giderleri, bütün diğer ge
mi alacaklarından önce ödenir. 

IV- Sırası 
MADDE 1324 - (1) Gemi alacaklısı hakkının verdiği kanunî rehin haklarının sırası, 1320 nci 

maddede gemi alacaklısı hakkı verdiği açıklanan alacakların sırasına göre belirlenir; şu kadar ki, 
1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklıları hakkında 1323 üncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

(2) Yalnız kurtarma ücreti veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatı ala
cağının verdiği kanunî rehin hakkı, bu alacakların doğumuna sebebiyet veren faaliyetin yapıldığı ta
rihten evvel gemi üzerinde doğmuş olan bütün diğer rehin haklarından önce gelir. Kurtarma ücreti 
veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatı alacağının verdiği kanunî rehin hak
larından sonra doğanlar, evvel doğanlardan önce gelir. 

(3) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen gemi alacak
ları kendi aralarında eşit hakka sahiptirler. 

V- Devri ve geçişi 
MADDE 1325 - (1) Gemi alacağının devri veya geçişi ile bu alacağın verdiği kanunî rehin hak

kı da devredilmiş veya geçmiş olur. 

VI- Düşmesi 
MADDE 1326 - (1) 1320 nci maddedenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde sayılan ge

mi alacaklılarının sahip oldukları rehin hakkı, gemi alacağının doğduğu tarihten itibaren geçecek bir 
yılın sonunda düşer, meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş ve bunun 
sonucunda cebrî icra yolu ile satılmış olsun. Bu bir yıllık süre; 

a) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklar bakımından, alacaklının 
gemiden ayrılması tarihinde, 

b) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerinde sayılan alacaklar bakımından, ka
nunî rehin hakkıyla güvence altına alınan alacakların doğduğu tarihte, 

işlemeye başlar. 

(2) 1320 nci maddedenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklılarının sahip ol
duğu rehin hakkı; 

a) Geminin, zararın saptanmasının ve paylaştırılmasınm yapılacağı varma yerine ve eğer gemi 
buraya varmazsa yolculuğun bittiği limana vardığı günden itibaren işleyecek altı ay içinde, gemi, 
cebrî icra yoluyla satımla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmemişse, altı ayın geçmesiyle; 

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kişiye satılması hâlinde, alıcının gemiyi, sicil yeri hukukuna 
uygun olarak kendi adına tescil ettirdiği günden itibaren işleyecek altmış günün sonunda, 

düşer. Bu sürelerin ikisi de işlemeye başlamışsa, rehin hakkı ilk sürenin dolmasıyla düşer. 
(3) Geminin ihtiyatî haczinin hukuken caiz olmadığı zaman aralığı, bu sürelerin hesabında dik

kate alınmaz. Diğer sebeplerden sürenin durması veya kesilmesi söz konusu değildir. 
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VII- Zamanaşımı 

MADDE 1327 - (1) Bu Kanundaki ve ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıy
la, 1326 ncı maddede yazılı süre, alacaklının, borçluya yönelik kişisel istem haklarına da uygulanır. 

YEDİNCİ KISIM 

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 

A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması 

I- Kural 

MADDE 1328 - (1) Deniz alacaklarından doğan sorumluluk, 19/11/1976 tarihli "Deniz Ala
caklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme" ile bu Sözleşmeyi de
ğiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere hazırlanarak Türkiye Cumhuriye
ti tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelere göre sınırlanabilir. 

(2) 1976 tarihli Sözleşmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 inci madde
si uyarınca yapılacak gözden geçirmelerin ve değişikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından yü
rürlüğe girdikleri tarihten başlayarak, bu madde, anılan gözden geçirmeyi ve değişiklikleri de içine 
alacak şekilde uygulanır. 

II- Yabancılık unsuru taşımayan hâller 

MADDE 1329 - (1) 1328 inci madde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında yabancılık unsuru taşımayan hâller
de de uygulanır. 

III- Uygulama alanının genişletilmesi 

MADDE 1330 - (1) 1328 inci madde, aşağıdaki hâllerde de uygulanır: 

a) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde sayılan 
kişiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarını sınırlamak istediklerinde; 

b) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (a) bendinde sayılan gemi
ler hakkında; 

c) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) bendinde sayılan gemi
ler hakkında, 1332 nci maddede öngörülen sınırlar dâhilinde; 

d) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafında sayılan gemiler hakkın
da, 1333 üncü maddede öngörülen sınırlar dâhilinde. 

(2) Alacaklı, birinci fıkranın (a) bendinde söz konusu olan kişinin ülkesinde sorumluluğun sı
nırlanmasının caiz olmadığını ispat ederse, sorumluluk Türkiye'de sınırlanamaz. Alacaklı o kişinin 
ülkesinde 1976 tarihli Sözleşmeye göre daha yüksek bir sorumluluk sınırının uygulandığını ispat 
ederse, 1976 tarihli Sözleşme, o yüksek sınır esas alınarak uygulanır. 

IV- Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar 

MADDE 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) 
bentleri ile 3 üncü maddesinde sayılan alacaklar? karşı sorumluluk sınırlandırılamaz. 
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V- 300 tonilâtodan küçük gemiler 
MADDE 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) ben

dinde sayılan gemiler için, aynı Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (b) bendi uya
rınca hesaplanacak sorumluluk sınırı 83.500 Özel Çekme Hakkıdır. Diğer hâllerde, 1976 tarihli Söz
leşmenin öngördüğü sorumluluk sınırları geçerlidir. 

VI- Sondaj işlemi gemileri 
MADDE 1333 - (1) Sınırlamaya esas olan alacağın, geminin sondaj işlemi için kullanılmak üze

re sondaj yerinde bulunduğu sırada doğmuş olması şartıyla, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci mad
desinin dördüncü paragrafında sayılan gemiler hakkında aşağıdaki sorumluluk sınırlan uygulanır; 

a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (a) bendinde sayılan alacak
lar için 32.000.000 Özel Çekme Hakkı, 

b) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (b) bendinde sayılan alacak
lar için 20.000.000 Özel Çekme Hakkı. 

VII- Öncelik 
MADDE 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların, 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı 

maddesinin ikinci paragrafı uyarınca haiz oldukları haklara halel gelmemek kaydıyla, aynı madde
nin üçüncü paragrafında sayılan alacaklar, birinci paragrafının (b) bendinde yazılı diğer alacaklara 
oranla önceliklidir. 

(2) Bu öncelik, paylaştırmada aşağıdaki sıra izlenerek gerçekleştirilir: 
a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafın (b) bendinde sayılan alacaklar

la, ikinci paragrafında yazılı alacakların arasındaki paylaştırma oranı belirlenir, 

b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazılı alacaklara düşen paylar belirlenir, 
c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayılan öncelikli alacaklar ödenir, 
d) Bakiyeden, birinci paragrafın (b) bendinde yazılı diğer alacaklar ödenir, 
e) Fon, ikinci paragrafta yazılı alacaklara düşen payları ve üçüncü paragrafta yazılı öncelikli 

alacakları karşılamaya yetmezse, fonun tamamı bu alacaklıların arasında garameten paylaştırılır. 
VIII - Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması 
MADDE 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyarınca, fon kurulmadan da 

sorumluluğu sınırlama hakkı ileri sürülebilir. 
B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler 
I - Kural 
MADDE 1336 - (1) 27/11/1992 tarihli, aşağıda 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi diye anı

lacak "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme"nin 
I inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan "kirlenme zararı" hakkında bu Sözleşme ve 
27/11/1992 tarihli "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İl
gili Uluslararası Sözleşme" hükümleri uygulanır. Bu Sözleşmelerin doğrudan veya bu Kanun uya
rınca uygulandıkları hâllerde, mevzuatın, bu sözleşmelerde düzenlenen hususlara ilişkin diğer hü
kümleri uygulanmaz. 
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(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci maddeleri ile 
1992 Fon Sözleşmesi Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyannca yapılacak gözden ge
çirmelerin ve değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten başla
yarak, bu madde, anılan gözden geçirme ve değişiklikleri de içine alacak şekilde uygulanır. 

II - Yabancılık unsuru taşımayan hâller 

MADDE 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleşmeleri, 2675 sayılı Milletlerarası 
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında ya
bancılık unsuru taşımayan hâllerde de uygulanır. 

III - Uygulama alanının genişletilmesi 
MADDE 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragra

fında tanımlanan bir "kirlenme zararı", aynı Sözleşmenin III üncü maddesinin dördüncü paragrafın
da sayılan kişilerden başkalarına karşı ileri sürülürse, bu kişiler sorumluluklarını, 1992 tarihli So
rumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin kıya sen uygulanması suretiyle sınırlayabilirler. Sorum
luluk sınırının hesabında, aynı Sözleşmenin I inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan ge
minin tonajı esas alınır. 

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragrafının (a) bendinde 
tanımlanan bir "kirlenme zararı", aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yer
lerin dışında meydana gelmişse, sorumlu tutulan kişi, sorumluluğunu, 1992 tarihli Sorumluluk Söz
leşmesinin V inci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle sınırlayabilir. 

(3) Önceki iki fıkra uyarınca sorumlu tutulan kişi, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin VII 
nci maddesinin sekizinci paragrafında tanımlanan türde bir sigorta yaptırmışsa, aynı Sözleşmenin 
VII nci ve VIII inci maddeleri kıyasen uygulanır. 

(4) Bu maddeye göre tesis edilen fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin doğrudan uygu
lanması suretiyle kurulabilecek bir fondan bağımsızdır. 

IV - Bildirim ve müdahale 

MADDE 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı pa
ragraflarına dayanarak "1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan Zararları Tazminat Fonu"nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca bildirim üzerine ve
ya aynı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca müdahale yoluyla davaya katılması için, bu istemini 
içeren bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrıca mahkemenin veya tarafların kabulü veya 
onayı aranmaz. 

V - Yabancı hukukun uygulanması ve tenfız 
MADDE 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragra

fının (a) bendinde tanımlanan bir "kirlenme zararı"; 

a) Aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dışında meydana gel
mişse ve 

b) Aynı Sözleşmeye taraf olan bir ülkenin bayrağını taşıyan bir gemiden kaynaklanmışsa ve 

c) Türkiye'de dava yoluyla ileri sürülmüşse, 
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2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca uygulanacak 
yabancı hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Böyle 
bir hâlde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi doğrudan geçerli olur. 

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkenin mahkemelerinden verilmiş 
bir ilâmın, Sözleşme hükümlerini ihlal ettiği ölçüde Türkiye'de tenfızine karar verilemez. 

C) 1976 ve 1992 tarihli sözleşmelere ilişkin ortak hükümler 
I - Kılavuzlar için sorumluluk sınırı 
MADDE 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleşmede belirlenen sorumluluk sınırları, kılavuzlara doğ

rudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme Hakkıdır. 
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin III üncü maddesinin beşinci paragrafına göre malik 

tarafından kılavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sınırı toplam 1.500 Özel Çekme 
Hakkıdır. 

(3) Bu maddenin uygulamasında kılavuz terimi, gemide veya herhangi başka bir yerden gemi
ye kılavuzluk hizmeti veren kişiyi veya kişileri ve bu kişi veya kişilerin fiillerinden sorumlu olan 
bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

II - Kişisel sorumlulukta fon kurulması 
MADDE 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sorumluluğunu sınırlama hak

kına sahip olan bir tüzel kişinin veya adî şirketin yahut donatma iştirakinin adına fon tesis edilmez
se, tüzel kişinin veya adî şirketin yahut donatma iştirakinin o borcundan ötürü kişisel olarak sorum
lu tutulabilecek her kişi, fon tesis ederek sorumluluğunu sınırlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk 
sınırı üzerinden tesisi şarttır; tesis eden kişinin, tüzel kişideki veya adî şirketteki yahut donatma iş-
tirakindeki pay oranı dikkate alınmaz. Bu madde uyarınca tesis edilen bir fon, 1976 ve 1992 tarih
li Sözleşmeler uyarınca tesis edilmiş bir fon hükmündedir. 

III - Sınırlama hakkını kaldıran kusur 
MADDE 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk 

Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafının uygulanmasında, aşağıdaki kişilerin kusuru 
dikkate alınır: 

a) Gerçek kişilerde, her bir gerçek kişinin kusuru; 
b) Tüzel kişilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarınca organ sayılan kişilerin 

kusuru; 
c) Adî şirketlerde ve adî şirket sayılan kişi ve mal topluluklarında, (a) ve (b) bentleri doğrultu

sunda ortakların kusuru; 
d) Donatma iştirakinde, paydaş donatanların ve gemi müdürünün kusuru; 
e) Yukarıda sayılan kişileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kişilerin kusuru. 
(2) Tüzel kişinin, adî şirketin ve donatma iştirakinin sınırlama hakkının kalkmasına kusuruyla 

sebep olan kişiler, kişisel sorumluluklarını sınırlayamaz. 
IV - Kanunî halefiyet 
MADDE 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafında ve 1992 

tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin altıncı paragrafında belirtilen ödemeleri yapan 
kişiler, kendisine ödeme yapılan kişinin haklarına, yapılan ödeme oranında halef olur. 
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V - Alacakların güvenceleri 
MADDE 1345 - (1) Bir alacağın, 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan fonla

ra gireceği, fonun kurulduğu mahkeme tarafından kabul edildiği anda, o alacağa ilişkin bütün aynî 
ve kişisel güvenceler sona erer. Bu aynî ve kişisel güvencelerin, o alacağa sağladığı öncelikler, fon 
paylaştırmasında dikkate alınmaz. 

VI - Diğer alacaklılar 
MADDE 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan fonlar, yalnız, hak

larında sınırlı sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacakların ödenmesinde kullanılabilir. Fon kurul
ması yoluyla sorumluluğunu sınırlayan kişinin diğer alacaklıları, hiçbir şekilde bu fonlara başvura-
maz. Fonların paylaştınlmasmdan sonra bir artan kalırsa, fonu kuran kişinin diğer alacaklıları, bu 
artanı takip edebilir. 

VII - Faiz 
MADDE 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sorumluluğun sınırlanması

nın mahkemece kabul edildiği durumlarda, fona giren alacakların, Sözleşmelerde belirtilen sınırla
rı aşan kısmı için faiz işletilemez. 

(2) Bu Kanun uyarınca kurulan fonların, paylaştırma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tu
tulması zorunludur. 

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme 
MADDE 1348 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca, fon kurulması konusunda gö

revli mahkeme, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin 
bulunmadığı yerlerde asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarına bakılmaksızın, asliye 
hukuk mahkemesidir. 

(2) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda, bir Türk Gemi Sicili
ne kayıtlı olan gemilerde, o gemi sicilinin bağlı olduğu mahkeme, sicile kayıtlı olmayan Türk ge
milerinde malikin yerleşim yeri mahkemesi, yabancı gemilerde ise, deniz ticareti işlerine bakmak
la görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. 

IX - Yargılama ve takip giderleri 
MADDE 1349 - Yargılama giderleri ile takip giderleri için sorumluluk sınırlanamaz; bir fon ku

rulmuş olsa bile, davalı veya takip borçlusu, bu giderleri fonun dışında ayrıca ödemek zorundadır. 
SEKİZİNCİ KISIM 

Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 
A) Uygulanacak hukuk 
MADDE 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satışı ve mül

kiyetin geçişi de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya ilişkin diğer bütün işlem ve 
tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tâbidir. 
Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde, artırmayı yapan 
kurum veya ilgililer tarafından, bu satıştan en az otuz gün önce artırmanın; 

a) Geminin kayıtlı olduğu Türk Gemi Siciline, 
b) Geminin sicile kayıtlı malikine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 8 6 9 -

c) Gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine, 
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve 

Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya 
ilân yapılmaksızın geminin yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde kaydı silinemez ve gemi 
üzerinde Türk Gemi Siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır. 

B) Tamamlayıcı hükümler 
MADDE 1351 - (1) Bu Kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflâs Kanunu 

hükümleri, 936 ncı madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanır. 
C) Gemiler hakkında 
I - İhtiyatî haciz 
1. Deniz alacakları 
MADDE 1352 - (1) "Deniz alacağı"; aşağıda sayılan hususların birinden veya bir kaçından do

ğan istem anlamına gelir: 
a) Geminin işletilmesinin sebep olduğu ziya veya hasar; 
b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak, karada veya suda meydana gelen can 

kaybı veya bedensel bütünlüğü zedeleyen zarar; 
c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, bu arada çevre zararı tehdidi oluştu

ran bir gemi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat; 
d) Çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar ver

me tehdidi; bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemler; bu za
rar karşılığı ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alınan veya alınacak 
olan uygun önlemlerin giderleri; bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğra
yabileceği kayıplar ve işbu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zarar, giderler veya kayıplar; 

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dâhil olmak üzere, batmış, enkaz 
hâline gelmiş, karaya oturmuş veya terkedilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkar
tılması, yok edilmesi veya zararsız hâle getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edil
miş bir geminin korunması ve gemi adamlarının doyurulması ile ilgili giderler ve harcamalar; 

f) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması veya ki
ralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme; 

g) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gemide eşya veya yolcu taşın
ması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme; 

h) Gemide taşınan, bagaj dâhil eşyaya gelen veya bu eşyayla ilgili bulunan ziya veya hasar; 
i) Müşterek avarya; 
j) Römorkaj; 
k) Kılavuzluk; 
1) Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, kuman

ya, yakıt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçla verilen hizmetler; 
m) Geminin yapımı, onarımı, teçhizi ya da gemide değişiklik yapılması; 
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n) Liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları ile karantina için ödenecek resimlerle 
diğer paralardan; 

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma pay
larını da içererek, gemi adamlarına, gemide çalışmaları dolayısıyla ödenecek ücretlerle, onlara 
ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istem hakları; 

p) Gemi için alınmış krediler dahil olmak üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış har
camalar; 

r) Geminin maliki veya kiracısı tarafından yahut onların hesabına ödenecek, karşılıklı sigorta 
ödentileri de dâhil sigorta primleri; 

s) Geminin maliki veya kiracısı tarafından yahut onların hesabına gemiye ilişkin olarak ödene
cek her türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri; 

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık; 

u) Geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden sağlanan ha
sılata ilişkin her türlü uyuşmazlık; 

v) Gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki aynî bir yükümlülük; 
y) Geminin satımına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık. 
2. İhtiyatî haciz isteycbilme hakkı 
MADDE 1353 - (1) Deniz alacaklarının güvence altına alınması için, geminin sadece ihtiyatî 

haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulması veya herhangi baş
ka bir kararla geminin seferden menedilmesi istenemez. 

(2) Sözleşmesel veya kanunî bir rehin ile güvence altına alınmış deniz alacakları hakkında da 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyatî haciz kararı verilemez. 
(4) Alacağın, 1352 nci maddede sayılan bir deniz alacağı olması, ihtiyatî haciz sebebidir. 

(5) Vadesi gelmemiş deniz alacaklarında, İcra ve İflâs Kanununun 257 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında öngörülen şartlar gerçekleştiği taktirde geminin ihtiyati haczi istenebilir. 

3. Yetkili mahkeme 
a) thtiyatî haciz kararı bakımından 
aa) Dava açılmadan önce 
aaa) Türk Bayraklı gemiler 
MADDE 1354 - (1) Türk Bayraklı gemiler hakkında ihtiyatî haciz kararı sadece, geminin de

mir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer mahkemesi ya
hut aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir: 

a) Bir Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi. 
b) Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi. 
c) 941 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tutulan özel sicile kayıtlı gemilerde kiracının yer

leşim yeri mahkemesi. 
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bbb) Yabancı bayraklı gemiler 
MADDE 1355 - (1) Türkiye'de yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyatî haciz kararı, sade

ce, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer 
mahkemesi tarafından verilir. 

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlin
de Türk mahkemesinin yetkisi 

MADDE 1356 - (1) İlgili sözleşmeye konulmuş bir yetki veya tahkim kaydına ya da ayrıca ya
pılmış olan bir yetki yahut tahkim sözleşmesine göre, hakkında ihtiyatî haciz kararı uygulanacak 
olan deniz alacağının esası hakkında hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancı mahkeme yet
kili olsa yahut deniz alacağının esasına yabancı bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355 
inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacağı için güvence elde edilmesini sağla
mak üzere ihtiyatî haciz kararı vermeye yetkilidir. 

bb) Dava açıldıktan sonra 
MADDE 1357 - (1) Bir deniz alacağı hakkında, yurtiçinde mahkemede dava açıldıktan sonra, 

ihtiyatî haciz kararı, sadece davayı gören mahkemeden istenebilir. 
(2) Bir deniz alacağı hakkında, hakem önünde veya yurtdışındaki bir mahkemede dava açılmış

sa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyatî haciz kararı, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere göre 
yetkili olan mahkemeden istenebilir. 

cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri 
MADDE 1358 - (1) Yokluğunda ihtiyatî haciz kararı verilmiş olan kişilerin itirazları hakkında 

karar vermeye; 
a) Esas hakkında dava açılmadan önce, ihtiyatî haciz kararını vermiş olan mahkeme, 
b) Esas hakkında Türkiye'de dava açılmışsa, bu mahkeme, 
c) Esas hakkında hakem önünde veya yurtdışındaki bir mahkemede dava açılmışsa, ihtiyatî ha

ciz kararını veren mahkeme, 
yetkilidir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan mahkemeler, ihtiyatî haciz kararının değiştirilmesi, istihkak iddiala

rı, tarafların yatırdıkları güvencelerin arttırılması veya azaltılması, türünün değiştirilmesi veya ipta
li hususlarında yapılacak başvurular hakkında karar vermeye de yetkilidir. 

b) Esas hakkında 
MADDE 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarınca deniz alacakları hakkında ihtiyatî ha

ciz kararı vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacağının esasına ilişkin olarak yapılmış bir yetki 
veya tahkim sözleşmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açılacak davada ve ihtiyatî haczi 
uygulayan icra dairesi de icra takibinde yetkilidir. 

c) Tenfız hakkında 
MADDE 1360 - (1) Bir deniz alacağı için ihtiyatî haciz kararı vermiş olan Türk mahkemesi, o 

deniz alacağının esasına ilişkin olan bir yabancı mahkeme veya yabancı hakem kararının tenfızinde; 
a) Tenfız isteminin yapıldığı tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargı çevresinde bulun

ması veya 
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b) Geminin serbest bırakılması için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca yatırılmış güvence
nin, tenfız isteminin yapıldığı tarihte mahkeme kasasında bulunması şartıyla, 

yetkilidir. 
d) Haksız ihtiyatî haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında 
MADDE 1361 - (1) İhtiyatî haciz kararı veren mahkeme, haksız çıkan alacaklı aleyhine açıla

cak tazminat davasını da görmeye yetkilidir. 
(2) Deniz alacağının esası hakkında yurtiçinde veya yurtdışında mahkemede veya hakem önün

de dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici sorun oluşturur. 
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi 
MADDE 1362 - (1) Alacaklının, alacağının 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından ol

duğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir. 
5. Alacaklı tarafından güvence gösterilmesi 
MADDE 1363 - (1) Deniz alacağını güvence altına almak üzere ihtiyatî haciz kararı verilme

sini isteyen alacaklının, 10.000 Özel Çekme Hakkı tutarında güvence vermesi zorunludur. 
(2) Karşı taraf, aynı mahkemeden her aşamada güvence miktarının arttırılmasını isteyebilir. Bu 

istem değerlendirilirken, ihtiyatî haciz sebebiyle geminin seferden alıkonulduğu süre boyunca, ge
mi için yapılan günlük işletme giderleri ve ihtiyatî haciz dolayısıyla yoksun kalınan kazançlar dik
kate alınır. Güvencenin arttırılmasına karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek güvencenin yatırı
lacağını da belirler. Ek güvence süresinde yatırılmazsa, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

(3) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan gemi alacaklıları güvence yatır
mak yükümlülüğünden muaftır. 

(4) Alacaklı da aynı mahkemeden güvence miktarının azaltılmasını isteyebilir. 
6. İhtiyatî haczin yapılması 
a) İhtiyatî haciz kararının icrası 
MADDE 1364 - (1) Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü için

de kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden 
kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

b) İhtiyatî hacze başlama süresi 
MADDE 1365 - (1) İcra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyatî haczi uygular. 
(2) İhtiyatî haciz, İcra ve İflâs Kanununa göre gece ve resmî tatil sayılan zamanlarda da yapılır. 
c) Gemiye elkonulması ve koruma önlemleri 
MADDE 1366 - (1) İhtiyatî haczine karar verilen bütün gemiler, bayrağı ve hangi sicile kayıt

lı oldukları dikkate alınmaksızın, icra müdürü tarafından seferden menedilerek koruma altına alınır. 
Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiği, kaptana, malike, malik olmayan donatana ve
ya bunların bir temsilcisine tebliğ edilir. Gemi, güvenilir kişi sıfatıyla kaptana bırakılır. Kaptana, 
görevi ve İcra ve İflâs Kanununun 336/a maddesinden doğan sorumluluk da dâhil olmak üzere, ka
nunî sorumlulukları hatırlatılır. Gemiye çıkılması olanağı yoksa, kaptana yapılacak tebligatlar, ma
like, malik olmayan donatana veya bunların bir temsilcisine yapılır ve gemi güvenilir kişi sıfatıyla 
bunlardan birine bırakılır. 
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(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceği ihtiyatî haciz tutanağında, geminin adıyla belir
tilmesi yeterlidir; değerinin yazılması gerekmez. Şu kadar ki, taraflardan birinin istemi üzerine, ge
minin değeri icra mahkemesince saptanır; bu saptamaya dosyadan anlaşılan ilgililer çağrılır. 

(3) İhtiyatî haciz kararını icra müdürü derhal, geminin bulunduğu bölgeden sorumlu sahil gü
venlik komutanlığına veya emniyet teşkilâtına, liman başkanlığına ve gümrük yönetimine bildirir. 

(4) İhtiyatî haciz kararını icra müdürü, kararın uygulanmasını izleyen ilk iş gününde geminin 
kayıtlı olduğu sicile ve yabancı bayraklı gemilerde, geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın 
konsolosluğuna bildirilir. 

d) Geminin seferde olması 
MADDE 1367 - (1) İhtiyatî haciz kararı uygulanacağı sırada, gemi fiilen hareket etmiş veya 

seferde bulunuyorsa, 1366 ncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında öngörülen işlemlerden 
başka: 

a) Türk Bayraklı gemilerde ihtiyatî haciz kararı, malike, malik olmayan donatana ve borçtan 
kişisel olarak sorumlu bulunan kişiye tebliğ edilir ve deniz alacağı için on gün içinde güvence ve
rilmesi, aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunması ihtar olunur, gemi
nin teslim edilmemesi hâlinde İcra ve İflâs Kanununun 336/a maddesindeki ceza uygulanır; 

b) Yabancı bayraklı gemilerde, ihtiyatî haciz kararı, sahil güvenlik komutanlığının yardımı alı
narak, gemi Türk karasularını terkedinceye kadar uygulanabilir. 

e) İhtiyatî haczin kapsamı, geminin yönetilmesi ve işletilmesi 
MADDE 1368 - (1) Bir geminin ihtiyatî haczi, borçlunun o geminin işletilmesinden elde etti

ği geliri ve menfaatleri de kapsar. 
(2) İcra dairesi, geminin yönetilmesi ve işletilmesi ile bakımı ve korunması için gerekli her tür

de önlemi alır. 
7. İhtiyatî haciz hakkının kullanılması 
MADDE 1369 - (1) Hakkında deniz alacağı ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi; 
a) Deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi, ihtiyatî haczin uygulandığı sırada da bu 

borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya 
b) Deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi, ihtiyatî haczin uygulandığı sırada da 

bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya 
c) Deniz alacağı gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki bir aynî yüküm

lülük ile güvence altına alınmış ise; veya 
d) Uyuşmazlık geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin ise; veya 
e) Alacak, 1320 nci madde uyarınca gemi alacaklısı hakkı veriyorsa, 
mümkündür. 
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki gemilerin ihtiyatî haczi; haczin uygulandığı sırada ge

miler bu deniz alacağından dolayı sorumlu olan bir kişiye ait ise ve alacak doğduğunda bu kişi, 
a) Üzerinde deniz alacağı doğmuş olan geminin maliki veya 
b) Kiracısı veya zaman çartereri ya da yolculuk çartereri ise, 
mümkündür. 
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(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin uyuşmazlıklarda, sadece bu uyuşmazlığın ko
nusu olan gemi hakkında ihtiyatî haciz kararı verilebilir. 

8. Geminin serbest bırakılması 

a) Geminin değerinin depo edilmesi 

MADDE 1370 - (1) İhtiyaten haczolunan gemi, istenildiği zaman icra dairesine teslim edilmek 
ve bunu sağlamak amacıyla geminin değeri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edi
lecek taşınmaz rehni, gemi ipoteği veya itibarlı bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve 
gemi üçüncü kişi elinde iken ihtiyaten haczolunmuşsa, bir taahhüt senedi alınarak, bu kişiye bırakı
labilir. 

(2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî haciz devam etmek kaydıyla serbest bırakıldığının, 1366 ncı 
maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyatî hacze dair kaydın korunması gereklidir. 

(3) İhtiyatî haczin devamı için açılan davanın sonunda, güvencenin alacaklıya ödenmesine ka
rar verilse bile, güvence olarak yatırılan para icra veznesinden çekilene kadar diğer deniz alacaklı
ları bu Kısım hükümlerine göre hacze katılabilir. 

(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayılan deniz alacaklarının birinden dolayı ihtiya
ten haczedilmiş olan gemi hakkında, zilyedi olan kişinin yeterli güvenceyi vermesi durumunda, ge
mi bu kişiye bırakılabilir. 

(5) Bu Kitabın Yedinci Kısmı uyarınca uygulanması gereken milletlerarası sözleşmelerin hü
kümleri saklıdır. 

b) İhtiyatî haczin kaldırılması 

MADDE 1371 - (1) Geminin maliki veya borçlu, geminin değerini geçmemek kaydıyla, deniz 
alacağının tamamı, faizi ve giderler için yeterli güvence göstererek, ihtiyatî haczin kaldırılmasını 
mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer. 

(2) Geminin ihtiyatî haczinin kaldırıldığının, 1366 ncı maddede sayılan kurumlara bildirilme
si ve ihtiyatî hacze dair sicildeki kaydın silinmesi gereklidir. 

(3) İhtiyatî haczin devamı için açılan davanın sonunda, güvencenin alacaklıya ödenmesine ka
rar verilmesi durumunda, bu güvence üzerine diğer deniz alacaklıları haciz koyduramaz. 

c) Tarafların anlaşması 
MADDE 1372 - (1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarınca verilecek güvencenin tür ve mikta

rı, alacaklı ile geminin maliki veya maliki olmayan donatanı arasında serbestçe kararlaştırılabilir. 

d) Saklı kalan haklar 
MADDE 1373 - (1) Geminin serbest bırakılması için güvence verilmesi, sorumluluğun kabu

lü veya herhangi bir itiraz ve defıden ya da sorumluluğun sınırlandırılması hakkından vazgeçilme
si şeklinde yorumlanamaz. 

e) Güvencenin değiştirilmesi 
MADDE 1374 -(1)1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca güvence veren kişi her zaman, bu gü

vencenin miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için mahkemeye başvurabilir. 
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9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyatî haciz 

MADDE 1375 - (1) Gemi, bir deniz alacağı için, yurtiçinde veya yurtdışında ihtiyaten hacze
dilmiş ve serbest bırakılmışsa veya o gemiyle ilgili olarak güvence alınmışsa, aynı geminin yeniden 
veya aynı alacak için ihtiyatî haczi sadece; 

a) Elde edilecek toplam güvence miktarının, geminin değerini aşmaması şartıyla, ilk güvence
nin tür veya miktarı yetersiz ise; veya 

b) İlk güvenceyi vermiş olan kişi, kendi borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmez ve
ya yerine getirmekten âciz olursa; veya 

c) İhtiyaten haczedilen gemi veya ilk güvence; 

1. Akla yatkın sebeplere dayanarak hareket eden alacaklının istemiyle veya onayıyla veya 

2. Alacaklının serbest bırakılmayı engelleyecek akla yatkın önlemleri alamaması sebebiyle 

serbest bırakılmış ise; veya 

d) Yurtdışında verilmiş bir güvence, fiilen alacaklının emrine hazır veya alacaklı tarafından ser
bestçe transfer edilemiyorsa, 

mümkündür. 

(2) Aynı deniz alacağı için ihtiyatî hacze konu olabilecek başka bir gemi: 

a) Daha önce verilmiş olan güvencenin tür veya miktarı yetersizse; veya 

b) Birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri uygulama alanı buluyorsa, 

ihtiyaten haczedilebilir. 

(3) Geminin hukuka aykırı yollarla, ihtiyatî hacizden kurtulması veya kaçması hâllerinde, ge
mi, yukarıdaki fıkralar anlamında serbest bırakılmış sayılmaz. 

10. İhtiyatî haczi tamamlayan işlemler 

MADDE 1376 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında 
öngörülen süreler, gemilerin ihtiyatî haczinde bir ay olarak uygulanır. 

II - Rehinli alacakların takibi 

1. Fer'ilik ilkesi 

MADDE 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleşme uyarınca doğan veya mahkemece 
tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis hakları, güvence altına alınan alacaktan ayn ve bağım
sız olarak yargılama veya icra konusu yapılamaz. 

(2) Alacak, ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelerde veya gemi sicil memuru önünde düzenlen
miş gemi ipoteği sözleşmesinde belirlenmiş olmadıkça, rehin veya hapis haklarının paraya çevril
mesi istenemez. 

2. İflâs yoluyla takip hakkı 

MADDE 1378 - (1) Gemi üzerinde, sözleşır-îsel veya kanunî bir rehin hakkı bulunsa bile, ala
caklı iflâs yoluyla takip yapabilir. 
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3. Diğer takip yollan 
MADDE 1379 - Gemi üzerinde kanuni bir hakkına sahip olan alacaklılar, haciz yolu ile veya 

kambiyo senetleri hakkındaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanunî rehin hakkın
dan feragat etmiş olurlar. 

4. Rehinli alacaklıların takip hakkı 
a) Kanunî rehin hakkı sahiplerinin 
MADDE 1380 - (1) Gemi alacaklıları ile alacakları gemi üzerinde hapis hakkı ile temin edil

miş olan alacaklılar, ihtiyatî haczi tamamlamak vsya alacağı doğrudan takip etmek için taşınır reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancı bayraklı bütün ge
milere uygulanır. 

b) İpotek sahiplerinin 
MADDE 1381 - (1) Sözleşmesel veya kanunî gemi ipoteği alacaklıları, ipoteğin paraya çevril

mesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanır. 
III. Cebrî satış 
1. Haciz 
MADDE 1382 - (1) Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilerin icra yoluyla haczinde, ihtiyatî 

hacze ilişkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanır. 
(2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacağın 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından 

olması şartı aranmaz. 
2. Paraya çevirme 
MADDE 1383 - (1) Bir sicile kayıtlı olan Türk ve yabancı bayraklı gemiler, İcra ve İflâs Kanu

nunun taşınmazların satışına ilişkin hükümlerine göre, bir sicile kayıtlı olmayan Türk ve yabancı 
bayraklı gemiler ise, aynı Kanunun taşınırların satışına ilişkin hükümleri uyannca paraya çevrilirler. 

3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı i», n hazırlıklar 
MADDE 1384 - (1) Yabancı bir sicile kayıtlı geminin satışı istenildiğinde, icra müdürü, o ge

minin bayrağını taşıdığı devletin konsolosluğuna bu hususu bildirir ve yükümlülükler listesinin ha
zırlanmasını gerçekleştirmek için geminin sicil kaydını ister. Alacaklı dahi, sicil kaydının onaylı bir 
suretini icra dairesine sunabilir. Bu durumda, hangi kayıt önce gelirse, liste o kayda göre hazırlanır. 

(2) İcra ve İflâs Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca yapılacak ilânın, icra müdürü veya ilgi
liler tarafından, 

a) Geminin kayıtlı olduğu sicil Devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama, 
b) Tescil edilmiş sözleşmesel rehin alacaklılarına, 
c) İcra dairesine bildirilmiş olmaları kaydıyla kanunî rehin alacaklılarına, 
d) Geminin sicile kayıtlı malikine, 
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve si

cilin fiilen tutulduğu ülke düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. 
(3) İkinci fıkrada belirtilen yazılı bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaş

tığını doğrulayan elektronik iletişim araçlarıyla veya başkaca uygun bir yol ve araçla yapılır. 
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4. Artırmanın ilânı 
MADDE 1385 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca yapılacak ilân, tirajı el-

libin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ve ayrıca yurtdışında 
dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayınlanır. 

(2) İlânda, ipotek alacaklısının onayıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında, geminin bütün 
aynî ve kişisel haklardan, külfetlerden ve sınırlardan kurtarılmış olarak satılacağı bildirilir. 

5. Zamanından önce satış 
MADDE 1386 - (1) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde, malik aynı zamanda deniz alacağının 

kişisel borçlusu ise, malikin istemiyle de satış yapılabilir. 
(2) Geminin değeri hızla düşer veya korunması fazlasıyla giderli olur, özellikle de yeni gemi 

alacaklarının doğmasına veya sayılarının artmasına yolaçarsa, icra müdürü veya alacaklı, ihtiyaten 
veya icra yoluyla haczedilmiş olan Türk veya yabancı bayraklı geminin zamanından önce satılma
sı için icra mahkemesine başvurabilir. İcra mahkemesi, dosyadan anlaşılan ilgililerin görüşünü al
dıktan sonra bu hususu karara bağlar. Bu karara karşı kanun yolu açıktır. Başvurulan mahkeme bu 
başvuruyu öncelikle inceler. Kanun yoluna başvurma, satış kararının uygulanmasını durdurur. 

(3) Gemi veya içindeki eşya; insan, eşya ve çevre güvenliği açısından tehlike gösterirse, icra 
müdürü veya liman başkanı, ihtiyaten veya icra yoluyla haczedilmiş olan Türk veya yabancı bay
raklı geminin vaktinden evvel satılması için icra mahkemesine başvurabilir. Bu başvuru hakkında 
ikinci fıkra hükümleri uygulanır; ancak, kanun yoluna başvurma, satış kararının uygulanmasını dur
durmaz. 

(4) İcra müdürlüğü satış bedelini, hak sahipleri adına, üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek, pay
laştırma aşamasına kadar nemalandırmak amacıyla icra mahkemesince belirlenecek bankaya yatırır. 

6. Pazarlık suretiyle satış 
MADDE 1387 - (1) Bütün ilgililer ister veya önceki maddede gösterilen hâller gerçekleşirse, 

gemi pazarlık suretiyle satılabilir. 
7. Satış ve ihalenin sonucu 
MADDE 1388 - (1) Alıcı, icra dairesi tarafından gemi kendisine ihale edildiği veya satıldığı 

anda, geminin mülkiyetini iktisap eder. 
(2) Satış bedeli icra dairesine ödendiği anda, ipotek alacaklısının onayıyla alıcı tarafından yük

lenilenler dışında, gemi üzerindeki bütün aynî ve kişisel haklar, külfetler ve sınırlandırmalar sona 
erer. 

(3) Bu madde, bayrağı ve sicile kayıtlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın bütün gemiler hak
kında geçerlidir. 

8. Sıra cetveli 
a) İlkeler 
MADDE 1389 - (1) Türk veya yabancı bayraklı bir gemi, cebrî icra yoluyla satıldığında, satış 

tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklıların bir sıra cetvelini 
yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sıra ile kaydedilir. 
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(2) Bir donatanın iflâsı hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci madde
lerde belirtilen sıralama her gemi için ayrı ayrı yapılır ve o sıraya göre ödemede bulunulur. 

(3) Bir sıradaki alacaklılar, alacaklarını tamamen almadıkça, sonra gelen sıradaki alacaklılara 
ödemede bulunulmaz. 

(4) Sıra cetvelinin birinci ilâ yedinci sıralarına kabul edilen alacaklılar, alacaklarının tamamını 
tahsil edemezse, borçlunun kalan malvarlığına müracaat ederken bir öncelikten yararlanamazlar. 

b) Birinci sıra 
MADDE 1390 - (1) Sıra cetvelinin birinci sırasına, geminin haczi tarihinden ödemelerin yapıl

dığı tarihe kadar, 

a) Geminin haczinden, hacizde geçen süre boyunca geminin bakımı ve korunmasıyla gemi 
adamlarının geçimlerinden, geminin paraya çevrilmesinden, satış tutarının paylaştırılmasından do
ğan giderler ve harcamalar, 

b) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklardan hacizde geçen süre
ye ilişkin olanlar 

kaydedilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakkı haizdir. 

c) İkinci sıra 

MADDE 1391 - (1) Sıra cetvelinin ikinci sırasına, satılan gemi karaya oturmuş veya batmış 
iken, seyrüsefer güvenliği veya deniz çevresinin korunması amacıyla kamu kurumları tarafından 
kaldırılmışsa, bu kaldırmanın giderleri kaydedilir. 

d) Üçüncü sıra 
MADDE 1392 - (1) Sıra cetvelinin üçüncü sırasına, 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ 

(e) bentlerinde düzenlenmiş olan gemi alacaklılarından 1390 inci maddeye girmeyenler kaydedilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan alacaklar, 1324 üncü maddede gösterilen sıraya tâbidir. 

e) Dördüncü sıra 
MADDE 1393 - (1) Sıra cetvelinin dördüncü sırasına, gemi, cebrî icra yoluyla satış sırasında 

bir tersanenin zilyetliğinde bulunuyorsa, tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarınca kanunî ipo
tekle veya Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesi uyarınca hapis hakkıyla güvence altına alın
mış alacakları kaydedilir. 

f) Beşinci sıra 
MADDE 1394 - (1) Sıra cetvelinin beşinci sırasına, gümrük vergisi ve gelir vergisi gibi Dev

lete ödenmesi gerekli, belli eşyadan ve gelirlerden alınacak vergiler kaydedilir. 

g) Altıncı sıra 
MADDE 1395 - (1) Sıra cetvelinin altıncı sırasına, sözleşmesel veya kanunî bir rehin hakkı ile 

güvence altına alınmış olup da 1390 ilâ 1394 üncü maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacaklar, her alacağı güvence altına alan rehin hakkını düzenleyen 

kanunda gösterilen sıraya tâbidir. 
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h) Yedinci sıra 
MADDE 1396 - (1) Sıra cetvelinin yedinci sırasına, 1352 nci maddede sayılan deniz alacakla

rından 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakkı haizdir. 
i) Sekizinci sıra 
MADDE 1397 - (1) Sıra cetvelinin sekizinci sırasına, İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı madde

sinin dördüncü fıkrasında sıralanan alacaklar kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakkı haizdir. 
D) Eşya hakkında 
I - Hapis hakkı için defter tutulması 
MADDE 1398 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri 

uyarınca eşya üzerinde doğan hapis hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır. 
(2) İcra ve İflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen süre, eşya üze

rinde doğan hapis haklarının paraya çevrilmesinde onbeş gündür. 
(3) Eşya üzerinde doğan hapis haklan, güvence altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız olarak 

yargılama veya icra konusu yapılamaz. 
II - İlamlı icra 
MADDE 1399 - (1) Hapis hakkıyla güvence altına alınan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliğin

deki belgeye dayanıyorsa, alacaklı, defterin tutulmasından başlayarak onbeş gün içinde taşınır reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapar. Şu kadar ki, takip konusu ilâmda veya ilâm ni
teliğindeki belgede hapis hakkı da belirtilmemişse, borçlu hapis hakkına itiraz edebilir. Bu durum
da, İcra ve İflâs Kanununun 147 nci maddesinin ikinci bendi uygulanır. 

III - İlamsız icra 
MADDE 1400 - (1) Hapis hakkıyla güvence altına alman alacak, bir ilâma veya ilâm niteliğin

deki belgeye dayanmıyorsa, alacaklı, defterin tutulmasından başlayarak onbeş gün içinde taşınır reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapar. Borçlu, alacağa veya hapis hakkına veya her iki
sine birden itiraz edebilir. Bu itiraz hakkında İcra ve İflâs Kanununun 147 nci maddesi uygulanır. 

ALTINCI KİTAP 
Sigorta Hukuku 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Sigorta sözleşmesi 
I - Temel kavramlar 
1. Tanım 
MADDE 1401 - (1) Sigorta öyle bir sözleşmedir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında, 

bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin (rizikonun) meydana gel
mesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya bir kaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle ya da 
hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı 
yükümlenir. 
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(2) Ruhsatsız bir şirket ile, onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında 
Borçlar Kanununun 504 ve 505 inci maddeleri uygulanır. Türkiye'de yerleşik olmayan sigorta şir
ketleriyle kurulan sigorta sözleşmeleri bu hükümden ayrıktır. 

2. Karşılıklı sigorta 

MADDE 1402 - (1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riziko
nun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigorta
dır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebilir. 

3. Reasürans (tekrar sigorta) 

MADDE 1403 - (1) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar sigorta ettirebilir. 

(2) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz; 
sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karşı, doğrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarını 
vermez. 

4. Geçerli olmayan sigorta 

MADDE 1404 - (1) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, 
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını güvence altına almak 
amacıyla sigorta yapılamaz. 

II - Hükümler 

1. Sözleşmenin kurulması sırasında susma 

MADDE 1405 - (1) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin ku
rulması için verdiği teklifnâme, teklifnâme tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse si
gorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

(2) Teklifnâmenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin kurulmasından sonra 
prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Ba ödemeler, sözleşme kurulmadığı takdirde, kesin
ti yapılmadan, faiziyle birlikte geri verilir. 

(3) 1481 inci madde hükmü saklıdır. 

2. Temsil 

a) Genel olarak 

MADDE 1406 - (1) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta sözleşmesini yapabi
lir; temsilci yetkisiz ise, ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur. 

(2) Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden önce veya 1458 inci 
madde hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de, sözleşmeyi sonradan onayabilir. 

(3) Başkasının adına kurulduğu anlaşılmayan veya yetkisiz kurulan sözleşme, menfaati bulun
ması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır. 

b) Talimat bulunmaması 

MADDE 1407 - (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir ta
limat verilmemişse, sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mûtad şartlara göre kurar. 
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3. Sigorta menfaatinin yokluğu 
MADDE 1408 - (1) Sigorta sözleşmesinin kurulması anında, sigortalanan menfaat mevcut de

ğilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir. Kurulma sırasında varolan menfaat, sözleşmenin süresi içinde 
ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur. 

(2) 1470 inci madde hükmü saklıdır. 
4. Sigortanın kapsamı 
MADDE 1409 - (1) Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan za

rardan veya bedelden sorumludur. 
(2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta kapsamı dışın

da kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. 
5. Sigorta süresi 
MADDE 1410 - (1) Süre, sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile 

hâl ve şartlar gözönünde bulundurularak, mahkemece belirlenir. 
6. Sigorta dönemi 
MADDE 1411 - (1) Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise, bu Kanuna gö

re sigorta dönemi bir yıldır. 
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 
MADDE 1412 - (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukukî sonuç bağlanan 

durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile, sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can 
sigortalarında da lehdarm bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 

8. Fesih ve cayma 
a) Olağanüstü durumlarda fesih 
MADDE 1413 - (1) Sigortacının, konkordato ilân etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının 

iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgula
rı öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir. 

(2) Primlerin tamamını ödememişken sigorta ettiren konkordato ilân etmişse, sigortacı, bunu 
öğrendiği tarihten itibaren, bir aylık bildirim süresine uyarak, sigorta sözleşmesini feshedebilir. 

(3) Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiş can sigortalarına ikinci fıkra uy
gulanmaz. 

b) Sigorta priminin arttırılmasında fesih 
MADDE 1414 - (1) Sigortacı, sigorta güvencesinin kapsamında değişiklik yapmadan, ayarla

ma şartına dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacının bildirimini aldığı tarihten itiba
ren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir. 

c) Kısmî fesih ve cayma 
MADDE 1415 - (1) Sigortacının sigorta sözleşmesini, bazı hükümlerine özgüleyerek feshet

mesi veya ondan cayması haklı sebeplere dayanıyorsa sigortacının sözleşmeyi geri kalan hükümler
le, aynı şartlarla yapmayacağı durumdan anlaşılıyorsa, sigortacı sözleşmenin tamamını feshedebilir 
veya ondan cayabilir. 
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(2) Sigortacı sözleşmeyi kısmen feshetmiş veya ondan caymışsa, sigorta ettiren sözleşmenin 
tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir. 

9. Tebliğler ve bildirimler 
MADDE 1416 - (1) Sigorta ettiren tarafından yapılacak tebliğler ve bildirimler sigortacıya ve

ya sözleşmeyi kuran acenteye; sigortacı tarafından yapılan tebliğler ve bildirimler ise, sigorta etti
renin veya gerektiğinde sigortalının ya da lehdarın sigortacıya bildirilmiş son adreslerine yapılır. 

10. Olağanüstü durumlar 
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması 
MADDE 1417 - (1) Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz 

kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin güvence isteyebilir. Bu istemden itiba
ren bir hafta içinde güvence verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir. 

(2) Primin ödenmesinden önce acze düşen, iflâs eden veya hakkında yapılan takip semeresiz 
kalan sigorta ettirene, sigortacının istemiyle, aynı şartlarla, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

b) Sigortacının iflâsı 
MADDE 1418 - (1) Sigortacının iflâsı hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının 

iflâsından önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, önce Sigorta Mura
kabe Kanunu gereğince sigortacı tarafından ayrılması gereken teminatlardan, sonra iflâs masasın
dan karşılanır. 

(2) Hak sahipleri iflâs masasına İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sında düzenlenen üçüncü sırada katılır. 

11. Prim iadesi 
MADDE 1419 - (1) Sigorta sözleşmesi sona erdiği takdirde, Kanunda aksi öngörülmemişse, 

işlemeyen günlere ait ödenmiş primler sigorta ettirene geri verilir. 
12. Zamanaşımı 
MADDE 1420 - (1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu ta

rihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve si
gorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar. 

(2) Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır. 
III - Tarafların borç ve yükümlülükleri 
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri 
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
MADDE 1421 - (1) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidi-

nin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı sözleş
menin kurulmasıyla sorumlu olur. 

(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. 
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bb) İmkânsızlık 
MADDE 1422 - (1) Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, sigortalının ve can 

sigortalarında ayrıca lehdarın, filleri ve etkileri olmaksızın rizikonun gerçekleşmesi imkânsızlaş-
mışsa, sigortacı prime hak kazanamaz. 

b) Aydınlatma yükümlülüğü 
MADDE 1423 - (1) Sigortacı ve acentesi sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, yapılacak 

sözleşmeye ilişkin tüm önemli bilgileri, sigortalının haklarını, Borçlar Kanununun 107 nci madde
sinin uygulanması öngörülmüşse bunu, sigorta ettirene yazılı olarak bildirir; ayrıca, poliçeden ba
ğımsız olarak sözleşme süresince, sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve geliş
meleri sigortalıya yazılı olarak açıklar. 

(2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasına 
ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla kurulmuş olur. Aydınlatma 
açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. 

(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği'nin düzenlemelerini dik
kate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. 

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
MADDE 1424 - (1) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından kurulmuşsa, 

sözleşmenin kurulmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce im
zalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden 
doğan zarardan sorumludur. 

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe ve
rilmesini sigortacıdan isteyebilir. 

(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tâbidir. 
bb) İçerik 
MADDE 1425 - (1) Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel 

ve varsa özel şartlan içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. 
(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği teklifnâmeden veya kararlaştırılan hükümlerden 

farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnâmeden değişik olan ve sigorta ettirenin, sigortalının ve 
lehdarın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir. 

(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, sigortalının veya 
lehdarın lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan uygulanır. Ancak, bu değişiklik ek prim alın
masını gerektiriyorsa, sigortacı değişiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebilir. İstenilen 
prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme eski genel şartlarla devam eder. 

d) Giderleri ödeme borcu 
MADDE 1426 - (1) Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar tarafından, rizikonun, tazmi

natın yahut bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan akla yatkın giderleri, 
bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır. 

(2) Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır. 
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e) Tazminat ödeme borcu 
aa) Genel olarak 
MADDE 1427 - (1) Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. 
(2) Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesinin ardısıra ve sigortacının edimine 

ilişkin araştırmalar bitince ve her hâlde 1446 ncı maddeye göre yapılacak bildirimden otuz gün son
ra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre onbeş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan 
dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez. 

(3) Araştırmalar, 1446 ncı maddeye göre yapılacak bildirimden başlayarak üç ay içinde tamam-
lanmamışsa; sigortacı, tazminata veya bedele sayılıp düşülmek üzere, poliçe bedelinin yüzde yirmibe-
şini avans olarak öder. Kısmî hasar hâlinde ve eksik sigortada avans poliçe bedelinin yüzde onbeşidir. 

(4) Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. 
(5) Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşmeler geçersizdir. 
bb) Kısmî tazminat ödemeleri 
MADDE 1428 - (1) Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalarda, aksine sözleşme yoksa, sigor

ta süresi içinde yapılan kısmî tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülür. 
(2) Kısmî zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih 

hakkını, kısmî tazminat ödemesinden sonra kullanabilir. 
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur 
MADDE 1429 - (1) Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehdarın 

ve bunların, hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin kusurlarından kaynaklanan zarar
ları tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla 
bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep ol
dukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez. 

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 
a) Prim ödeme borcu 
aa) Genel olarak 
MADDE 1430 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. 

Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 
(2) Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için 

kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. 
(3) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını 

ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmî cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yü
kümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yansıdır. 

bb) Ödeme zamanı 
MADDE 1431 - (1) Sigorta priminin tamamının taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, ilk taksi

din sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve deniz
de eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, söz
leşmenin kurulduğu anda ödenir. 
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(2) İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçla
rı, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. 

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, öde
necek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. 

(4) Başkası lehine yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip se
meresiz kalmışsa, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında lehdar, bu durumun sigortacı ta
rafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleşme bu kişilerle devam 
eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı haiz olduğu hakları kullanır. 

(5) Sigortacı prim alacağını, 1480 inci madde hükmü saklı kalmak üzere ödenecek tazminattan 
veya bedelden düşebilir. Bu hâlde, Borçlar Kanununun 111 inci maddesi hükmü sigorta sözleşme
leri hakkında uygulanmaz. 

cc) Ödeme yeri 

MADDE 1432 - (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleşmede gösterilen adresinde ödenir. 
Sözleşmede başka bir ödeme yeri gösterilmiş olmasına rağmen, sigorta primi fiilen sigorta ettirenin 
gösterdiği adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine ilişkin söz konusu şart yok sayılır. 

dd) Primin İndirilmesi 

MADDE 1433 - (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren değişiklik
ler meydana gelmişse, prim indirilir ve gereğinde geri verilir. 

(2) Sözleşmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu ağırlaştıran sebeplere iliş
kin olarak bildirdiği hususlardaki yanılmalardan kaynaklanması hâlinde birinci fıkra hükmü 
geçerlidir. 

ee) Temerrüt 

MADDE 1434 - (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigor
ta ettiren mütemerrit olur. 

(2) İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigor
tacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim 
alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması 
hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. 

(3) İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter 
aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi 
hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç 
ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nede
niyle Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. 

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta dö
neminin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir. Can sigortalarında indirime iliş
kin hükümler saklıdır. 

(5) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Borçlar Kanununun 107 nci maddesi hükmü uygulanır. 
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b) Beyan yükümlülüğü 
aa) Sözleşmenin kurulmasında 
aaa) Genel olarak 
MADDE 1435 - (1) Sigorta ettiren sözleşmenin kurulması sırasında bildiği veya bilmesi gere

ken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik ve
ya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerek
tirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan husus
lar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

bbb) Yazılı sorular 
MADDE 1436 - (1) Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermiş-

se, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir so
rumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamış olsun. 

(2) Sigortacı, liste dışında öğrenmek istediği hususlar varsa, bunlar hakkında da soru sorabi
lir. Sözkonusu soruların da yazılı ve açık olmaları gerekir. Sigorta ettiren bu soruları cevaplamakla 
yükümlüdür. 

ccc) Bağlantı 
MADDE 1437 - (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir 

husus ile rizikonun gerçekleşmesi arasındaki bağlantı, 1439 uncu maddede öngörülen kurallar uya
rınca dikkate alınır. 

ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi 
MADDE 1438 - (1) Bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek du

rumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlâl edilmiş olduğunu ileri 
sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir. 

eee) Yaptırım 
MADDE 1439 - (1) Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş 

olduğu takdirde, sigortacı 1440 inci maddede belirtilen süre içinde sözleşmeden cayabilir veya prim 
farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden ca
yılmış kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olma
sı veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. 

(2) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin kusuru ile beyan yükümlülüğü ihlâl 
edildiği takdirde, bu ihlâl tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki 
edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusu
ru kast derecesinde ise, beyan yükümlülüğünün ihlâli ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, 
sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen prim
le ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder. 

fff) Caymanın şekli ve süresi 
MADDE 1440 - (1) Caymanın, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi şarttır. 
(2) Cayma, yedi gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacının bildirim yükümlülü

ğünün ihlâl edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar. 
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ggg) Caymanın hükümleri 
MADDE 1441 - (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süre

ye ait primlere hak kazanır. 

hhh) Cayma hakkının düşmesi 
MADDE 1442 - (1) Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamaz: 

a) Cayma hakkının kullanılmasından açık veya örtülü bir şekilde vazgeçilmişse. 
b) Caymaya yol açan ihlâle sigortacı sebebiyet vermişse. 
c) Sigortacı, sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi kurmuşsa. 
bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 
MADDE 1443 - (1) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında sözleşme

nin kurulmasındaki beyan yükümlülüğüne ilişkin madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
cc) Sözleşme süresi içinde 
aaa) Genel olarak 
MADDE 1444 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasından sonra, sigortacının izni olma

dan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve 
işlemlerde bulunamaz. 

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut şartların 
ağırlaşması olasılığını etkileyici işlemlerde bulunursa yahut sözleşme kurulurken açıkça riziko ağır
laşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhal; bu işlemler bilgisi dı
şında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde durumu sigortacıya 
bildirir. 

bbb) Sigortacının hakları 
MADDE 1445 - (1) Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut 

şartların ağırlaşması olasılığını ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olay
ların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim 
farkı isteyebilir. Farkın sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

(2) Değişikliklerin yapılmasından önceki duruma dönüldüğü takdirde fesih hakkı kullanılamaz. 
(3) Süresinde kullanılmayan fesih ve prim farkını isteme hakkı düşer. 

(4) Rizikonun artmasına, sigortacının menfaati ile ilişkili bir husus, sigortacının sorumlu oldu
ğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat sigortalarında da sigortalının sağlık du
rumunda meydana gelen değişiklikler sebep olmuşsa, birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(5) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin kusuru belirlendiği ve değişikliklere 
ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlâl edildiği saptandığı takdirde, sözkonusu ihlâl tazminat miktarı
na veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine 
göre, tazminattan veya bedelden indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise mey
dana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebi
lir. Bu durumda sigorta tazminatı veya bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle 
ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder. 
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(6) Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan borcunu kasıtlı olarak 
ihlâl ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği 
sigorta dönemine ait prime hak kazanır. 

(7) Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre 
içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta tazminatı ve
ya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır. 

dd) Riziko gerçekleştiğinde 

MADDE 1446 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksi
zin sigortacıya bildirir. 

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek 
tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden 
indirim yoluna gidilir. 

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden ya
rarlanamaz. 

c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 

MADDE 1447 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarıca ve
ya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve si
gorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makûl bir süre içinde sağ
lamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçek
leştiği veya ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen 
uygun önlemleri almakla yükümlüdür. 

(2) Bu yükümlülüğün ihlâl edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun ağırlığına göre 
tazminattan indirim yapılır. 

d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü 

MADDE 1448 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme olasılığının yük
sek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının 
üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, olanaklar ölçüsünde önlemler almakla yü
kümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. 
Birden çok sigortacının varlığı ve bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta 
ettiren, bu talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun ola
nını dikkate alır. 

(2) Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa, kusurun ağırlığına göre 
tazminattan indirim yapılır. 

(3) Sigortacı sigorta ettirenin birinci fıkra gereğince yaptığı makûl giderleri, bunlar faydasız 
kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı olarak tazmin etmekle yükümlüdür. 
Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

(4) Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanması amacıyla gerekli tutarı 
avans olarak ödemek zorundadır. 
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e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali 

MADDE 1449 - (1) Sigortacıya karşı yerine getirilmesi gereken ve sözleşmeden doğan bir yü
kümlülüğün ihlâli hâlinde, bu kanunda ve diğer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak 
üzere, sigortacının sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceğine ilişkin 
hükümler, ihlâlde kusur bulunmaması hâlinde sonuç doğurmaz. 

(2) İhlâl kusura dayandığı takdirde, durumun öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde kulla
nılmayan fesih hakkı düşer; meğerki, kanun farklı bir süre öngörmüş olsun. 

(3) Sigortacı ihlâlin, rizikonun gerçekleşmesine ve sigortacının yerine getirmesi gereken edi
min kapsamına etki etmediği durumlarda, sözleşmeyi feshedemez. 

B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı 
MADDE 1450 - (1) Sosyal güvenlik kurumları ile yapılan sözleşmeler hakkında, kendi kanun

larında aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 1451 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sigorta sözleşmesi hakkında 

Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
D) Koruyucu hükümler 

MADDE 1452 - (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle ve 1429 uncu maddenin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesine aykırı sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1418 ve 1420 nci madde hükümleri ile 1430 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı 
sözleşme şartları geçersizdir. 

(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 ncı madde hükümleri; 1427 nci mad
denin ikinci ilâ beşinci fıkraları; 1428 inci madde hükmü, 1430 uncu maddenin birinci ve üçüncü 
fıkraları, 1431 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası hükümleri ve 1433 ilâ 1449 uncu 
madde hükümleri, sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar aleyhine değiştirilemez; değiştirilirse bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Zarar Sigortaları 

A) Mal sigortaları 

I - Menfaat ve kapsam 
1. Genel olarak 
MADDE 1453 - (1) Rizikonun gerçekleşmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini mal 

sigortası ile güvence altına alabilirler. 

(2) Rizikonun gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı ile sigorta edilen malın ayıbından do
ğan hasarlar, aksine sözleşme yoksa, sigorta kapsamında değildir. Mal bağlamında kazancın, akla 
yatkın sınırı aşan kısmı sigorta edilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 8 9 0 -

(3) Mal sigortası niteliğindeki grup sigortalarında; mal girmesi veya çıkması sebebiyle mal top
luluğunda değişiklikler meydana gelmiş olsa bile, sözleşme bütün hükümleriyle geçerlidir. 

(4) Mal topluluğu için yapılan mal sigortası, topluluğa dâhil münferit parçaları da kapsar. 
2. Başkası lehine sigorta 
MADDE 1454 - (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, onun adını belirterek veya 

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir. Sigortalı, ak
sine sözleşme yoksa, sigorta tazminatının ödenmesini sigortacıdan isteyebilir ve onu dava edebilir. 

(2) Üçüncü kişinin adının belirtildiği durumlarda, duraksama hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü 
kişinin temsilcisi olarak değil, kendi adına fakat üçüncü kişi lehine hareket ettiği kabul edilir. 

(3) Sözleşmede, sigortanın kimin menfaati için yaptırıldığı açık da bırakılabilir. "Kimin olacak
sa onun (ilgilisinin) lehine" yapılan böyle bir sigortanın, üçüncü kişi lehine yaptırıldığı anlaşılırsa, 
ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

3. Müşterek menfaatlerin sigortası 
MADDE 1455 - (1) Bir malın veya o mala ilişkin bir hakkın yalnız bir kısmında menfaat sa

hibi olan kişi, kendisine ait kısımdan fazlasını da sigorta ettirmişse, sigortanın bu fazlaya ilişkin kıs
mı, sigorta ettirenle aynı menfaati olanlar lehine yapılmış sayılır. 

4. Menfaat üzerinde sınırlamalar 
a) Sınırlı aynî hak 
MADDE 1456 - (1) Sınırlı aynî hak ile yüklü bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigorta

landığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı aynî hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı 
üzerinde de devam eder. 

(2) Sigortacıya, mal üzerinde sınırlı aynî hak bulunduğu bildirildiği takdirde, aynî hak sahiple
rinin izni bulunmadıkça, sigortacı sigorta tazminatını sigortalıya ödeyemez. Aynî hakkın sicille ale-
nileştiği veya sigortacının bunu bildiği durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalı menfaate konu 
malın tamiri veya eski hâline getirilmesi amacıyla ve güvence gösterilmesi şartıyla, tazminat sigor
talıya ödenebilir. 

(3) İkinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden sigortacı, sınırlı aynî hak sahipleri ödemeye son
radan yazılı onay verdikleri takdirde, bunlara karşı sorumluluktan kurtulur. 

(4) Sigortacı, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düştüğünü ve prim farkı istemi 
dolayısıyla sigorta ettirene ihtarda bulunduğunu, aynî hakkını kendisine bildirmiş olan ve kendisi 
tarafından bilinen aynî hak sahiplerine de bildirir. 

(5) Sigorta ettiren veya sigortacı tarafından sözleşme feshedildiğinde veya sözleşmeden cayıl-
dığında; sigortacı, fesih veya cayma bildirimi kendisi tarafından yapılmışsa, söz konusu bildirim ta
rihinden, diğer hâllerde sözleşmenin sona ermesinden itibaren, onbeş gün içinde, durumu sınırlı 
aynî hak sahiplerine bildirir. Sigorta sözleşmesi, aynî hak sahipleri yönünden sözleşmenin sona er
mesinden itibaren onbeş gün süre ile geçerli olur. Durumu öğrenen aynî hak sahibi, bu onbeş gün 
içinde sözleşmeye devam edeceğini sigortacıya bildirmediği takdirde, sigorta sözleşmesi, aynî hak 
sahibi için de geçersiz hâle gelir. Aynî hak sahibi sözleşmeye devam etmek isterse, sigortacı haklı 
bir neden olmadığı sürece bu istemi reddedemez. 
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(6) Sigortacı, istem üzerine, sınırlı aynî hak sahibi olduğunu bildiren kişiye sigorta koruması 
ile sigorta bedelinin miktarı hakkında bilgi verir. 

(7) Hak sahipliğini sigortacıya bildiren sınırlı aynî hak sahibi hakkında da 1416 inci madde 
uygulanır. 

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuş sınırlı aynî haklar için uygulanmaz. 
b) Haciz 
MADDE 1457 - (1) Sigortalı mal haczedilirse, sigortacı, zamanında bilgilendirilmek şartıyla, 

sigorta tazminatını icra müdürlüğüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malın haczinde, icra memu
ru, borçludan söz konusu malların sigortalı olup olmadığını, sigortalı ise, hangi sigortacı tarafından 
sigorta edildiğini sorar; haczedilen malın sigortalı olduğunu öğrendikten sonra, sigorta tazminatının 
diğer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüğüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacağını sigortacıya 
ihtar eder. 

II - Geçmişe etkili sigorta 
MADDE 1458 - (1) Sigorta, sigorta koruması sözleşmenin kurulmasından önceki bir tarihten 

itibaren sağlanacak şekilde yapılabilir. Ancak, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme olasılığı
nın ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması sırasında, sigortacı ile sigorta ettiren ve sigor
tadan haberi olmak şartıyla, sigortalı tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir. Rizikonun gerçek
leştiği veya gerçekleşme olasılığının ortadan kalktığının sigorta ettiren veya sigortalı tarafından bi
linip sigortacı tarafından bilinmediği durumlarda, sigortacı sözleşme ile bağlı olmamakla birlikte, 
ödenmesi gereken primin tamamına hak kazanır. 

III - Tazminat ilkesi 
1. Genel olarak 
MADDE 1459 - (1) Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder. 
2. Sigorta değeri 
MADDE 1460 - (1) Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir. 
3. Sigorta bedeli 
MADDE 1461 - (1) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizi

konun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan faz
lasını ödemez. 

(2) Aynen tazmini öngören yeni değer sigortaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
4. Hükümleri 
a) Menfaat değerinin altında sigorta (eksik sigorta) 
MADDE 1462 - (1) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, sigorta edilmiş men

faatin bir kısmının zarara uğraması hâlinde sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta bedelinin si
gorta değerine olan oranına göre tazminat öder. 

b) Menfaat değerinin üzerinde sigorta (a^kın sigorta) 
MADDE 1463 - (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin üstünde ise, aşan kısım 

geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karşılayan kısmı indirilir ve tahsil 
edilmiş fazla prim geri verilir. 
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(2) Sigorta ettirenin, malî çıkar sağlamak amacıyla kötüniyetle yaptığı aşkın sigorta sözleşme
si geçersizdir. Sözleşme kurulurken geçersizliği bilmeyen sigortacı, durumu öğrendiği sigorta dö
neminin sonuna kadar prime hak kazanır. 

c) Takseli sigorta 
MADDE 1464 - (1) Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak belirlemişler-

se, bu para taraflar arasında, sigorta değeri için esas olur. 
(2) Takse esaslı şekilde fahiş ise, sigortacı taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç 

takselenmiş ise, taksenin sözleşme yapıldığı sırada ticarî tahminlere göre elde edilmesi mümkün gö
rülen kazancı aşması hâlinde sigortacı bunun indirilmesini isteyebilir. 

d) Birden çok sigorta 
aa) Kural 
MADDE 1465 - (1) Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok sigortacı

ya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha faz
lası ödenmez. 

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan herbirine hem rizikonun gerçekleştiği
ni hem de aynı menfaat için yapılan diğer sigortaları bildirir. Bu hükme aykırılık hâlinde 1446 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

bb) Müşterek sigorta 
MADDE 1466 - (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için 

ve aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak si
gorta olunan menfaatin değerine kadar geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her biri, sigorta 
bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel oranında sorumlu olur. 

(2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, sigortalı, uğradığı 
zarardan fazla bir para isteyemeyeceği gibi, sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre 
ödemekle yükümlü olduğu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının di
ğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre 
ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır. 

cc) Çifte sigorta 
MADDE 1467 - (1) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı veya farklı 

kişiler tarafından, aynı rizikolara karşı, aynı süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse, si
gorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli sayılır: 

a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleşmeleri aynı zaman
da yapılmış sayılarak riziko gerçekleştiğinde sigorta bedeli, 1466 ncı maddede gösterilen oranda si
gortacılar tarafından ödenir; 

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya o haklardan 
feragat etmişse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazılması şarttır; yazıl-
mazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır; 

c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan sorumluluğu şart kı
lınmış ise; bu hâlde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması gerekir; ya-
zılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 
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dd) Kısmî sigorta 
MADDE 1468 - (1) Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle tamamen güvence al

tına alınamamışsa bu menfaat, arta kalan değerine kadar bir veya bir kaç defa daha sigorta ettirebi
lir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar, artık değerden dolayı sözleşmenin 
kuruluş tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar. Aynı günde yapılmış olan sözleşmeler, aynı anda yapıl
mış sayılır. 

e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi 
MADDE 1469 - (1) Sigortacı, sigorta süresi içinde sigortalı menfaatin değerini inceleyebilir. 
IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 
MADDE 1470 - (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi hâlinde, aksine sözleşme 

yoksa, sigorta ilişkisi sona erer. 
V - Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama 
MADDE 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarın saptanmasından önce, hasar konusu yerde ve mal

da, hasar sebebinin veya zarar miktarının belirlenmesini güçleştirecek veya engelleyecek bir deği
şiklik yapamaz; meğerki, bu değişiklik sigortacının onayı veya zararı azaltma amacı ile yapılmış ol
sun. 

(2) Yükümlülüğün kasıtlı ihlalinde, sigortacı tazmin borcundan kurtulurken, kusurlu ihlalde, 
ihlâl ile zarar miktarının arasında nedensellik bulunması hâlinde, kusurun ağırlığına göre tazminat
tan indirime gidilir. 

VI - Halefıyet 
MADDE 1472 - (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine ge

çer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin et
tiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigor
tacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefıyet kuralı uyannca, sigortalısına 
yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(2) Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlâl edici şekilde davranırsa, si
gortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dola
yı sorumlulara karşı haiz olduğu başvurma hakkını korur. 

B) Sorumluluk sigortaları 
I - Genel hükümler 
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 
MADDE 1473 - (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, aksine sözleşme yoksa, sigortalının söz

leşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kay
naklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar 
tazminat öder. 

(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, aksine sözleşme yok
sa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde dene
timinde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigorta başkası 
hesabına yapılmış sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 8 9 4 -

2. Hukukî koruma 
MADDE 1474 - (1) Sigortalı aleyhine bir istem ileri sürüldüğünde, isteme ilişkin makûl gider

ler sigortacı tarafından karşılanır; sigorta bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için sözleşmede hü
küm bulunmalıdır. 

(2) Sigortacı, sigortalının istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadır. 
3. Bildirim yükümlülüğü 
MADDE 1475 - (1) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, bir hafta içinde, sigortacı

ya bildirir. 
(2) Sigortalı kendisine yapılan istemi, sözleşmede başka bir başlangıç tarihi öngörülmemişse, 

istem tarihinden itibaren bir hafta içinde sigortacıya bildirir. 
(3) Bildirim yükümlülüğünün ihlâli hâlinde, 1446 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hü

kümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

4. Sigortacının yardımları 
MADDE 1476 - (1) Sigortacı, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulması tari

hinden itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fa
kat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî işlemlerin gerçekleştiri
lip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini si
gortalıya bildirir; aksi hâlde dördüncü fıkra uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılması zorunlu işlemleri sigortalı yürütür. 
(3) Sigortacı birinci fıkra anlamında üstlenmede bulunmuşsa, sigortalının hak ve menfaatleri

ni gözetir. 
(4) Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı öder. Ancak, si

gortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün 
içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe 
onay vermekten kaçınamaz. 

5. Kasten neden olma 
MADDE 1477 - (1) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesin

den doğan zararlardan sorumlu olmaz. 

6. Doğrudan doğruya dava hakkı 
MADDE 1478 - (1) Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazmi

nini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan doğruya si
gortacıdan isteyebilir. 

7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı 
MADDE 1479 - (1) Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi ama

cıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması olanağı bulunan ve istenilmesi hak
lı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa 
uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının sorumlu
luğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödemek zorunda kalacağı miktarla sınırlıdır. 
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8. Takas 
MADDE 1480 - (1) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta tazminatını, sigorta sözleşmesin

den doğan alacakları ile takas edemez. 
9. Halefıyet 

MADDE 1481 - (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine ge
çer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı soramlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin et
tiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. 

(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı mahkemenin veya diğer tara
fın onayı gerekmeksizin, halefıyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, da
va veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını ihlâl edici şe
kilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. 

10. Zamanaşımı 

MADDE 1482 - (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itiba
ren beş yılda zamanaşımına uğrar. 

II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 

1. Sözleşme yapma zorunluluğu 
MADDE 1483 - (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gös

terdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar. 

2. Zarar görenle olan ilişkide ifa yükümlülüğü 
MADDE 1484 - (1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş 

olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder. 
(2) Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin sona er

diğini veya ereceğini yetkili yerlere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur. 

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu 
sona erer. 

III - Sorumluluk sigortalarına uygulanacak maddeler 
MADDE 1485 - (1) Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 in

ci maddeler, 1466 ncı maddenin birinci fıkrası ve 1471 inci madde de uygulanır. 
C) Koruyucu hükümler 
MADDE 1486 - (1) 1453 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine, 1458 inci madde

nin birinci fıkrasının ikinci cümlesine, 1459 ve 1461 inci madde hükümlerine, 1463 üncü maddenin 
birinci fıkrasına, 1472 ve 1477 nci maddeler hükümlerine aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1456 ncı maddenin birinci fıkrasına, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 inci 
maddeler hükümlerine aykırı sözleşme şartlan geçersizdir. 

(3) 1471 inci maddenin ikinci fıkrası, 1474 ilâ 1476 ncı maddeleri hükümleri sigortalı aleyhi
ne değiştirilemez; değiştirilirse kanun hükümleri uygulanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Can Sigortaları 

A) Hayat sigortası 

I - Tanım 

MADDE 1487 - (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene ve
ya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödeme
yi üstlenir. 

(2) Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi ge
çersizdir. 

II - Tontin 

MADDE 1488 - (1) Birden çok kişi tarafından verilen katkı paylan ile oluşturulan varlıkların, 
belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması hâlinde, lehdarlar arasında 
paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir. 

III - Sözleşmeden cayma 
MADDE 1489 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasından sonra ve onbeş gün içinde söz

leşmeden cayabilir. Süre, sigortacının sigorta ettirene cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesiy-
le başlar. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa 
cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. 

(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. 

IV - Hayatı sigorta edilecek kişi 
MADDE 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta 

kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. 

(2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehda-
nn menfaatinin bulunması şarttır. Aynca, ölüm olasılığına karşı yapılan sigortalarda, sigorta bede
linin mûtad cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının, sigortalının kanunî temsilci ile temsil 
edildiği hâllerde ise kanunî temsilcisinin, yazılı izni gerekir. Sigortalı onbeş yaşından büyükse ka
nunî temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin olmadan yapılan sözleşme, sonradan onay
lanmadığı takdirde geçersizdir. 

(3) Yasal temsilcinin lehdar olarak atadığı veya kendisinin sigorta ettiren olduğu durumlarda, 
yasal temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. 

(4) Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o an
dan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iştira değeri ödenir. 

V - Sigorta değeri 

MADDE 1491 - (1) Bir kimsenin hayatı bir veya bir kaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller 
üzerine sigorta ettirilebilir. 

(2) Ödenecek bedelin menfaatten daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine 
yapılmış sayılır. 
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VI - Doktor incelemesi 
MADDE 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor ince

lemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu incelemeyi yaptır
maya zorlayamaz. 

VII - Lehdar 
1. Atanması ve değiştirilmesi 
MADDE 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 mcı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak 

üzere, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir. 
(2) Sigorta ettiren, atadığı lehdarı sigortacıya bildirir. 
(3) Lehdarm sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile 

borcundan kurtulur. 
(4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber 

sigorta poliçesini lehdara teslim etmişse, o kişiyi değiştiremez. Duraksama hâlinde, sigorta ettirenin 
lehdarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehdarı değiştirme hakkından 
açıkça vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehdara verildiği hâllerde bile, mirasçılıktan çıkarma veya 
hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut ilgililer arasında o kişinin lehdar olarak atanmasına ilişkin 
sebep ortadan kalkmış ise, lehdar değiştirilebilir. 

(5) Lehdar atanması ve lehdar değişiklikleri sigortacının iznine bağlı değildir. 
(6) Lehdarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç alma 

hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehdar hak sahibi olduğu gibi, rizikonun ger
çekleşmesinden önce sigortacının iflâsı sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksine sözleşme yok
sa, lehdar hak sahibidir. 

(7) Sigortacıdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksine sözleşme yoksa, lehdara aittir. 
2. Lehdar atanmasına ilişkin yorum kuralı 
MADDE 1494 - (1) Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi paylan be

lirtilmeksizin lehdar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak sahibidir. Hak 
sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya miras
tan vazgeçme lehdarın hakkı üzerinde etkili olmaz. 

(2) Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehdar belirtilmemişse, sözleşmenin sigorta et
tirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda ise sigortalı lehine yapıldı
ğı kabul olunur. 

VIII - Sigorta ettiren lehine hak 
MADDE 1495 - (1) Lehdarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması hâlinde, bu hak 

sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına geçer. 
IX - Grup sigortaları 
MADDE 1496 - (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli ölçütlere göre 

kimlerden oluştuğunun saptanabilmesi olanağı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir sözleş
me ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigor
tası sözleşmesi sonuna kadar yararlanır. Sözleşmenin kurulmasından sonra grubun on kişinin altına 
düşmesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. 
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(2) Grupta yer alan her kişiye poliçe içeriğini özetleyen bir belge verilebilir. 
(3) Grup sigortalarında lehdarı atama hakkı, aksine sözleşme yoksa, grupta yer alan kişiye aittir. 
(4) Sözleşme süresi içinde gruptan ayrılma hâlinde grup sigortası ile sağlanan güvence, aksine 

sözleşme yoksa, sigorta ettiren, sigortalı veya lehdar tarafından bireysel şekilde devam ettirilebilir. 
Sigortalı veya lehdann sözleşmeye bireysel şekilde devam etmesi ancak, sigorta ettiren sıfatıyla 
olur. Bu kişiler geçmiş günlere ait kendilerine düşen prim borçlarından, önceki sigorta ettirenle bir
likte sorumludur. 

(5) Grup sigortalarında ayrılma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüğü ve ilgili diğer ko
nular Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. 

X - Beyanlar 
1. Yanlış yaş beyanı 
MADDE 1497 - (1) Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşını yanlış bildirilmesi so

nucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirlenen 
prime olan oranına göre ödenir. İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise, si
gortacı ödediği fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir. 

(2) Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre arttırılır. 
Arttırımdan önce sigorta bedeli ödenmiş ise, eksik kısım sigortacı tarafından tamamlanır. 

(3) Sigortacı, yanlış yaş bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaşın, sözleşmenin yapıldığı sırada 
teknik esaslara göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde, sözleşmeden cayabilir. 

2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 1498 - (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından 

itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin kurulması sırasında beyan yükümlülüğünü 
ihlâl etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, ihlâl yü
kümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlâl edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmez
se sigortacı riziko gerçekleştiğinde, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikka
te alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı bildirim yükümlülüğünün ihlâli nedeniyle sigorta
cının teknik esaslarına göre saptanan sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. 
Yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar. 

3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 1499 - (1) Sigortacı, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üze

re beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlâl edilmiş olması nedeniyle sözleş
meyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, bildirim yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde 
ihlâl edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleştiğinde si
gortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta bedelini öder. 
Ancak, bildirim yükümlülüğünün ihlâli nedeniyle riziko artışı, teknik esaslara göre tespit edilen sı
nırlar dışında kalmış ise, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. 

XI - Sigortadan ayrılma 
MADDE 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrıla
bilir. Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun 
bir biçimde hesaplanan değerdir. 
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(2) Yaşama olasılığına karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilme-
si için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir. 

XII - Ödünç verme 

MADDE 1501 - (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan 
sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacı, istem anındaki, genel kabul gör
müş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para ver
mek zorundadır. 

XIII - Prim ödenmesinden bağışık sigorta 
MADDE 1502 - (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan 

sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigorta
cı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden ba
ğışık sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden bağışık sigortada, sigorta bedeli ödenen primle poliçe 
uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orar;1 göre ödenir. 

XIV - İntihar 

MADDE 1503 - (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam 
eden ve ölüm güvencesi veren bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara 
teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. 

(2) Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü, akıl yetilerindeki bir rahatsızlık sonucu üç yıl
dan önce gerçekleşmiş olsa bile, sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. 

XV - Sigorta ettiren veya lehdarın sigortalıyı öldürmesi 

MADDE 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak 
amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme bor
cundan kurtulur. 

(2) Lehdar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı 
etmişse, sigorta bedelinden yoksun kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına geçer. 

XVI - Lehdarın sigorta ettirenin yerine geçmesi 

MADDE 1505 - (1) Sigorte ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar ihtiyaten ve
ya icraen haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflâsın açılmasına karar verilirse, adı belirtilerek 
gösterilmiş olan lehdar, sigorta sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile onun yerine taraf olabilir. 

(2) Lehdar sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi hâlinde haczi uygu
latan alacaklının veya iflâs masasının alacaklarını, sigorta ettirenin sigortacıdan isteyebileceği mik
tara kadar karşılamakla yümkümlüdür. 

(3) Sözleşmede lehdar hiç veya adı belirtilerek gösterilmemişse, birinci fıkrada açıklanan hak, 
sigorta ettirenin eşine ve çocuklarına geçer. 

(4) Lehdarın veya eş ve çocuklarının, sigorta ettirenin yerine sözleşmeye taraf olabilmeleri 
için, sigortacıya bildirimde bulunmaları şarttır. Lehdarın veya eş ve çocuklarının haczi öğrendikle
ri veya iflâsın açıldığı tarihten başlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamaları hâlinde, birinci fık
rada açıklanan hak düşer. 
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XVII - Sigortacının iflâsı 
MADDE 1506 - (1) Sigortacının iflâsının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, 

riziko gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflâsın açıldığı, ikin
cisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun 
gerçekleştiği durumlarda, matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının güvencesinden karşılanır; 
açık kalan miktar garameye girer. 

B) Kaza sigortası 
I - Genel olarak 

MADDE 1507 - (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza, 
hastalık sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da işgörmezlik hâlleri için sigorta güvencesi 
sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde ya da hastalık sonucu 
gerçekleşmişse, sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve 
sürekli sakatlık veya işgörmezlik hâllerinde ise sigortalıya ödenir. 

(2) Geçici olarak çalışma gücünden yoksun kalan sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı ol
mak üzere, yoksunluğun devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir. 

II - İyileştirme giderleri 
MADDE 1508 - (1) Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, poliçede yazılı bedelden başka, sigorta

lının yaptığı iyileştirme giderlerini de ödemekle yükümlüdür. 
III - Sigortalı 
MADDE 1509 - (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği ka

zalara karşı yapılabilir. 

IV - Uygulanacak hükümler 
MADDE 1510 - (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 inci maddenin ikinci ilâ 

dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır. 
(2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır. 
(3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin 

hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır. 
C) Hastalık ve sağlık sigortası 
I - Sigortanın yaptırılması 
MADDE 1511 - (1) Hastalık ve sağlık sigortalan, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigorta

larında, lehdar da belirlenebilir. 
II - Güvenceler 
1. Sigorta güvencesi 
MADDE 1512 - (1) Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan biri

nin veya bir kaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta gü
vencesi sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta güvencesine bağlanmışsa, hastalıklardan bi
rinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Güvencenin, 
aksine sözleşme yoksa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hâli için verildiği kabul edilir. 
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2. Sağlık sigortası güvenceleri 

MADDE 1513 - (1) Sağlık sigortası ile sigortacı; 

a) Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü tıbbî bakım, gebelik ve doğum, has
talıkların erken tanısına yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleşmede kararlaş
tırılan giderleri, 

b) Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri; 

c) Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için karar
laştırılan günlük iş görememe parası, 

d) Sigortalı, bakıma gereksinim duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan gider
ler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası 

için güvence verir. 

(2) Güvence, aksine sözleşme yoksa, birinci fıkradaki tutarların tümünü kapsar. 

III - Sigorta değeri 

MADDE 1514 - (1) Sigortalının sağlığı, hastalık sigortaları ile meblağ sigortası şeklinde düzen
lenen sağlık sigortalarında bir veya bir kaç sigortacı tarafından, çeşitli bedellerle sigorta ettirilebilir. 

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine ya
pılmış sayılır. 

IV - Hastalık sigortasında lehdar 

MADDE 1515 - (1) Lehtarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta yapılabilmesi için, 
o kimse ile lehdar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması ve sigortalının yazılı izni gerekir. Sigor
talının yasal temsilcisinin bulunduğu durumlarda, yazılı izin yasal temsilci tarafından verilir. Sigor
talı onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni alınır; aksi takdirde yapılan sözleşme geçersizdir. 

(2) Yasal temsilcinin, lehdar olarak belirlendiği veya sigorta ettiren olduğu hâllerde, iznin ve
rilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. 

(3) Sigorta ettiren, belirlediği lehdarı sigort • cıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ye
rine getirilmediği takdirde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. 

(4) Lehdann belirtilmediği hâllerde, sigortanın sigortalı lehine yapıldığı kabul edilir. 

V - Bekleme süresi 

MADDE 1516 - (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleşmelerinde, bekleme süresinin üst 
sınırı Hazine Müsteşarlığınca veya Müsteşarlığın uygun göreceği bir kurum tarafından belirlenir. 

VI - Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması 

MADDE 1517 - (1) Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağ
lık sigortasının bulunması hâlinde, aksine sözleşme yoksa doğumun tamamlanmasından itibaren be
bek, ek prim olmaksızın sigortanın kapsamına girer. Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay için
de sigortacıya bildirilmesi gerekir. 

(2) Evlat edinilen küçükler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 
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VII - Bilgi isteme hakkı 
MADDE 1518 - (1) Sigortacı, ifa yükümlülüğünü incelerken, ilgili kişinin veya onun yasal 

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlarca belirlenen doktora, güvence kapsamındaki hastalığın ger
çekleşip gerçekleşmediği ve tıbbî nitelikte bir iyileştirme işleminin uygulanmasının gerekliliği ko
nusunda aldığı rapor hakkında bilgi ve rapor üzerinde inceleme olanağını vermek zorundadır. 

VIII - Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 1519 - (1) Hayat sigortalarına ilişkin hükümler 1497 ve 1504 üncü maddeler hükümle

ri dışında hastalık sigortasına da uygulanır. Ancak hastalık sigortasına 1503 üncü maddenin uygulana
bilmesi, sözleşmede öngörülen rizikonun intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 

(2) Sigortalının uğradığı hastalık, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapılması gibi gerçek 
zararların sigortacı tarafından karşılanması öngörülen sağlık sigortalarında ise, genel hükümler dı
şında, zarar sigortalarına ilişkin hükümler ile 1500 ilâ 1502 nci maddeler hükümleri sağlık sigorta
sı hakkında da uygulanır. 

IX - Koruyucu hükümler 
MADDE 1520 - (1) 1487 nci maddenin ikinci fıkrasına, 1490 mcı maddenin ikinci fıkrasının 

ilk cümlesine ve dördüncü fıkrasına, 1504 üncü madde hükmüne ve 1515 inci maddenin birinci fık
rasının birinci cümlesinin ilk kısmına aykırı sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1490 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 1491 inci maddenin ikinci fıkrasına, 1496 ncı mad
denin birinci fıkrasına, 1506 ncı madde madde hükmüne, 1507 nci maddenin birinci fıkrasına, 1510 
uncu, 1511 inci madde hükümlerine, 1514 üncü maddenin ikinci fıkrasına, 1515 inci maddenin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesine ve ikinci fıkrasına, 1518 ve 1519 uncu maddeler hükümlerine ay
kırı sözleşme şartları geçersizdir. 

(3) 1489 uncu madde hükmü, 1490 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlele
ri, 1492 nci madde hükmü, 1497 ilâ 1503 üncü madde hükümleri, 1515 inci maddenin birinci fık
rasının son cümlesi ve 1517 nci madde hükmü sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar aleyhine değiştiri
lemez; değiştirilirse kanun hükümleri uygulanır. 

SON HÜKÜMLER 
A) Ticaret davalarında yargılama usulü 
MADDE 1521 - (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların şirketle veya birbirleriyle olan ilişkilerin

den doğan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ya da denetçilerine karşı açı
lacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır. 

B) Ölçeklerine göre ticarî işletmeler 
MADDE 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğinin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik
le düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî defterler ile fi-
nansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar ba^u olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır. 

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri 
MADDE 1523 - (1) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini aşamayanlar küçük sermaye şirketi ola

rak kabul edilir: 

a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilanço toplamı altı milyon Türk Lirası. 
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b) Hesap döneminin son gününden (bilanço günü) önceki oniki ay içindeki satışlar toplamı oni-
ki milyon Türk Lirası. 

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı elli kişi. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aşan ve aşağıdaki üç ölçütün 
ikisini aşmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketi olarak kabul edilir. 

a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilanço toplamı yirmi milyon Türk Lirası. 

b) Hesap döneminin son gününden önceki oniki ay içindeki satışlar tutan elli milyon Türk Lirası, 

c) Yıllık ortalama çalışan sayısı ikiyüzelli kişi. 

(3) Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katına kadar artırabilir ya da onda birine kadar azaltabilir. 

(4) İkinci fıkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aşan sermaye şirketi büyük sermaye şirke
ti olarak kabul edilir. Menkul kıymetleri, Türkiye'de menkul kıymetler borsalarında veya Sermaye 
Piyasası Kurulunun her yıl ilân edeceği listede yer alan ülkelerin menkul kıymetler borsalarında iş
lem gören ya da işlem görmek üzere kote edilmiş yahut kotasyon için başvurusu yapılmış bulunan 
bir şirket, bu fıkradaki ölçütleri aşmamış olsa bile, büyük sermaye şirketi olarak kabul edilir. 

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, 
birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalmmışsa şirketin bü
yüklük yönünden konumu değişir. 

(6) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleştirmelerde, şirketin konumu, tür de
ğiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci, ikinci veya 
üçüncü fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir. 

(7) Yıllık ortalama çalışan sayısı, yurt dışında çalışanlar dâhil stajyerler hariç tutularak, 31 
Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık itibarıyla şirkette çalışanların toplam sayılarının dörde bölün
mesiyle hesaplanır. 

(8) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu ko
nuda bilgi alma hakları saklıdır. 

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 

I - Web sitesi 
MADDE 1524 - (1) Her sermaye şirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş 

bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânla
ra, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile 
genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve 
paysahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dahil ol
mak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi 
toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik 
sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin 
veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara, özgülemek zorundadır. Ayrıca, fınansal 
tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dahil, hesap durumlarına, ara 
fınansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin 
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yıllık değerleme açıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yet
kili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren 
konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplan ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesin
de yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun gö
revini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal 
tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır. 

(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil ol
mak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, 
burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler oldu
ğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 

(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına ta
rih ve parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve 
ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan 
bir mesajın yönlendirildiği karinedir. 

(4) Bu Kanun ile ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörül
medikçe, şirketin web sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay sü
reyle web sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. 

(5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web site
sinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noter
likçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan 
bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır. 

II - Beyanlar, belgeler ve senetler 
MADDE 1525 - (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kal

mak şartıyla, bildirimler, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taah
hütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik sak
lama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edil
mişse hüküm ifade eder. 

III - Güvenli elektronik imza 
MADDE 1526 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen 

senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet 
üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. 

(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zım
ba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabilir. Düzenlen-
ledikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, te
leks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilh, oluşturulabilir, gönderilebilir. 

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul 
1. Genel olarak 
MADDE 1527 - (1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, ön

görülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve 
oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebilir. 
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(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesin
de ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, 
öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî 
sonuçlarını doğurur. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şir
ketin bu amaca özgülenmiş bir web sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elek
tronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla kanıtlanıp bu raporun tes
cil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yö
netimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştiriri ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar. 

(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Bu hük
mün uygulanması esasları bir Tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katıl
maya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler Tüzükten ay
nen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya tem
silcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörü
len komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte ge
nel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri bor
saya kota edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir. 

(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanıl
masına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine web sitesi aracılığıyla talimat 
vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

2. Uygulama kuralları 

MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim ku
rulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirirler. 

E) Kurumsal yönetim ilkeleri 

MADDE 1529 - (1) Halka açık anonim şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu
nun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşla
rı sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin 
sınırlı düzenlemeler yapabilirler. 

F) Hukukî işlemlerin yasaklanmasının ve edimlerde en yüksek sınırların aşılmasının 
sonuçları 

MADDE 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasak edilmiş bulunan işlemler veya şartlar, aksine özel 
bir hüküm bulunmadıkça batıldır; şu kadar ki, bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken 
edimler hakkında kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleş-
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meler, en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu sınırdan fazla olan edimler hatâ ile yapılmış 
olmasa da geri alınır. Bu sınırlarda Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesi uygulanmaz. 

G) "Şirket" ve "ortaklık" terimlerinin yasallığı 

MADDE 1531 - (1) Bu Kanuna göre "ortaklık", "kollektif ortaklık", "komandit ortaklık", 
"anonim ortaklık", "sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık", "limited ortaklık" ve "koope
ratif ortaklık" terimleri, sırasıyla "şirkef'e, "kollektif şirkef'e, "komandit şirkef'e, "anonim şir
kef'e, "sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkef'e, "limited şirkef'e ve "kooperatif şirkef'e eş 
anlamda yasal terimlerdir ve bu terimler yerine kullanılabilir. 

H) Ticaret sicili harçları 

MADDE 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca alı
nan ticaret sicili harçlarının yarısı ticaret sicilini tutmakla görevli odaya gelir kaydedilir ve bu harç
lar söz konusu oda tarafından tahsil edildiğinin ertesi günü Maliye veznesine yatırılır. 

İ) Kaldırılan hükümler 

MADDE 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinin ve şirket
ler topluluklarının ticarî defterleri ile münferit ve konsolide fınansal tablolarına doğrudan doğruya 
uygulanacak olan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya bunun yerine geçen stan
dartlara tam bir uygunluk içinde hazırlanmış bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarının tam met
nini 88 inci maddeye uygun olarak Resmî Gazetede bir tebliğ halinde yayımlar. 

(2) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, şahıs şirketleriyle küçük ölçekli sermaye şirketleri
ne ve her ölçekteki işletmeler ile adî şirketlerin fınansal tablolarına uygulanabilecek özel muhase
be standartlarını, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen süre içinde, bir tebliğ halinde Resmî Ga
zetede yayımlar. Uluslararası fınansal raporlama standartlarına dayanılarak hazırlanacak olan özel 
standartlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra kendiliğinden yürürlükten 
kalkar ve özel standartlara bağlı şirket ve işletmelere de 88 inci madde hükümleri başta olmak üze
re bu Kanun hükümleri uygulanır. 

(3) Türkiye Muhasebe Standartları ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri bu Kanunun ticarî 
defterler, fınansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 
28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hü
kümlerine göre ülkede dolaşımda bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu 
ibare kullanılır. 
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Yürürlük 
MADDE 1534 - (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun yayımı tarihinden altı ay son

ra yürürlüğe girer; şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğü ve uygulanma şekli hakkındaki kanun hü
kümleri saklıdır. 

Yürütme 
MADDE 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tcb. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. 
C. Çiçek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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SISTEMATIK FIHRIST 
Adalet Komisyonunda Kabul Edilen Tasarı Metninin 

Sistematik Fihristi Aşağıdaki Şekildedir: 
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI 

BAŞLANGIÇ 
A) Kanunun uygulama alanı 
I - Ticarî hükümler 
II - Ticarî örf ve âdet 
III - Ticarî işler 
IV - Ticarî davalar ve delilleri 
1. Genel olarak 
2. Ticarî davaların görüleceği mahkemeler 
B) Çeşitli hükümler 
I - Zamanaşımı 
II - Teselsül karinesi 
III - Ticarî işlerde faiz 
1. Faiz oranı 
2. Uygulanacak hükümler 
3. Faizin başlangıcı 

BİRİNCİ KİTAP 
Ticarî İşletme 

BİRİNCİ KISIM 
Titcir 

A) Ticarî işletme 
1. Bütünlük ilkesi 
B) Tacir 
I - Gerçek kişiler 
1. Genel olarak 
2. Küçük ve kısıtlılar 
3. Ticaret yapmaktan menedilenler 
4. Esnaf 
II - Tüzel kişiler 
III - Donatma iştiraki 
C) Tacir olmanın hükümleri 
I - Genel olarak 
II - Özel olarak 
1. Ticaret karinesi 
2. Ücret isteme hakkı 

Madde 1 
Madde 2 
Madde 3 

Madde 4 
Madde 5 

Madde 6 
Madde 7 

Madde 8 
Madde 9 
Madde 10 

Madde 11 

Madde 12 
Madde 13 
Madde 14 
Madde 15 
Madde 16 
Madde 17 

Madde 18 

Madde 19 
Madde 20 
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3. Fatura ve teyit mektubu 
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 
5. Ticarî satış ve trampa 

İKİNCİ KISIM 
Ticaret Sicili 

A) Kuruluş 
I - Genel olarak 
II - Yönetim 
III - Tüzük 

B) Tescil 
I - Şartları 
1. İstem 
2. İlgililer 
3. İstemin şekli 
4. Süre 
5. Değişiklikler 
II - Sicil müdürünün görevleri 
1. İnceleme görevi ve geçici tescil 
2. Tescile davet ve ceza 
3. İtiraz 
III - Açıklık 
IV - Sonuçları 
1. Tescil ve ilânın üçüncü kişilere etkisi 
2. Görünüşe güven 
3. Sorumluluk 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 

A) Ticaret unvanı 
I - Kullanma zorunluluğu 
1. Genel olarak 
2. Tescil 
II - Ticaret unvanının şekli 
1. Gerçek kişiler 
2. Tüzel kişiler 
a) Kollektif ve komandit şirketler 
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 

Madde 21 
Madde 22 
Madde 23 

Madde 24 
Madde 25 
Madde 26 

Madde 27 
Madde 28 
Madde 29 
Madde 30 
Madde 31 

Madde 32 
Madde 33 
Madde 34 
Madde 35 

Madde 36 
Madde 37 
Madde 38 

Madde 39 
Madde 40 

Madde 41 

Madde 42 
Madde 43 
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c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 
d) Ortak hükümler 
3. Ekler 
4. Ticaret unvanının devamı 
5. Şubeler 
6. Ticaret unvanının devri 
III - Ticaret unvanının korunması 
1. İlke 
2. Bildirim ve ceza 
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin haklan 
B) İşletme adı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

A) Genel olarak 
I - Amaç ve ilke 
II - Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar, ticarî uygulamalar 
B) Hukukî sorumluluk 
I - Çeşitli davalar 
II - Çalıştıranın sorumluluğu 
III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 
IV - Kararın ilânı 
V - Zamanaşımı 
VI - İhtiyatî tedbirler 
C) Ceza sorumluluğu 
I - Cezayı gerektiren fiiller 
II - Tüzel kişilerin cezaî sorumluluğu 

BEŞİNCİ KISIM 
Ticarî Defterler 

A) Defter tutma ve envanter 
I - Defter tutma yükümü 
II - Defterlerin tutulması 
III - Envanter 
IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları 
I - Genel hükümler 
1. Düzenleme yükümü 
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 
3. Dil ve para birimi 

Madde 44 
Madde 45 
Madde 46 
Madde 47 
Madde 48 
Madde 49 

Madde 50 
Madde 51 
Madde 52 
Madde 53 

Madde 54 
Madde 55 

Madde 56 
Madde 57 
Madde 58 
Madde 59 
Madde 60 
Madde 61 

Madde 62 
Madde 63 

Madde 64 
Madde 65 
Madde 66 
Madde 67 

Madde 68 
Madde 69 
Madde 70 
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4. İmza 
II - Kalemlere ilişkin ilkeler 
1. Tamlık ve mahsup yasağı 
2. Bilançonun içeriği 

3. Aktifleştirme yasağı 
4. Karşılıklar 
5. Dönem ayırıcı hesaplar 
6. Sorumluluk ilişkileri 
III - Değerleme ilkeleri 

1. Genel değerleme ilkeleri 
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 
3. İktisap ve üretim değerleri 

4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 
C) Saklama ve ibraz 
I - Belgelerin saklanması, saklama süresi 
II - Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz 
III - Uyuşmazlıklarda suret alınması 
IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi 
V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 
VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 
VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi 

ALTINCI KISIM 
Cari Hesap 

A) Tanım ve şekil 
B) Hükümleri 

I - Genel olarak 
II - Özel durumlar 
1. Ticarî senetler 
2. Ücret ve giderler 
3. Hesap dışında kalan alacaklar 

III - Bakiye 
1. Belirlenmesi 
2. Faiz 
a) Alacaklar için faiz 
3. Bakiye için faiz işletilemeyeceği 

Madde 71 

Madde 72 
Madde 73 
Madde 74 
Madde 75 
Madde 76 
Madde 77 

Madde 78 
Madde 79 
Madde 80 
Madde 81 

Madde 82 
Madde 83 
Madde 84 
Madde 85 
Madde 86 
Madde 87 
Madde 88 

Madde 89 

Madde 90 

Madde 91 
Madde 92 
Madde 93 

Madde 94 

Madde 95 
Madde 96 
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IV - Bütünlük ilkesi 
C) Cari hesabın sona ermesi 
I - Genel olarak 
II - Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 
D) Artan tutarın haczi 
E) Zamanaşımı 

YEDİNCİ KISIM 
Acentelik 

A) Genel olarak 
I - Tanımı 
II - Uygulama alanı 
III - İnhisar 
B) Acentenin yetkileri 

I - Genel olarak 
II - Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 
III - Sözleşme yapma yetkisi 
IV - Yetkisizlik 
C) Acentenin borçları 
I - Genel olarak 
II - Haber verme yükümlülüğü 
III - Önlemler 
IV - Ödeme borcu 
D) Acentenin hakları 
I - Ücret 
1. Ücrete hak kazandıran işlemler 
2. Ücrete hak kazanma zamanı 
3. Ücretin miktarı 
4. Ücretin ödeme zamanı 
II - Olağanüstü giderlerin karşılanması 
III - Faiz isteme hakkı 
IV - Hapis hakkı 
E) Müvekkilin borçları 
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 
I - Sebepleri 
II - Denkleştirme istemi 
III - Rekabet yasağı anlaşması 

Madde 97 

Madde 98 
Madde 99 

Madde 100 
Madde 101 

Madde 102 
Madde 103 
Madde 104 

Madde 105 
Madde 106 
Madde 107 
Madde 108 

Madde 109 
Madde 110 
Madde 111 
Madde 112 

Madde 113 
Madde 114 
Madde 115 
Madde 116 
Madde 117 
Madde 118 
Madde 119 
Madde 120 

Madde 121 
Madde 122 
Madde 123 
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İKİNCİ KİTAP 
Ticaret Şirketleri 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Türleri 
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 
C) Uygulanacak kanun hükümleri 
D) Sermaye koyma borcu 
I - Konusu 
II - Hükmü 
1. Genel olarak 
2. Temerrüt faizi 
3. Sorumlu olma 
4. Karineler 
5. Faiz ve ücret alma hakkı 
E) Ortakların kişisel alacaklıları 
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
I - Uygulama alanı ve kavramlar 
1. Uygulama alanı 
2. Kavramlar 
II - Birleşme 
1. Genel hükümler 
a) İlke 
b) Geçerli birleşmeler 
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 
2. Ortaklık payları ve hakları 
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması 
b) Ayrılma akçesi 
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 
a) Sermaye artırımı 
b) Yeni kuruluş 
c) Ara bilanço 
4. Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve denetleme 
a) Birleşme sözleşmesi 
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 

Madde 124 
Madde 125 
Madde 126 

Madde 127 

Madde 128 
Madde 129 
Madde 130 
Madde 131 
Madde 132 
Madde 133 

Madde 134 
Madde 135 

Madde 136 
Madde 137 
Madde 138 
Madde 139 

Madde 140 
Madde 141 

Madde 142 
Madde 143 
Madde 144 

Madde 145 
Madde 146 
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b) Birleşme raporu 
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 
a) İnceleme hakkı 
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
c) Birleşme kararı 
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 

a) Ticaret siciline tescil 
b) Hukukî sonuçlar 
c) İlân 
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 
a) Uygulama alanı 
b) Kolaylıklar 
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
a) Alacakların teminat altına alınması 

b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 
III - Bölünme 

1. Genel hükümler 
a) İlke 
b) Geçerli bölünmeler 

c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 
a) Sermayenin azaltılması 
b) Sermaye artırımı 
c) Yeni kuruluş 
d) Arabilânço 
3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakkı 

a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı 
aa) Genel olarak 
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme plânının içeriği 
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 

c) Bölünme raporu 
aa) İçerik 
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının ve 

bölünme raporunun denetlenmesi 

Madde 147 
Madde 148 

Madde 149 
Madde 150 
Madde 151 

Madde 152 
Madde 153 
Madde 154 

Madde 155 
Madde 156 

Madde 157 

Madde 158 

Madde 159 
Madde 160 
Madde 161 

Madde 162 
Madde 163 
Madde 164 
Madde 165 

Madde 166 
Madde 167 
Madde 168 

Madde 169 

Madde 170 
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d) İnceleme hakkı Madde 171 
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler Madde 172 
4. Bölünme kararı Madde 173 
5. Korunmaya ilişkin hükümler 
a) Alacaklıların korunması 
aa) Çağrı Madde 174 
bb) Alacakların teminat altına alınması Madde 175 
b) Sorumluluk 
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu Madde 176 
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu Madde 177 
6. İş ilişkilerinin geçmesi Madde 178 
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik Madde 179 
IV - Tür Değiştirme 
1. Genel hükümler 
a) İlke Madde 180 
b) Geçerli tür değiştirmeler Madde 181 
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine 

ilişkin özel düzenleme Madde 182 
2. Şirket payının ve haklarının korunması Madde 183 
3. Kuruluş ve ara bilanço Madde 184 
4. Tür değiştirme plânı Madde 185 
5. Tür değiştirme raporu Madde 186 
6. Tür değiştirme plânının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi Madde 187 
7. İnceleme hakkı Madde 188 
8. Tür değiştirme kararı ve tescil Madde 189 
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması Madde 190 
V - Ortak Hükümler 
1. Şirket payının ve haklarının incelenmesi Madde 191 
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve 

eksikliklerin sonuçları Madde 192 
3. Sorumluluk Madde 193 
VI - Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme Madde 194 
G) Şirketler topluluğu 
I - Hâkim ve bağlı şirket Madde 195 
II - Pay ve oy oranlarının hesaplanması Madde 196 
III - Karşılıklı iştirak Madde 197 
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IV - Bildirim, tescil ve ilân yükümlülükleri Madde 198 
V - Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları Madde 199 
VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma Madde 200 
VII - Bağlı şirketin hâkim şirketin paylarına sahip olması Madde 201 
VIII - Sorumluluk 
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması Madde 202 
2. Tam hâkimiyet hâlinde 
a) Talimat Madde 203 
b) İstisna Madde 204 
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu Madde 205 
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı Madde 206 
IX - Çeşitli hükümler 
1. Özel denetim Madde 207 
2. Satın alma hakkı Madde 208 
3. Güvenden doğan sorumluluk Madde 209 
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi Madde 210 

İKİNCİ KISIM 
Kollektif Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanım Madde 211 
B) Sözleşme 
I-Şekil Madde 212 
II - Zorunlu kayıtlar Madde 213 
III - Noksanlıklar Madde 214 
C) Tescil 
I - Yükümlülük Madde 215 
II - Yükümlülüğün yerine getirilmemesi Madde 216 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi Madde 217 
B) Şirketin yönetimi 
I - Yönetimin kime ait olduğu 
1. Genel olarak Madde 218 
2. Görevden alma 
a) Şirket sözleşmesiyle atama Madde 219 
b) Ortaklar kararıyla atama Madde 220 
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3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 
4. Diğer ortakların itirazı 
II - Yönetimin kapsamı 
III - Faiz verme borcu 
C) Denetim 
D) Oy hakkı ve kararlar 
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 
I - Finansal tablolarının çıkarılması 
II- Ortağın istemleri 
III- Zarar payı 
F) Rekabet yasağı 
I - Kural 
II - Aykırı hareket 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 

A) Tüzel kişiliğin kazanılması 
B) Temsil 
I - Kapsam 
II - Hükümleri 
III - Temsil yetkisinin kaldırılması 
C) Şirket alacaklılarının durumu 
I - Ortakların kişisel sorumluluğu 
II- Sorumluluğun derecesi 
III - Mahkeme kararı 
IV- İflâs 
1. Şirketin iflâsı 
2. Şirketin ve ortakların iflâsı 
3. Ortakların hakları 
V - Takas 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 

A) Sona erme 
I - Sebepleri 

1. Genel olarak 
2. İstisnalar 
3. Haklı sebepler 

Madde 221 
Madde 222 
Madde 223 
Madde 224 
Madde 225 
Madde 226 

Madde 227 
Madde 228 
Madde 229 

Madde 230 
Madde 231 

Madde 232 

Madde 233 
Madde 234 
Madde 235 

Madde 236 
Madde 237 
Madde 238 

Madde 239 
Madde 240 
Madde 241 
Madde 242 

Madde 243 
Madde 244 
Madde 245 
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4. Özel durumlar 
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi 
b) Karine 
5. Kişisel alacaklıların durumu 
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı 
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 
II - Hükümleri 
1. Tescil ve ilân 
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 
3. Geçici yönetim 
B) Ortakların şirketten ayrılması 
I - Özel durumlar 
1. Ortağın ölümü 
2. Ortağın iflâsı 
3. Haklı sebepler 
4. Fesih ihbarı 
5. İki kişilik şirkette 
a) Haklı sebeplerin varlığında 
b) Diğer sebeplerin varlığında 
II - Hükümler 
1. Tescil 
2. Ayrılan ortağın payı 
a) Hesaplama şekli 
b) Ödeme şekli 
c) Ödeme zamanı 
d) Tamamlanmamış işler 
e) Zamanaşımı 
f) Özel durumlar 
g) Zamanaşımının kesilmesi 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

A) Genel hükümler 
I - Sözleşme serbestisi 
1. Kural 
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 
II - Tüzel kişiliğin devamı 
III - İflâs 
IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 

Madde 246 
Madde 247 

Madde 248 
Madde 249 

Madde 250 
Madde 251 
Madde 252 

Madde 253 
Madde 254 
Madde 255 
Madde 256 

Madde 257 
Madde 258 

Madde 259 

Madde 260 
Madde 261 
Madde 262 
Madde 263 
Madde 264 
Madde 265 
Madde 266 

Madde 267 
Madde 268 
Madde 269 
Madde 270 
Madde 271 
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B) Tasfiye memurları 
I - Genel olarak 
II - Seçim ve atama 
III - Görevden alma 
1. Tasfiye memuru olan ortaklar 
a) Sona ermeden önce atanma 
b) Sona ermeden sonra atama 
2. Ortak olmayan tasfiye memurları 
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 
IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler 
1. Birlikte hareket 
2. Devir yasağı ve vekil etme 
3. Temsil 
4. Yalnız başına hareket 
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 
V - Tescil ve ilân 
VI- Ücret 
VII - Sorumluluk 
C) Tasfiye işleri 
I - Koruma önlemleri 
II - Defter tutma yükümlülüğü 
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu 
2. Defterler 
3. Son bilanço 
4. Saklama zorunluluğu 
III - Tasfiyenin amacı 
IV - Yeni işler 
1. Kural 
2. İstisna 
V - Varlıkların paraya çevrilmesi 
1. Ayrı ayrı satış 
2. Toptan satış 
3. Paranın yatırılması 
VI - Borçların ödenmesi 
VII - Ortakların ek ödemeleri 
VIII - Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 
1. Geçici ödemeler 
2. Son dağıtma 

Madde 272 
Madde 273 

Madde 274 
Madde 275 
Madde 276 
Madde 277 

Madde 278 
Madde 279 
Madde 280 
Madde 281 
Madde 282 
Madde 283 
Madde 284 
Madde 285 

Madde 286 

Madde 287 
Madde 288 
Madde 289 
Madde 290 
Madde 291 

Madde 292 
Madde 293 

Madde 294 
Madde 295 
Madde 296 
Madde 297 
Madde 298 

Madde 299 
Madde 300 
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IX - Ortakların denetleme hakkı 
1. Bilgi isteme hakkı Madde 301 
2. Defterleri inceleme hakkı Madde 302 
X - Tasfiyenin sonu Madde 303 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Komandit Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanımı Madde 304 
B) Uygulanacak hükümler Madde 305 
C) Sözleşme 
I - Yorum Madde 306 
II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu Madde 307 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi Madde 308 
B) Komanditerlerin hukukî durumu 
I - Yönetim Madde 309 
II - Denetleme Madde 310 
III - Rekabet yasağı Madde 311 
IV - Kâr ve zarar 
1. Genel olarak Madde 312 
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylan 
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar Madde 313 
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar Madde 314 
V - Ortaklığın geçişi 
1. Devir hâlinde Madde 315 
2. Ölüm hâlinde Madde 316 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 

A) Uygulanacak hükümler Madde 317 
B) Şirketin temsili Madde 318 
C) Komanditer ortağın sorumluluğu 
I - Genel olarak Madde 319 
II - İstisnalar 
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer Madde 320 

2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer Madde 321 
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III - Alacaklıların durumu 
1. Takip imkânı 
2. Sermayenin azaltılması 
3. İflâs 
a) Şirketin iflâsı 
b) Komanditelerin sorumluluğu 
c) Komanditerin iflâsı 
4. Takas 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

A) Uygulanacak hükümler 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Anonim Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 

A) Genel Hükümler 
I - Tanım 
II - Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 
III - Amaç ve konu 
IV - En az sermaye tutarı 
V - Devletin gözetimi 
1. İzin 
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 
B) Kuruluş 
I - Kurucu işlem 
II - Kuruluş belgeleri 
III - Kurucular 
1. Tanım 
2. Asgarî sayı 
IV - Esas sözleşme 
1. İçerik 
2. Emredici hükümler 
V - Taahhüdün onaylanması 
VI - Aynî sermaye 
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları 
2. Değer biçme 

Madde 322 
Madde 323 

Madde 324 
Madde 325 
Madde 326 
Madde 327 

Madde 328 

Madde 329 
Madde 330 
Madde 331 
Madde 332 

Madde 333 
Madde 334 

Madde 335 
Madde 336 

Madde 337 
Madde 338 

Madde 339 
Madde 340 
Madde 341 

Madde 342 
Madde 343 
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VII - Pay bedellerinin ödenmesi 
1. Nakdi sermaye 
2. Ödeme yeri 
3. Halka arzedilecek paylar 
VIII - Paylar 
IX - Kurucu menfaatleri 
X - Kurucular beyanı 
XI - Halka arz taahhüdü 
XII - İşlem denetçisi raporu 
XIII - Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 
XIV - Fesih davası 
XV - Şirketin tescili ve ilânı 
XVI - Tüzel kişiliğin kazanılması 
C) Kanuna karşı hile 
D) Temel ilkeler 
I - Eşit işlem ilkesi 
II - Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Kurulu 

A) Genel olarak 
I - Atama ve seçim 
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 
3. Sigorta 
4. Görev Süresi 
II - Üyeliğin boşalması 
III - Görevden alma 
B) Yönetim ve temsil 
I - Genel olarak 
1. Esas 
2. Görev dağılımı 
3. Yönetimin devri 
4. Ticarî mümessil ve vekiller 
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 
II. Temsil yetkisi 
1. Genel olarak 
2. Kapsam ve sınırlar 

Madde 344 
Madde 345 
Madde 346 
Madde 347 
Madde 348 
Madde 349 
Madde 350 
Madde 351 
Madde 352 
Madde 353 
Madde 354 
Madde 355 
Madde 356 

Madde 357 
Madde 358 

Madde 359 
Madde 360 
Madde 361 
Madde 362 
Madde 363 
Madde 364 

Madde 365 
Madde 366 
Madde 367 
Madde 368 
Madde 369 

Madde 370 
Madde 371 
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3. İmza şekli 
4. Tescil ve ilân 
III - Görevler ve yetkiler 
1. Genel olarak 
2. Devredilemez görev ve yetkiler 
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 
a) Çağrı ve bildirim yükümü 
b) İflâsın ertelenmesi 
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 
5. Şirketin kendi paylannı iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 
a) Genel olarak 
b) Kanuna karşı hile 
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 
d) İstisnalar 
e) İvazsız iktisap 
0 Elden çıkarma 
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 
h) Sermayenin azaltılması 
ı) Saklı tutulan hükümler 
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 
j) Haklar 
IV - Yönetim kurulu toplantıları 
1. Kararlar 
2. Batıl kararlar 
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 
4. Müzakereye katılma yasağı 
V - Yönetim kurulu üyelerinin malî haklan 
VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 
VII - Rekabet yasağı 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme 

A) Genel olarak 
B) Konu ve kapsam 
C) Denetçi 
1 - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi 
II - Denetçi olabilecekler 

Madde 372 
Madde 373 

Madde 374 
Madde 375 

Madde 376 
Madde 377 
Madde 378 

Madde 379 
Madde 380 
Madde 381 
Madde 382 
Madde 383 
Madde 384 
Madde 385 
Madde 386 
Madde 387 
Madde 388 
Madde 389 

Madde 390 
Madde 391 
Madde 392 
Madde 393 
Madde 394 
Madde 395 
Madde 396 

Madde 397 
Madde 398 

Madde 399 
Madde 400 
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D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 
E) Denetim raporu 
F) Görüş yazıları 
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 

I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Kurul 
A) Genel olarak 
B) Görev ve yetkileri 
C) Toplantılar 
D) Çağrı 
I - Yetki 

1. Yetkili ve görevli organlar 
2. Azlık 
a) Genel olarak 
b) Mahkemenin izni 

II - Gündem 
III - Çağrının şekli 
1. Genel olarak 

2. Genel kurula katılma hakkı 
3. Çağrısız genel kurul 
E) Toplantının yapılması 
I - Hazır bulunanlar listesi 
II - Toplantı ve karar nisabı 
III - Toplantı başkanlığı ve iç yönetmelik 
IV - Toplantının ertelenmesi 
V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
VI - Tutanak 
VII - Kararların etkisi 
VIII - Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar 

F) Paysahibinin kişisel hakları 
I - Genel kurula katılma 
1. İlke 
2. Şirkete karşı yetkili olma 

Madde 401 
Madde 402 
Madde 403 
Madde 404 
Madde 405 
Madde 406 

Madde 407 
Madde 408 
Madde 409 

Madde 410 

Madde 411 
Madde 412 
Madde 413 

Madde 414 
Madde 415 
Madde 416 

Madde 417 
Madde 418 
Madde 419 
Madde 420 
Madde 421 
Madde 422 
Madde 423 
Madde 424 

Madde 425 
Madde 426 
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3. Paysahibinin temsili 
a) Genel olarak 
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kunımsal temsilci 
c) Tevdi eden temsilcisi 
d) Bildirge 
e) Bildirim 
4. Birden çok hak sahibi 
II - Yetkisiz katılma 
III - Oy hakkı 
1. İlke 
2. Oy hakkının doğumu 
3. Oydan yoksunluk 
IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı 
V - Özel denetim isteme hakkı 
1. Genel kurulun kabulü 
2. Genel kurulun reddi 
3. Atama 
4. Görev 
5. Rapor 
6. İşleme konulma ve açıklama 
7. Giderler 
G) Genel kurul kararlarının iptali 
I - İptal sebepleri 
II - İptal davası açabilecek kişiler 
H) Butlan 
I) Çeşitli hükümler 
I - İlân, teminat ve kanun yolu 
II - Kararın yürütülmesinin geri bırakılması 
III - Kararın etkisi 
IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Olarak 

A) İlke 
B) Usul 
I - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı 

Madde 427 
Madde 428 
Madde 429 
Madde 430 
Madde 431 
Madde 432 
Madde 433 

Madde 434 
Madde 435 
Madde 436 
Madde 437 

Madde 438 
Madde 439 
Madde 440 
Madde 441 
Madde 442 
Madde 443 
Madde 444 

Madde 445 
Madde 446 
Madde 447 

Madde 448 
Madde 449 
Madde 450 
Madde 451 

Madde 452 

Madde 453 
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II - İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu 
III - Tescil 

İKİNCİ AYIRIM 
Özel Değişiklikler 

A) Sermayenin artırılması 
I - Ortak hükümler 
1. Genel olarak 
2. Yönetim kurulunun beyanı 
3. Denetleme raporu 
II - Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 
1. Esas sermaye sisteminde 
2. Kayıtlı sermaye sisteminde 
3. Rüçhan hakkı 
III - İç kaynaklardan sermaye artırımı 
IV - Şarta bağlı sermaye artırımı 
1. İlke 
2. Sınırlar 
3. Esas sözleşmedeki dayanak 
4. Paysahiplerinin korunması 
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 
a) Hakların kullanılması; sermaye taahhüdü 
b) Uygunluğun doğrulanması 
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 
d) Ticaret siciline tescil 
7. Esas sözleşmeden çıkarma 
B) Esas sermayenin azaltılması 
I - Karar 
II - Alacaklılara çağrı 
III - Kararların yerine getirilmesi 

ALTINCI BÖLÜM 
Pay ve Sermaye Koyma Borcu 

BİRİNCİ AYIRIM 
Pay 

A) Genel hükümler 
I - Asgarî itibarî değer 
II - Payların bölünememesi 

Madde 454 
Madde 455 

Madde 456 
Madde 457 
Madde 458 

Madde 459 
Madde 460 
Madde 461 
Madde 462 

Madde 463 
Madde 464 
Madde 465 
Madde 466 
Madde 467 

Madde 468 
Madde 469 
Madde 470 
Madde 471 
Madde 472 

Madde 473 
Madde 474 
Madde 475 

Madde 476 
Madde 477 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 9 2 8 -

B) İmtiyazlı paylar 
I - Tanım Madde 478 

II - Oyda imtiyazlı paylar Madde 479 
İKİNCİ AYIRIM 

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 
A) İlke Madde 480 

B) Ödemeye çağrı Madde 481 

C) Temerrüt 

I - Sonuçları Madde 482 

II - Iskat usulü Madde 483 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Menkul Kıymetler 

BİRİNCİ AYIRIM 
Pay senetleri 

A) Ortak Hükümler 

I - Türler 
1. Şartlar Madde 484 

2. Dönüştürme Madde 485 

II - Pay senedi bastırılması Madde 486 

III - Pay senetlerinin şekli Madde 487 

IV - Yıpranmış pay senetleri Madde 488 

B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri Madde 489 

C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke Madde 490 

D) Devrin sınırlandırılması 

I - Kanunî sınırlama Madde 491 

II - Esas sözleşmeyle sınırlama 
1. İlkeler Madde 492 

2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar 

a) Red sebepleri Madde 493 
b) Hükümleri Madde 494 

3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar 
a) Red sebepleri Madde 495 

b) Bildirme yükümü Madde 496 
c) Hakların geçişi Madde 497 
d) Red süresi Madde 498 
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III - Pay defteri 

1. Kayıt 

2. Kaydın silinmesi 

3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar 

İKİNCİ AYIRIM 
İntifa Senetleri 

A) Çıkarılması 

B) Hükümleri 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul 

A) Genel kurul kararıyla 

B) Yönetim kurulu kararıyla 

C) Sınır 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 

A) Kâr ve tasfiye payı hakkı 

I - Genel olarak 

II - Hesaplama biçimi 

B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı 

I - Kâr payı 

II - Hazırlık dönemi faizi 

III - Kazanç paylan 

C) Geri alma hakkı 

I - Kötüniyet hâlinde 

II - Şirketin iflâsı hâlinde 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 

A) Anonim şirketlerin fınansal tabloları ve yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporu 

I - Hazırlama yükümü 

II - Uygulanacak muhasebe standartları 

III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

B) Şirketler topluluğunun fınansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu 

I - Dürüst resim ilkesi 

II - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

Madde 499 

Madde 500 

Madde 501 

Madde 502 

Madde 503 

Kıymetler 

Madde 504 

Madde 505 

Madde 506 

Madde 507 

Madde 508 

Madde 509 

Madde 510 

Madde 511 

Madde 512 

Madde 513 

Madde 514 

Madde 515 

Madde 516 

Madde 517 

Madde 518 
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C) Yedek akçeler 
I - Kanunî yedek akçe 
1. Genel kanunî yedek akçe 
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe 

ve yeniden değerleme fonları 
II - Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe 
1. Genel olarak 
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi 
III - Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi 
D) Çeşitli hükümler 
I - İlân 
II - Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri 
III - Özet fınansal tabloları 
IV - Sır saklama yükümü 
E) Özel hükümler 

ONUNCU BÖLÜM 
Sona Erme ve Tasfiye 

A) Sona erme 
I - Sona erme sebepleri 
1. Genel olarak 
2. Özel hâller 
a) Organların eksikliği 
b) Haklı sebeplerle fesih 
II - Hükümleri 
1. Tescil ve ilân 
2. Sonuçlar 
III - İflâs hâlinde tasfiye 
IV - Şirket organlarının durumu 
B) Tasfiye 
I - Tasfiye memurları 
1. Atama 
2. Görevden alma 
3. Aktifleri satma yetkisi 
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi 
II - Tasfiye işleri 
1. İlk envanter ve bilanço 
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması 

Madde 519 

Madde 520 

Madde 521 
Madde 522 
Madde 523 

Madde 524 
Madde 525 
Madde 526 
Madde 527 
Madde 528 

Madde 529 

Madde 530 
Madde 531 

Madde 532 
Madde 533 
Madde 534 
Madde 535 

Madde 536 
Madde 537 
Madde 538 
Madde 539 

Madde 540 
Madde 541 
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3. Diğer tasfiye işleri Madde 542 
4. Tasfiye sonucu dağıtma Madde 543 
5. Defterlerin saklanması Madde 544 
III - Şirket unvanının sicilden silinmesi Madde 545 
IV - Uygulanacak diğer hükümler Madde 546 
C) Ek tasfiye Madde 547 
D) Tasfiyeden dönülmesi Madde 548 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Hukukî Sorumluluk 

A) Sorumluluk hâlleri 
I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması Madde 549 
II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi Madde 550 
III - Değer biçilmesinde yolsuzluk Madde 551 
IV - Halktan para toplamak Madde 552 
V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve 

tasfiye memurlarının sorumluluğu Madde 553 
VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu Madde 554 
B) Şirketin zararı 
I - Genel olarak Madde 555 
II - İflâs hâlinde Madde 556 
III - Teselsül ve başvuru Madde 557 
IV İbra 
1. İbranın etkisi Madde 558 
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra Madde 559 
V - Zamanaşımı Madde 560 
VI - Yetkili mahkeme Madde 561 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Cezaî Sorumluluk 

A) Suçlar ve cezalar Madde 562 
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü Madde 563 

BEŞİNCİ KISIM 
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

A) Tanımı Madde 564 
B) Uygulanacak hükümler Madde 565 
C) Kuruluş 
I - Esas sözleşme 
1. Şekil Madde 566 
2. İçeriği Madde 567 
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II - Kurucular 
III - Uygulanacak hükümler 
D) Yönetim 
I - Uygulanacak hükümler 
II - Görevden alınma 
III - Rekabet yasağı 

ALTINCI KISIM 
Limited Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanım ve Kuruluş 

A) Kavram 
B) Ortakların sayısı 
C) Şirket sözleşmesi 
I - Şekil 
II - İçerik 
1. Zorunlu kayıtlar 
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler 
3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler 
4. Emredici hükümler 
D) Sermaye 
I - Asgarî tutar 
II - Aynî sermaye 
III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri 
E) Esas sermaye payları 
F) İntifa senetleri 
G) Kuruluş 
I - Kurulma anı 
II - Tescil 
1. İstem 
2. Tescil ve ilân 
III - Tüzel kişilik 

İKİNCİ BÖLÜM 
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 

A) Genel olarak 
B) Özel değişiklikler 
I - Esas sermayenin artırılması 
1. İlke 
2. Rüçhan hakkı 
II - Esas sermayenin azaltılması 

Madde 568 
Madde 569 

Madde 570 
Madde 571 
Madde 572 

Madde 573 
Madde 574 

Madde 575 

Madde 576 
Madde 577 
Madde 578 
Madde 579 

Madde 580 
Madde 581 
Madde 582 
Madde 583 
Madde 584 

Madde 585 

Madde 586 
Madde 587 
Madde 588 

Madde 589 

Madde 590 
Madde 591 
Madde 592 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortakların Hak ve Borçları 

A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması 

I - Genel olarak Madde 593 

II - Pay defteri Madde 594 

III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri 

1. Devir Madde 595 

2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra Madde 596 

3. Gerçek değerin belirlenmesi Madde 597 

4. Tescil Madde 598 

IV - Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar 

1. Paylı mülkiyet Madde 599 

2. İntifa ve rehin hakkı Madde 600 

B) Geri verme yasağı Madde 601 

C) Şirketin sorumluluğu Madde 602 

D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 

I - Ek ödeme yükümlülüğü 

1. Kural Madde 603 

2. Yükümlülüğün sürmesi Madde 604 

3. Geri ödeme Madde 605 

II - Yan edim yükümlülüğü Madde 606 

III - Sonradan öngörülme Madde 607 

E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler 

I - Kâr payı ve yedek akçeler Madde 608 

II - Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi Madde 609 

III - Finansal tablolar ve yedek akçeler Madde 610 

IV - Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi Madde 611 

F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı Madde 612 

G) Bağlılık yükümü ve rekabet yasağı Madde 613 

H) Bilgi alma ve inceleme hakkı Madde 614 

I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler Madde 615 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Organları 

A) Genel kurul 

I-Yetkiler Madde 616 
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II - Genel kurulun toplanması 
1. Çağrı 
2. Oy hakkı ve hesaplanması 
3. Oy hakkından yoksunluk 
III - Karar alma 
1. Olağan karar alma 
2. Önemli kararlar 
IV- Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali 
B) Yönetim ve temsil 
I - Müdürler 
1. Genel olarak 
2. Müdürlerin birden fazla olmaları 
II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler 
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler 
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı 
3. Eşit işlem 
III - Müdürlerin yerleşim yeri 
IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması 
V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve 

sınırlandırılması 
VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller 
VII - Haksız fiil sorumluluğu 
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık 
I - Bildirim yükümlülüğü 
II - İflâsın bildirilmesi veya ertelenmesi 
D) Denetçi 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sona Erme ve Ayrılma 

A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 
B) Tescil ve ilân 
C) Çıkma ve çıkarılma 
I - Genel olarak 
II - Çıkmaya katılma 
III - Çıkarma 
IV - Ayrılma akçesi 
1. İstem ve tutar 
2. Ödeme 

Madde 617 
Madde 618 
Madde 619 

Madde 620 
Madde 621 
Madde 622 

Madde 623 
Madde 624 

Madde 625 
Madde 626 
Madde 627 
Madde 628 
Madde 629 

Madde 630 
Madde 631 
Madde 632 

Madde 633 
Madde 634 
Madde 635 

Madde 636 
Madde 637 

Madde 638 
Madde 639 
Madde 640 

Madde 641 
Madde 642 
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D) Tasfiye 

E) Uygulanacak hükümler 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli Evrak 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Kıymetli evrakın tanımı 
B) Senetten doğan borç 
C) Kıymetli evrakın devri 
I - Genel şekil 
II - Ciro 
1. Şekil 
2. Hükümleri 

D) Senedin türünün değiştirilmesi 
E) İptal kararı 
I - Şartları 
II - Hükümleri 

F) Özel hükümler 

İKİNCİ KISIM 
Nama Yazılı Senetler 

A) Tanımı 

B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği 
I - Kural olarak 
II - Eksik nama yazılı senetler 
C) İptal kararı 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hamile Yazılı Senetler 

A) Tanımı 

B) Borçlunun def ileri 
I - Genel olarak 
II - Hamile yazılı faiz kuponları 

C) İptal kararı 
I - Genel olarak 
1. Yetki 
2. Ödeme yasağı 

Madde 643 
Madde 644 

Madde 645 
Madde 646 

Madde 647 

Madde 648 
Madde 649 
Madde 650 

Madde 651 
Madde 652 
Madde 653 

Madde 654 

Madde 655 
Madde 656 
Madde 657 

Madde 658 

Madde 659 
Madde 660 

Madde 661 
Madde 662 
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3. İlân ile çağrı, başvuru süresi 
4. İlân şekli 
5. Hükümleri 
a) Senedin ibrazı hâlinde 
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde 

II - Kuponlarda usul 
III - Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul 
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kambiyo Senetleri 

A) Borçlanma ehliyeti 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Poliçe 
BİRİNCİ AYIRIM 

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 
A) Şekil 
I - Unsurları 
1. Genel olarak 
2. Unsurların bulunmaması 
II - Münferit unsurlar 
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması 

2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
3. Faiz şartı 
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi 
B) İmza edenlerin sorumluluğu 
I - Geçerli olmayan imzaların bulunması 
II - Yetkisiz imza 
III - Düzenleyenin sorumluluğu 
IV - Açık poliçe 

İKİNCİ AYIRIM 
Ciro 

A) Poliçenin devredilmesi 

B) Ciro 
I - Kayıtsız, şartsız olması 
II - Cironun şekli 

Madde 663 
Madde 664 

Madde 665 
Madde 666 
Madde 667 
Madde 668 
Madde 669 

Madde 670 

Madde 671 
Madde 672 

Madde 673 
Madde 674 
Madde 675 
Madde 676 

Madde 677 
Madde 678 
Madde 679 
Madde 680 

Madde 681 

Madde 682 
Madde 683 
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III - Cironun hükümleri 
1. Devir işlevi Madde 684 

2. Teminat işlevi Madde 685 
3. Hamilin hak sahipliği Madde 686 
IV - Def iler Madde 687 

V - Cironun çeşitleri 
1. Tahsil cirosu Madde 688 

2. Rehin cirosu Madde 689 

3. Vadeden sonraki ciro Madde 690 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Kabul ve Aval 

A) Kabule arz 
I - Kural 

II - Kabule arz şartı ve yasağı 
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde 

IV - Bir daha kabule arz 

B) Kabul 
I - Şekli 

1. Genel olarak 

2. Kabulün sınırlandırılması 

3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 

II - Hükümleri 
1. Genel olarak 

2. Kabul şerhinin çizilmesi 

C) Aval 
I - Aval verenler 

II - Şekil 

III - Hükümler 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Ödeme 
A) Vade 
I - Vadenin belirlenmesi 

1. Genel olarak Madde 703 

2. Görüldüğünde ödenecek poliçe Madde 704 

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe Madde 705 

Madde 691 

Madde 692 

Madde 693 

Madde 694 

Madde 695 

Madde 696 

Madde 697 

Madde 698 

Madde 699 

Madde 700 
Madde 701 
Madde 702 
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II - Sürelerin hesabı 
1. Genel olarak Madde 706 
2. Takvimlerin çatışması Madde 707 
B) Ödeme 
I - İbraz Madde 708 
II - Makbuz istemek hakkı Madde 709 
III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme Madde 710 
IV - Yabancı ülke parası ile ödeme Madde 711 
V-Tevdi Madde 712 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları 

A) Başvurma hakkı 

I - Genel olarak Madde 713 
II - Protesto 
1. Süreler ve şartları Madde 714 
2. Şekli 
a) Noterlikçe düzenlenmesi Madde 715 
b) İçindekiler Madde 716 
c) Protesto belgesi Madde 717 
d) Kısmî kabul hâlinde Madde 718 
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto Madde 719 
3. Saklama yükümü Madde 720 
4. Sakat protesto Madde 721 
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller Madde 722 
III - İhbar zorunluluğu Madde 723 
IV - Teselsül Madde 724 
V - Başvurma hakkının kapsamı 
1. Hamilin hakkı Madde 725 
2. Ödeyen kişinin hakkı Madde 726 
VI - Makbuz 
1. Genel olarak Madde 727 
2. Kısmî kabul hâlinde Madde 728 
VII - Retret Madde 729 
VIII - Başvurma hakkının düşmesi 
1. Genel olarak Madde 730 
2. Mücbir sebepler Madde 731 
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B) Sebepsiz zenginleşme 

C) Poliçe karşılığının devri 

D) Araya girme 

I - Genel hükümler 

II - Araya girme suretiyle kabul 

1. Şartlar, hamilin durumu 

2. Şekil 

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu 

III - Araya girerek ödeme 

1. Şartları 

2. Hamilin ibraz yükümlülüğü 

3. Reddin sonucu 

4. Makbuz 

5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli 

ALTINCI AYIRIM 
Poliçe Nüshaları ve Suretleri 

A - Poliçe nüshaları 

I. İsteme hakkı 

II. Nüshalar arasındaki ilişki 

III. Kabul şerhi 

B - Poliçe suretleri 

I. Şekil ve hükümleri 

II. Senet aslının teslimi 

YEDİNCİ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

A) Senet metnindeki değişiklikler 

B) Zamanaşımı 

I - Süreler 

II - Kesilme 

1. Sebepleri 

2. Hükümleri 

C) Süreler 

1. Tatil günleri 

2. Sürenin hesaplanması 

3. Atıfet süreleri 

Madde 732 
Madde 733 

Madde 734 

Madde 735 

Madde 736 

Madde 737 

Madde 738 

Madde 739 

Madde 740 

Madde 741 

Madde 742 

Madde 743 

Madde 744 

Madde 745 

Madde 746 

Madde 747 

Madde 748 

Madde 749 

Madde 750 

Madde 751 

Madde 752 

Madde 753 

Madde 754 
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D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 

E) İmzalar 

F) İptal 

I - Önleyici önlemler 

II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi 

III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 

1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri 

2. İhtar 

a) İçeriği 

b) Süreler 

c) İlân 

IV - İade davası 

V - İptal kararı 

VI - Teminat 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Kanunlar İhtilafı 

A - Ehliyet 

B - Şekil ve süreler 

I. Genel olarak 

II. Haklann kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler 

III. Başvurma hakkı 

C - Borçlanmaların hükümleri 

I. Genel olarak 

II. Kısmî kabul ve ödeme 

III. Ödeme 

IV. Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar 

V. Karşılığın hamile geçmesi 

VI. İptal kararı 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bono veya Emre Yazılı Senet 

A) Unsurlar 

B) Unsurların bulunmaması 

C) Uygulanacak hükümler 

D) Düzenleyenin sorumluluğu 

Madde 755 
Madde 756 

Madde 757 
Madde 758 

Madde 759 

Madde 760 
Madde 761 
Madde 762 
Madde 763 
Madde 764 
Madde 765 

Madde 766 

Madde 767 

Madde 768 

Madde 769 

Madde 770 

Madde 771 

Madde 772 

Madde 773 

Madde 774 

Madde 775 

Madde 776 

Madde 777 

Madde 778 

Madde 779 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çek 

BİRİNCİ AYIRIM 
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 

A) Şekli 
I - Unsurlar 
II - Unsurların bulunmaması 
B) Münferit unsurlar 
I - Muhatap 
1. Muhatap olma ehliyeti 
2. Karşılık 
II - Kabul yasağı 
III - Kimin lehine çekilebileceği 
IV - Faiz şartı 
V - Adresli ve yerleşme yerli çek 

İKİNCİ AYIRIM 
Devir 

A) Devredilebilirlik 
B) Ciro 
I - Genel olarak 
II - Hak sahipliğini ispat görevi 
III - Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro 
C) Elden çıkan çek 
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme ve Ödememe 

A) Ödeme 
I - Aval 
II - Muaccel iyet 
III - Ödeme için ibraz 
1. Genel olarak 
2. Takvim farklılığı 
3. Takas odası 
IV - Çekten cayma 
1. Genel olarak 
2. Özel hâller 

Madde 780 
Madde 781 

Madde 782 
Madde 783 
Madde 784 
Madde 785 
Madde 786 
Madde 787 

Madde 788 

Madde 789 
Madde 790 
Madde 791 
Madde 792 
Madde 793 

Madde 794 
Madde 795 

Madde 796 
Madde 797 
Madde 798 

Madde 799 
Madde 800 
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V - Ciroların incelenmesi 
VI - Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek 
VII - Çizgili çek 
1. Şekil ve şartları 
2. Hükümleri 
VIII - Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek 
1. Genel olarak 
2. Hamilin haklan 
a) İflâs hâlinde 
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde 
B) Ödememe 
I - Hamilin başvurma haklan 
II - Protesto 
III - Başvurma hakkının kapsamı 
IV - Mücbir sebepler 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

A) Sahte veya tahrif edilmiş çek 
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 
C) Zamanaşımı 
D) "Banka"nın tanımı 
E) Süreler 
I - Tatil günleri 
II - Sürelerin hesabı 
F) Uygulanacak hükümler 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

A) Muhatap olma ehliyeti Madde 819 
B) Şekil ve süreler Madde 820 
C) Borçlanmaların hükümleri 
I - Düzenlenme yeri kanunu Madde 821 
II - Ödeme yeri hukuku Madde 822 
III - Yerleşim yeri hukuku Madde 823 

BEŞİNCİ KISIM 
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler 

A) Emre yazılı senet 
I - Tanımı Madde 824 
II - Borçlunun def ileri Madde 825 

Madde 801 
Madde 802 

Madde 803 
Madde 804 

Madde 805 

Madde 806 
Madde 807 

Madde 808 
Madde 809 
Madde 810 
Madde 811 

Madde 812 
Madde 813 
Madde 814 
Madde 815 

Madde 816 
Madde 817 
Madde 818 
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B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler 

I - Emre yazılı havaleler 

1. Genel olarak 

2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması 

3. Kabulün hükümleri 

4. İcrada uygulanmayacak hükümler 

II - Emre yazılı ödeme vaatleri 

C) Cirosu kabil olan diğer senetler 

ALTINCI KISIM 

Makbuz Senedi ve Varant 
A) Umumî mağazalar 

I - Genel olarak 

II - İstisnalar 

B) Makbuz senedi ve varant 

I - Şekil 

1. Makbuz senedi 

2. Varant 

3. Defter 

4. Kısmî senet 

II - Ciro 

1. Genel olarak 

2. Hükümleri 

3. Varantm cirosu 

C) Mallar üzerinde tasarruflar 

I - Yapılamayacak işlemler 

II - Malın geri alınması 

1. Genel olarak 

2. Kısmen geri alma 

III - Sattırma hakkı 

1. Şartlar 

2. Satış bedeli 

3. Başvurma hakkı 

4. Sigorta 

D) Zamanaşımı 

E) Senetlerin zıyaı 

Madde 826 
Madde 827 
Madde 828 
Madde 829 
Madde 830 
Madde 831 

Madde 832 
Madde 833 

Madde 834 
Madde 835 
Madde 836 
Madde 837 

Madde 838 
Madde 839 
Madde 840 

Madde 841 

Madde 842 

Madde 843 

Madde 844 

Madde 845 

Madde 846 

Madde 847 

Madde 848 

Madde 849 
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DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Taşıma İşleri 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Taşıyıcı Madde 850 
B) Hükümlerin uygulama alanı Madde 851 
C) Saklı tutulan hükümler 
I- Kural Madde 852 
II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi Madde 853 
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafıfletilmesine ait hükümlerin 

geçersizliği Madde 854 
E) Zamanaşımı Madde 855 

İKİNCİ KISIM 
Eşya Taşıma 

A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması 
I - Taşıma senedi Madde 856 
II - Taşıma senedinin içeriği Madde 857 
III - Taşıma senedinin ispat gücü Madde 858 
IV - Yük senedi Madde 859 
V - Refakat belgeleri Madde 860 
VI - Tehlikeli eşya Madde 861 
VII - Ambalaj ve işaret Madde 862 
VIII - Yükleme ve boşaltma Madde 863 
IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu Madde 864 
X - Gönderen tarafından fesih Madde 865 
XI - Kısmî taşımayı istem hakkı Madde 866 
XII - Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları Madde 867 
XIII - Emir, talimat ve tasarruflar Madde 868 
XIV - Taşıma ve teslim engelleri Madde 869 
XV - Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi Madde 870 
XVI - Gönderilenin hakları ve ödeme borcu Madde 871 
XVII - Ödemeli teslim Madde 872 
XVIII - Taşıma süresi Madde 873 
XIX - Zıya karinesi Madde 874 
B) Taşıyıcının sorumluluğu 
I - Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk Madde 875 
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II - Sorumluluktan kurtulma 
1. Genel olarak 
a) Taşıyıcının özeni 
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru 
2. Özel hâller 
III - Yardımcıların kusuru 
IV - Tazminatta esas alınacak değer 
V- Zarar saptama giderleri 
VI - Sorumluluk sınırları 
VII - Diğer giderlerin tazmini 
VIII - Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı 
IX - Sözleşme dışı istemler 
X - Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı 
XI - Yardımcı kişilerin sorumluluğu 
XII - Fiilî taşıyıcı 
XIII -Bildirim 
XIV - Yetkili mahkeme 
XV - Hapis hakkı 
XVI - Birden çok taşıyıcı 
XVII - Birden çok hapis hakkının sırası 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşınma Eşyası Taşıması 

A) Uygulanacak hükümler 
B) Taşıyıcının yükümlülükleri 
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, 

bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri 
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu 
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri 
F) Sorumluluk sınırı 
G) Bildirim 
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma 

A) Sözleşme 
B) Bilinen zarar yeri 
C) Bildirim ve zamanaşımı 
D) Taşınma eşyasının taşıması 

Madde 876 
Madde 877 
Madde 878 
Madde 879 
Madde 880 
Madde 881 
Madde 882 
Madde 883 
Madde 884 
Madde 885 
Madde 886 
Madde 887 
Madde 888 
Madde 889 
Madde 890 
Madde 891 
Madde 892 
Madde 893 

Madde 894 
Madde 895 

Madde 896 
Madde 897 
Madde 898 
Madde 899 
Madde 900 
Madde 901 

Madde 902 
Madde 903 
Madde 904 
Madde 905 
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BEŞİNCİ KISIM 

Yolcu Taşıma 

A) Kurallara uyma zorunluluğu 

B) Seferin yapılamaması 

C) Seferin gecikmesi 

I - Hareketin gecikmesi 

II - Sefer sırasında 

1. Yol değiştirme 

2. Zorunlu sebepler 

D) Seferin duraklaması 

E) Bagaj 

I - Taşıyıcının sorumluluğu 

II- Taşıyıcının hapis hakkı 

F) Taşıyıcının sorumluluğu 

G) Yolcunun ölümü 

H) Yönetmelik 

ALTINCI KISIM 

Taşıma İşleri Komisyoncusu 

A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi 

B) Hükümleri 

I - Eşyanın taşıtılması 

II - Bildirme yükümlülüğü 

III - Ücretin muacceliyeti 

IV - Kesin ücret 

V - Gönderenin alacakları 

VI - Hapis hakkı 

VII - Sonraki komisyoncu 

VIII - Halefıyet 

IX - Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması 

X - Toplama yük 

C) Sorumluluk 

I - Komisyoncunun sorumluluğu 

II - Yardımcıların kusuru 

D) Zamanaşımı 

Madde 906 
Madde 907 

Madde 908 

Madde 909 
Madde 910 
Madde 911 

Madde 912 
Madde 913 
Madde 914 
Madde 915 
Madde 916 

Madde 917 

Madde 918 

Madde 919 

Madde 920 

Madde 921 

Madde 922 

Madde 923 

Madde 924 

Madde 925 

Madde 926 

Madde 927 

Madde 928 

Madde 929 

Madde 930 
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BEŞİNCİ KİTAP 
Deniz Ticareti 

BİRİNCİ KISIM 
Gemi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

A) Tanımlar 
I- Gemi; ticaret gemisi 
II- Denize, yola ve yüke elverişli gemi 
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi 
IV- Gemi adamları 
B) Hükümlerin uygulama alanı 
C) Gemilerin hukuksal niteliği 
I- Genel olarak 
II- Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geminin Kimliği 

A) Geminin adı 
I- Seçme serbestisi 
II- Gövde üzerine yazılma zorunluluğu 
B) Geminin bayrağı 
I- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 
II- İstisnaları 
III- Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi 
IV- Hakkın ispatı 
1. Gemi tasdiknamesi 
2. Bayrak şahadetnamesi 
3. Muaf olma 
C) Geminin bağlama limanı 
D) Ceza hükümleri 
I- Suç oluşturan fiiller 
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme 
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan 

bayrak çekme 
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek 
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması 

Madde 931 
Madde 932 
Madde 933 
Madde 934 
Madde 935 

Madde 936 
Madde 937 

Madde 938 
Madde 939 

Madde 940 
Madde 941 
Madde 942 

Madde 943 
Madde 944 
Madde 945 
Madde 946 

Madde 947 

Madde 948 
Madde 949 
Madde 950 
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II- Ortak hükümler 
1. Kusur 
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı 
E) Tüzük 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gemi Sicili 

A) Genel hükümler 
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri 
II- Yetkili sicil müdürlüğü 
III- Tescili caiz gemiler 
IV- Tescili zorunlu gemiler 
V- Tescili caiz olmayan gemiler 
B) Geminin tescili 
I- İstem 
1. Şekli 
2. İçeriği 
3. Belgeler 
a) Genel olarak 
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için 
II- Tescil 
1. Tescil edilecek hususlar 
2. Değişiklikler 
C) Silinme 
I- İstem üzerine 
II- Resen 
1. Genel şartları 
2. Özel hâller 
D) Gemi tasdiknamesi 
I- İçeriği 
II- Yeniden düzenlenmesi 
III- Değişiklikler 
IV- İbraz zorunluluğu 
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet 
F) Hükümleri 
I- Sicilin açıklığı 
II- Sicil karineleri 
III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi 

Madde 951 
Madde 952 
Madde 953 

Madde 954 
Madde 955 
Madde 956 
Madde 957 
Madde 958 

Madde 959 
Madde 960 

Madde 961 
Madde 962 

Madde 963 
Madde 964 

Madde 965 

Madde 966 
Madde 967 

Madde 968 
Madde 969 
Madde 970 
Madde 971 
Madde 972 

Madde 973 
Madde 974 
Madde 975 
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IV- İtirazlar 
V- Şerhler 
1. Verilebilecekleri hâller 
2. Verilmesi 
3. Sağladığı hak 
4. Hükümden düşmesi 
5. Silinmesi 
VI- İtiraz veya şerhin kalkması 
VII- Sicile güven ilkesi 
G) Zamanaşımı 
H) Kayıt giderleri 
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil 
I- Genel olarak 
II- Yapının tescili 
1. Tescil istemi 
a) Şekli 
b) İçeriği 
2. Tescil 
a) Tescil edilecek hususlar 
b) Değişiklikler 
c) Hükümleri 
d) Silme 
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz 
K) Tüzük 
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 

BİRİNCİ AYIRIM 
Uygulanacak Hükümler 

A) Sicile kayıtlı gemilere 
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere 

İKİNCİ AYIRIM 
Mülkiyet 

A) İktisabı 
I- Aslen iktisabı 
1. Sahiplenme 
2. Olağan zamanaşımı 
3. Olağanüstü zamanaşımı 

Madde 976 

Madde 977 
Madde 978 
Madde 979 
Madde 980 
Madde 981 
Madde 982 
Madde 983 
Madde 984 
Madde 985 

Madde 986 

Madde 987 
Madde 988 

Madde 989 
Madde 990 
Madde 991 
Madde 992 
Madde 993 
Madde 994 
Madde 995 

Madde 996 
Madde 997 

Madde 998 
Madde 999 
Madde 1000 
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II- Devren iktisabı 
1. Devrin şekli Madde 1001 
2. Devrin kapsamı Madde 1002 
B) Zıya 
I- Geminin zıyaı Madde 1003 
II-Terk Madde 1004 
III- Zamanaşımı Madde 1005 
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet 
I- İktisabı 
1. Aslen Madde 1006 
2. Devren 
a) Devir yoluyla Madde 1007 
b) İştirak payının bırakılması yoluyla Madde 1008 
II-Zıyaı Madde 1009 
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet 
I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve 

yapı paylan Madde 1010 
II- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve 

yapı payları Madde 1011 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Gemi Rehni 
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni Madde 1012 
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni 
I- Tersane sahibinin ipotek hakkı Madde 1013 
II- Gemi ipoteği 
1. Niteliği Madde 1014 
2. Kurulması Madde 1015 
3. Sicile geçirilecek hususlar Madde 1016 
4. İpoteğin derecesi Madde 1017 
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak 
a) Genel olarak Madde 1018 
b) Faizler Madde 1019 
6. İpoteğin kapsamı 
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış 

veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri Madde 1020 
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı Madde 1021 
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c) Sigorta tazminatı 
aa) Kural Madde 1022 
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler Madde 1023 
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi 
aaa) Bildirim yükümü Madde 1024 
bbb) Birden çok sigortacının varlığında Madde 1025 
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi Madde 1026 
dd) Sigortacının borcundan kurtulması Madde 1027 
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi Madde 1028 
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu Madde 1029 
7. İpoteğin hükümleri 
a) Alacağın muaccel olmasından önce 
aa) İpotekli alacaklının hakları 

aaa) Gemi maliki aleyhine 
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine 
bb) Malikin haklan 
aaa) Def ide bulunma hakkı 
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı 
ccc) Malike temsilci atanması 
b) Alacağın muaccel olmasından sonra 
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı 
bb) Alacağın malike geçmesi 
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı 

8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi 
a) İpoteğin devri 
aa) Genel olarak 
bb) İtiraz ve def iler 

b) İpoteğin değiştirilmesi 
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi 
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi 
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması 

9. Gemi ipoteğinin sona ermesi 
a) Sebepleri 
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Alacağın düşmesi Madde 1044 
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi Madde 1045 

Madde 1030 
Madde 1031 

Madde 1032 
Madde 1033 
Madde 1034 

Madde 1035 
Madde 1036 
Madde 1037 

Madde 1038 
Madde 1039 
Madde 1040 
Madde 1041 
Madde 1042 
Madde 1043 
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ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması 
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi 
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının 

zamanaşımına uğraması 
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Tarafların anlaşması 
bbb) Alacaklının feragati 
ccc) İpoteğin süresinin dolması 
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi 
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde 
bbb) Paranın tevdii hâlinde 
III- Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek 

1. Konusu 
2. Kurulması 
3. Kapsamı 
4. Derecesi 
5. Uygulanacak hükümler 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
İntifa Hakkı 

A) Kurulması 
B) Uygulanacak hükümler 

İKİNCİ KISIM 
Donatan ve Donatma İştiraki 

A) Donatan 
I- Tanımı 
II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 
III- Yetkili mahkeme 
B) Donatma iştiraki 
I- Tanımı 
II- İştirakin tescili 
III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler 
IV- İştirakin yönetimi ve temsili 
1. Kararlar 
2. Gemi müdürü 
a) Atanması ve görevden alınması 
b) Yönetim yetkisi 

Madde 1046 
Madde 1047 

Madde 1048 

Madde 1049 
Madde 1050 
Madde 1051 

Madde 1052 
Madde 1053 

Madde 1054 
Madde 1055 
Madde 1056 
Madde 1057 
Madde 1058 

Madde 1059 
Madde 1060 

Madde 1061 
Madde 1062 
Madde 1063 

Madde 1064 
Madde 1065 
Madde 1066 

Madde 1067 

Madde 1068 
Madde 1069 
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c) Temsil yetkisi 
aa) Kapsamı 
bb) Hükümleri 
cc) Sınırlandırılması 
d) Yükümlülükleri 
aa) Özen yükümlülüğü 
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü 
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü 
V- Kazanca ve zarara katılma 
VI- Giderlere katılma 
VII- Paydaş donatanların şahsında değişiklik 
VIII- Paydaş donatan olan kaptan 
IX- Paydaş donatanların sorumluluğu 
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde 
X- Sona ermesi 
1. Sona erme sebepleri 
a) Fesih kararı 
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi 
c) İştirakin iflâsı 
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller 
XI- Tasfiye 
XII- Yetkili mahkeme 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaptan 

A) Özen yükümlülüğü 
B) Sorumluluğu 
C) Görevleri 
I- Geminin elverişliliği ile ilgili olarak 
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme 
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına 

dikkat etme 

II- Yabancı mevzuata uyma 
III- Yola çıkma 
IV- Gemide hazır bulunma 
V- Kaptanın gemi zabitlerine danışması 

Madde 1070 
Madde 1071 
Madde 1072 

Madde 1073 
Madde 1074 
Madde 1075 
Madde 1076 
Madde 1077 
Madde 1078 
Madde 1079 

Madde 1080 
Madde 1081 

Madde 1082 
Madde 1083 
Madde 1084 
Madde 1085 
Madde 1086 
Madde 1087 

Madde 1088 
Madde 1089 

Madde 1090 

Madde 1091 
Madde 1092 
Madde 1093 
Madde 1094 
Madde 1095 
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VI- Gemi jurnali 
1. Tutma yükümlülüğü 
2. İçeriği 
VII- Deniz raporu 
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar 
2. Tespit edilecek konular 
3. Usul 
4. Tutanağın aslının saklanması 
VIII- Donatanın menfaatlerini koruma 
D) Kanundan doğan temsil yetkisi 
I- Donatanın temsilcisi sıfatıyla 
1. Kapsamı 
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada 
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada 
c) Kredi işlemleri 
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması 
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi 
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu 
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri 
II- Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı 
III- Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü 
1. Genel olarak 
2. Rotadan sapma 
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi 
a) Genel olarak 
b) Müşterek avarya hâlinde 
c) Diğer hâllerde 
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması 
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Deniz Ticareti Sözleşmeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gemi Kira Sözleşmeleri 

A) Tanımı ve türleri 
B) Gemi kira senedi 
C) Sicile şerh 

Madde 1096 
Madde 1097 

Madde 1098 
Madde 1099 
Madde 1100 
Madde 1101 
Madde 1102 

Madde 1103 
Madde 1104 
Madde 1105 
Madde 1106 
Madde 1107 
Madde 1108 
Madde 1109 
Madde 1110 
Madde 1111 

Madde 1112 
Madde 1113 

Madde 1114 
Madde 1115 
Madde 1116 
Madde 1117 
Madde 1118 

Madde 1119 
Madde 1120 
Madde 1121 
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D) Hüküm ve sonuçlan 

I- Geminin kullanılmasından doğan istemler 

II- Geminin teslimi 

III- Giderler 

IV- Gemiyi kullanma hakkı 

V- Sigorta 

VI- Gemi adamlarının çalıştırılması 

VII- Kira ödeme borcu ve teminatı 

VIII- Geminin iadesi 

E) Uygulanacak hükümler 

İKİNCİ BÖLÜM 
Zaman Çarteri Sözleşmesi 

A) Tanımı 

B) Zaman çarter partisi 

C) Tarafların hakları ve borçları 

I- Tahsis edenin borçları 

II- Geminin ticarî yönetimi 

III- Giderler 

IV- Ücret ödeme borcu ve teminatı 

V- Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Navlun Sözleşmesi 
BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Hükümler 

A) Navlun sözleşmesinin türleri 

B) Yolculuk çarter partisi 

C) Kamaralar 

D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü 

İKİNCİ AYIRIM 
Yükleme ve Boşaltma 

A) Yükleme 

I- Demirleme yeri 

II- Yükleme giderleri 

III- Yüklenecek eşya 

1. Kararlaştırılandan başka eşya 

Madde 1122 
Madde 1123 
Madde 1124 
Madde 1125 
Madde 1126 
Madde 1127 
Madde 1128 
Madde 1129 
Madde 1130 

Madde 1131 
Madde 1132 

Madde 1133 
Madde 1134 
Madde 1135 
Madde 1136 
Madde 1137 

Madde 1138 
Madde 1139 
Madde 1140 
Madde 1141 

Madde 1142 
Madde 1143 

Madde 1144 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 956 — 

2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü 
a) Eşya hakkında 
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında 
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında 
d) Tehlikeli eşya hakkında 
3. Bilgi 
IV- Başka gemiye yükleme ve aktarma 
V- Güverteye konacak eşya 
VI- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
2. Yükleme süresi 
3. Sürastarya süresi 
4. Sürastarya parası 
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı 
6. Hızlandırma primi 
VII- Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi 
VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması 
1. Yüklemenin hiç yapılmaması 
2. Eksik yükleme 
IX- Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması 
1. Birden çok yükleten 
2. Birden çok taşıtan 
X- Kırkambar sözleşmesi 
1. Yükleme anı 
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi 
XI- Belgeleri verme yükümlülüğü 
B) Boşaltma 
I- Demirleme yeri 
II- Boşaltma giderleri 
III- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
2. Boşaltma süresi 
3. Sürastarya süresi 
4. Sürastarya parası 
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı 
6. Hızlandırma primi 

Madde 1145 
Madde 1146 
Madde 1147 
Madde 1148 
Madde 1149 
Madde 1150 
Madde 1151 

Madde 1152 
Madde 1153 
Madde 1154 
Madde 1155 
Madde 1156 
Madde 1157 
Madde 1158 

Madde 1159 
Madde 1160 

Madde 1161 
Madde 1162 

Madde 1163 
Madde 1164 
Madde 1165 

Madde 1166 
Madde 1167 

Madde 1168 
Madde 1169 
Madde 1170 
Madde 1171 
Madde 1172 
Madde 1173 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



957 — 

IV- Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 
V- Kısmî çarter sözleşmelerinde 
VI- Kırkambar sözleşmesi 
1. Boşaltma işleri 
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 

A) Taşıyanın sorumluluğu 
I- Genel olarak 
II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri 
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep 
2. Teknik kusur ve yangın 
3. Denizde kurtarma 
III- Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden 

yararlandığı hâller 
IV- Sebeplerin birleşmesi 
V- İnceleme ve bildirim 
1. İnceleme 
2. Bildirim 
VI- Sorumluluğu sınırlandırma hakkı 
1. Sorumluluk sınırları 
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
VII- Tazminat istemi için süre 
1. Hak düşürücü süre 
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi 
VIII- Sözleşme dışı istemler 
IX- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
1. Genel olarak 
2. Sorumsuzluk şartı 
B) Taşıyanın hakları 
I- Navlun ödenmesini istem hakkı 
1. Miktarı 
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine 
b) Zaman üzerine 
c) Kararlaştırılmamışsa 
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler 

Madde 1174 
Madde 1175 

Madde 1176 
Madde 1177 

Madde 1178 

Madde 1179 
Madde 1180 
Madde 1181 

Madde 1182 
Madde 1183 

Madde 1184 
Madde 1185 

Madde 1186 
Madde 1187 

Madde 1188 
Madde 1189 
Madde 1190 

Madde 1191 
Madde 1192 

Madde 1193 
Madde 1194 
Madde 1195 
Madde 1196 
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2. Muacceliyeti 

3. Eşyanın navlun yerine bırakılması 

4. Zıyaa uğrayan eşya 

5. Borçlusu 

II- Hapis hakkı 

1. Genel olarak 

2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat 

III- Üçüncü kişi gönderilenin durumu 

1. Ödeme yükümlülüğünün doğması 

2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması 

3. Rücu hakkı 

a) Eşyanın teslimi hâlinde 

b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde 

c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 

A) Kusur sorumluluğu 

BEŞİNCİ AYIRIM 
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler 

Sözleşmenin Sona Ermesi 
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi 

I- Geminin zayi olması sebebiyle 

1. Yolculuk başlamadan önce 

2. Yolculuk başladıktan sonra 

a) Mesafe navlunu 

b) Kaptanın yükümlülükleri 

3. Başka gemiye yükleme ve aktarma 

4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi 

II- Eşyanın zayi olması sebebiyle 

1. Yolculuk başlamadan önce 

a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse 

b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse 

2. Yolculuk başladıktan sonra 

a) Eşyanın tamamının zayi olması 

b) Eşyanın bir kısmının zayi olması 

Madde 1197 

Madde 1198 

Madde 1199 

Madde 1200 

Madde 1201 
Madde 1202 

Madde 1203 

Madde 1204 

Madde 1205 

Madde 1206 

Madde 1207 

Madde 1208 

Yüzünden 

Madde 1209 

Madde 1210 

Madde 1211 

Madde 1212 

Madde 1213 

Madde 1214 

Madde 1215 

Madde 1216 
Madde 1217 
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B) Sözleşmenin feshi 
I- Taraflara fesih hakkı veren hâl Madde 1218 

II- Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller 
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller Madde 1219 

2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması Madde 1220 
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi Madde 1221 
III- Diğer sebeplerin etkisi Madde 1222 

IV- Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı Madde 1223 
V- Fesih hakkının kullanılması 
1. Feshin bildirimi Madde 1224 
2. Hüküm ve sonuçları 
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse Madde 1225 
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse Madde 1226 
C) Birden çok yolculuğun özellikleri Madde 1227 

ALTINCI AYIRIM 
Denizde Taşıma Senetleri 

A) Konişmento 

I- Tanımı, türleri ve düzenlenmesi Madde 1228 
II-İçeriği Madde 1229 
III- Hükümleri 
1. Kıymetli evrak olma niteliği 
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi 
aa) Genel olarak Madde 1230 
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu Madde 1231 
cc) Yükletenin talimatı Madde 1232 
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi Madde 1233 
b) Konişmentonun eşyayı temsili 
aa) Genel olarak Madde 1234 

bb) Birden çok konişmento hamili Madde 1235 
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi Madde 1236 

2. İspat işlevi 
a) Hukukî ilişkiyi ispat Madde 1237 
b) Taşıyanı ispat Madde 1238 
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, 

ağırlık ve miktarını ispat Madde 1239 
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d) Navlunu ispat 

e) Yükleten tarafından verilen garantiler 

B) Diğer denizde taşıma senetleri 

YEDİNCİ AYIRIM 

Emredici Hükümler 
A) Genel olarak 
B) İstisnalar 

C) Yolculuk çarteri sözleşmesi 

A) Süre 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zamanaşımı 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 

A) Tanımı 
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan 

C) Yolcu 

D) Bagaj 

E) Yolcunun yükümlülükleri 

I- Kaptanın talimatına uyma 

II- Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü 

III- Gemiye zamanında gelmek 

F) Taşıyanın hapis hakkı 

G) Ölen yolcunun bagajı 

H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk 

I- Taşıyanın sorumluluğu 

II- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 

III- Taşıma süresi 

IV- Zorunlu sigorta 

V- Değerli eşya 

VI- Birlikte kusur 

VII- Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı 

VIII- Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı 

IX- Sorumluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler 

X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları 

XI- İstemlerin birleşmesi 

Madde 1240 
Madde 1241 
Madde 1242 

Madde 1243 
Madde 1244 
Madde 1245 

Madde 1246 

Madde 1247 
Madde 1248 
Madde 1249 
Madde 1250 

Madde 1251 
Madde 1252 
Madde 1253 
Madde 1254 
Madde 1255 

Madde 1256 
Madde 1257 
Madde 1258 
Madde 1259 
Madde 1260 
Madde 1261 
Madde 1262 
Madde 1263 
Madde 1264 
Madde 1265 
Madde 1266 
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XII - Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 

XIII- İstemlerin dayanağı 

XIV- Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi 

XV- Zamanaşımı 

XVI- Emredici hükümler 

BEŞİNCİ KISIM 
Deniz Kazaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Müşterek Avarya 

A) Genel hükümler 

I- Tanım 

II- Uygulanacak kurallar 

B) Borçlular ve teminat 

I- Garame paylarının borçluları 

II- Alacaklıların rehin hakları 

1. Genel olarak 

2. Gemiye düşen garame payı için teminat 

3. Hapis hakkının kullanılması 

C) Dispeç 

I - Genel olarak 

1. Yaptırma yükümlülüğü 

2. Yapılacağı yer 

3. Dispeççi 

II- Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz 

1. Duruşma 

2. Dispeçin onaylanması 

3. Uygulanacak usul hükümleri 

4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü 

D) Zamanaşımı 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çatma 

A) Uygulama alanı 

B) Kusursuz çatma 

C) Kusurlu çatma 

I- Bir tarafın kusuru 

Madde 1267 

Madde 1268 

Madde 1269 

Madde 1270 

Madde 1271 

Madde 1272 

Madde 1273 

Madde 1274 

Madde 1275 
Madde 1276 
Madde 1277 

Madde 1278 
Madde 1279 
Madde 1280 

Madde 1281 
Madde 1282 
Madde 1283 
Madde 1284 
Madde 1285 

Madde 1286 
Madde 1287 

Madde 1288 
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II- Ortak kusur 
1. Eşya zararı 
2. Bedensel zarar 
III. Kılavuzun kusuru 
D) Dava öncesi delil tespiti 
E) Şekil şartı yokluğu 
F) Karine yokluğu 
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın 

sorumsuzluğu 
H) Saklı tutulan hükümler 
İ) Zamanaşımı 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurtarma 

A) Eşya kurtarma 
I- Kurtarma faaliyeti 
II- Diğer hâller 
III- Kurtarma sözleşmesi 
1. Sözleşme yapma yetkisi 
2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali 
3. Emredici hükümler 
IV- Tarafların yükümlülükleri 
V- Kurtaranın hakları 
1. Kurtarma ücreti 
a) İlkeler 
b) Ücretin belirlenmesi 
c) Borçlular 
d) Gönderilenin sorumluluğu 
e) Ücretin paylaştırılması 
aa) Tek ücret 
bb) Birden çok kurtaran arasında 
cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay 
f) Ücretten mahrumiyet 
2. Özel tazminat 
3. Faiz 
4. Ödeme zamanı ve teminat 
5. Rehin hakları 
6. Avans 

Madde 1289 
Madde 1290 
Madde 1291 
Madde 1292 
Madde 1293 
Madde 1294 

Madde 1295 
Madde 1296 
Madde 1297 

Madde 1298 
Madde 1299 

Madde 1300 
Madde 1301 
Madde 1302 
Madde 1303 

Madde 1304 
Madde 1305 
Madde 1306 
Madde 1307 

Madde 1308 
Madde 1309 
Madde 1310 
Madde 1311 
Madde 1312 
Madde 1313 
Madde 1314 
Madde 1315 
Madde 1316 
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B) İnsan kurtarma 
I- Kaptanın yükümlülüğü Madde 1317 
II-Ücret Madde 1318 
C) Zamanaşımı Madde 1319 

ALTINCI KISIM 
Gemi Alacakları 

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar Madde 1320 
B) Gemi alacağının verdiği kanunî rehin hakkı 
I-Kapsamı Madde 1321 
II - Temin ettiği alacaklar Madde 1322 
III-Önceliği Madde 1323 
IV-Sırası Madde 1324 
V- Devri ve intikali Madde 1325 
VI-Düşmesi Madde 1326 
VII- Zamanaşımı Madde 1327 

YEDİNCİ KISIM 
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 

A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması 
I-Kural Madde 1328 
II- Yabancılık unsuru taşımayan hâller Madde 1329 
III-Uygulama alanının genişletilmesi Madde 1330 
IV- Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar Madde 1331 
V- Üçyüz tonilâtodan küçük gemiler Madde 1332 
VI- Sondaj işlemi gemileri Madde 1333 
VII-Öncelik Madde 1334 
VIII - Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması Madde 1335 
B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler 
I-Kural Madde 1336 
II - Yabancılık unsuaı taşımayan hâller Madde 1337 
III - Uygulama alanının genişletilmesi Madde 1338 
IV - Davanın ihbarı ve davaya müdahale Madde 1339 
V - Yabancı hukukun uygulanması Madde 1340 
C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler 
I - Kılavuzlar için sorumluluk sınırı Madde 1341 
II - Kişisel sorumlulukta fon kurulması Madde 1342 
III- Sınırlama hakkını kaldıran kusur Madde 1343 
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IV - Kanunî halefıyet 

V - Alacakların teminatı 

VI - Diğer alacaklılar 

VII - Faiz 

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme 

IX - Yargılama ve takip giderleri 

SEKİZİNCİ KISIM 
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 

A) Uygulanacak hukuk 

B) Tamamlayıcı hükümler 

C) Gemiler hakkında 

I - İhtiyatî haciz 

1. Deniz alacakları 

2. İhtiyatî haciz isteyebilme hakkı 

3. Yetkili mahkeme 

a) İhtiyatî haciz kararı bakımından 

aa) Dava açılmadan önce 

aaa) Türk Bayraklı gemiler 

bbb) Yabancı bayraklı gemiler 

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın 

varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi 

bb) Dava açıldıktan sonra 

cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri 

b) Esas hakkında 

c) Tenfız hakkında 

d) Haksız ihtiyatî haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında 

4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi 

5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi 

6. İhtiyatî haczin yapılması 

a) İhtiyatî haciz kararının icrası 

b) İhtiyatî hacze başlama süresi 

c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri 

d) Geminin seferde olması 

e) İhtiyatî haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi 

7. İhtiyatî haciz hakkının kullanılması 

Madde 1344 
Madde 1345 
Madde 1346 
Madde 1347 
Madde 1348 
Madde 1349 

Madde 1350 
Madde 1351 

Madde 1352 
Madde 1353 

Madde 1354 
Madde 1355 

Madde 1356 
Madde 1357 
Madde 1358 
Madde 1359 
Madde 1360 
Madde 1361 
Madde 1362 
Madde 1363 

Madde 1364 
Madde 1365 
Madde 1366 
Madde 1367 
Madde 1368 
Madde 1369 
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8. Geminin serbest bırakılması 
a) Geminin değerinin depo edilmesi 
b) İhtiyatî haczin kaldırılması 
c) Tarafların anlaşması 
d) Saklı kalan haklar 
e) Teminatın değiştirilmesi 
9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyatî haciz 
10. İhtiyatî haczi tamamlayan işlemler 
II - Rehinli alacakların takibi 
1. Fer'ilik ilkesi 
2. İflâs yoluyla takip hakkı 
3. Diğer takip yolları 
4. Rehinli alacaklıların takip hakkı 
a) Kanunî rehin hakkı sahiplerinin 
b) İpotek sahiplerinin 
III. Cebrî satış 
1. Haciz 
2. Paraya çevirme 
3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar 
4. Artırmanın ilânı 
5. Vaktinden evvel satış 
6. Pazarlık suretiyle satış 
7. Satış ve ihalenin sonucu 
8. Sıra cetveli 
a) İlkeler 
b) Birinci sıra 
c) İkinci sıra 
d) Üçüncü sıra 
e) Dördüncü sıra 
f) Beşinci sıra 
g) Altıncı sıra 
h) Yedinci sıra 
i) Sekizinci sıra 
D) Eşya hakkında 
I - Hapis hakkı için defter tutulması 
II - İlamlı icra 
III - İlamsız icra 

Madde 1370 
Madde 1371 
Madde 1372 
Madde 1373 
Madde 1374 
Madde 1375 
Madde 1376 

Madde 1377 
Madde 1378 
Madde 1379 

Madde 1380 
Madde 1381 

Madde 1382 
Madde 1383 
Madde 1384 
Madde 1385 
Madde 1386 
Madde 1387 
Madde 1388 

Madde 1389 
Madde 1390 
Madde 1391 
Madde 1392 
Madde 1393 
Madde 1394 
Madde 1395 
Madde 1396 
Madde 1397 

Madde 1398 
Madde 1399 
Madde 1400 
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ALTINCI KİTAP 
Sigorta Hukuku 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Sigorta sözleşmesi 
I - Temel kavramlar 
1. Tanım 
2. Karşılıklı sigorta 
3. Reasürans 
4. Geçerli olmayan sigorta 
II - Hükümler 
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma 
2. Temsil 
a) Genel olarak 
b) Talimat bulunmaması 
3. Sigorta menfaatinin yokluğu 
4. Sigortanın kapsamı 
5. Sigorta süresi 
6. Sigorta dönemi 
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 
8. Fesih ve cayma 
a) Olağanüstü durumlarda fesih 
b) Sigorta priminin artırılmasında fesih 
c) Kısmî fesih ve cayma 
9. Tebliğler ve bildirimler 
10. Olağanüstü durumlar 
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması 
b) Sigortacının iflâsı 
11. Prim iadesi 
12. Zamanaşımı 
III - Tarafların borç ve yükümlülükleri 
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri 
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
bb) İmkânsızlık 
b) Aydınlatma yükümlülüğü 

Madde 1401 
Madde 1402 
Madde 1403 
Madde 1404 

Madde 1405 

Madde 1406 
Madde 1407 
Madde 1408 
Madde 1409 
Madde 1410 
Madde 1411 
Madde 1412 

Madde 1413 
Madde 1414 
Madde 1415 
Madde 1416 

Madde 1417 
Madde 1418 
Madde 1419 
Madde 1420 

Madde 1421 
Madde 1422 
Madde 1423 
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c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
bb) İçerik 
d) Giderleri ödeme borcu 
e) Tazminat ödeme borcu 
aa) Genel olarak 
bb) Kısmî tazminat ödemeleri 
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur 
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 
a) Prim ödeme borcu 
aa) Genel olarak 
bb) Ödeme zamanı 
cc) Ödeme yeri 
dd) Primin indirilmesi 
ee) Temerrüt 
b) Beyan yükümlülüğü 
aa) Sözleşmenin yapılmasında 
aaa) Genel olarak 
bbb) Yazılı sorular 
ccc) Bağlantı 
ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi 
eee) Yaptırım 
fff) Caymanın şekli ve süresi 
ggg) Caymanın hükümleri 
hhh) Cayma hakkının düşmesi 
bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri 

beyan yükümlülüğü 
cc) Sözleşme süresi içinde 
aaa) Genel olarak 
bbb) Sigortacının hakları 
dd) Riziko gerçekleştiğinde 
c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 
d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını 

koruma yükümlülüğü 
e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlâli 
B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı 
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler 
D) Koruyucu hükümler 

Madde 1424 
Madde 1425 
Madde 1426 

Madde 1427 
Madde 1428 
Madde 1429 

Madde 1430 
Madde 1431 
Madde 1432 
Madde 1433 
Madde 1434 

Madde 1435 
Madde 1436 
Madde 1437 
Madde 1438 
Madde 1439 
Madde 1440 
Madde 1441 
Madde 1442 

Madde 1443 

Madde 1444 
Madde 1445 
Madde 1446 
Madde 1447 

Madde 1448 
Madde 1449 
Madde 1450 
Madde 1451 
Madde 1452 
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IKİNCI KISIM 
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Zarar Sigortaları 

A) Mal sigortaları 
I - Menfaat ve kapsam 
1. Genel olarak Madde 1453 
2. Başkası lehine sigorta Madde 1454 
3. Müşterek menfaatlerin sigortası Madde 1455 
4. Menfaat üzerinde sınırlamalar 
a) Sınırlı aynî hak Madde 1456 
b) Haciz Madde 1457 
II - Geçmişe etkili sigorta Madde 1458 
III - Tazminat ilkesi 
1. Genel olarak Madde 1459 
2. Sigorta değeri Madde 1460 
3. Sigorta bedeli Madde 1461 
4. Hükümleri 
a) Eksik sigorta Madde 1462 
b) Aşkın sigorta Madde 1463 
c) Takseli sigorta Madde 1464 
d) Birden çok sigorta 
aa) Kural Madde 1465 
bb) Müşterek sigorta Madde 1466 
cc) Çifte sigorta Madde 1467 
dd) Kısmî sigorta Madde 1468 
e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi Madde 1469 
IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi Madde 1470 
V - Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama Madde 1471 
VI-Halefiyet Madde 1472 
B) Sorumluluk sigortaları 
I - Genel hükümler 
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı Madde 1473 
2. Hukukî koruma Madde 1474 
3. Bildirim yükümlülüğü Madde 1475 
4. Sigortacının yardımları Madde 1476 
5. Kasten neden olma Madde 1477 
6. Doğrudan dava hakkı Madde 1478 
7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı Madde 1479 
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8. Takas 
9. Halefıyet 
10. Zamanaşımı 
II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 
1. Sözleşme yapma zorunluluğu 
2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü 
III - Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler 
C) Koruyucu hükümler 

İKİNCİ BÖLÜM 
Can Sigortaları 

A) Hayat sigortası 
I - Tanım 
II - Tontin 
III - Sözleşmeden cayma 
IV - Hayatı sigorta edilecek kişi 
V - Sigorta değeri 
VI - Doktor incelemesi 
VII - Lehdar 
1. Atanması ve değiştirilmesi 
2. Lehdar atanmasına ilişkin yorum kuralı 
VIII - Sigorta ettiren lehine hak 
IX - Grup sigortaları 
X - Beyanlar 
1. Yanlış yaş beyanı 
2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
XI - Sigortadan ayrılma 
XII - Ödünç verme 
XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta 
XIV - İntihar 
XV - Sigorta ettiren veya lehdann sigortalıyı öldürmesi 
XVI - Lehdann sigorta ettirenin yerine geçmesi 
XVII - Sigortacının iflâsı 
B) Kaza sigortası 
I - Genel olarak 
II - Tedavi giderleri 
III - Sigortalı 
IV - Uygulanacak hükümler 

Madde 1480 
Madde 1481 
Madde 1482 

Madde 1483 
Madde 1484 
Madde 1485 
Madde 1486 

Madde 1487 
Madde 1488 
Madde 1489 
Madde 1490 
Madde 1491 
Madde 1492 

Madde 1493 
Madde 1494 
Madde 1495 
Madde 1496 

Madde 1497 
Madde 1498 
Madde 1499 
Madde 1500 
Madde 1501 
Madde 1502 
Madde 1503 
Madde 1504 
Madde 1505 
Madde 1506 

Madde 1507 
Madde 1508 
Madde 1509 
Madde 1510 
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C) Hastalık ve sağlık sigortası 
I - Sigortanın yaptırılması Madde 1511 
II - Teminatlar 
1. Sigorta teminatı Madde 1512 
2. Sağlık sigortası teminatları Madde 1513 
III - Sigorta değeri Madde 1514 
IV - Hastalık sigortasında lehdar Madde 1515 
V - Bekleme süresi Madde 1516 
VI - Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması Madde 1517 
VII - Bilgi isteme hakkı Madde 1518 
VIII - Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler Madde 1519 
IX - Koruyucu hükümler Madde 1520 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 
A) Şirket davalarında yargılama usulü Madde 1521 
B) Ölçeklerine göre ticarî işletmeler Madde 1522 
C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri Madde 1523 
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 
I - İnternet sitesi Madde 1524 
II - Beyanlar, belgeler ve senetler Madde 1525 
III - Güvenli elektronik imza Madde 1526 
IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul 
1. Genel olarak Madde 1527 
2. Uygulama kuralları Madde 1528 
E) Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 1529 
F) Hukukî işlemlerin yasaklanmasının ve 

edimlerde en yüksek sınırların aşılmasının sonuçları Madde 1530 
G) "Şirket" ve "ortaklık" terimlerinin kanunîliği Madde 1531 
H) Ticaret sicili harçları Madde 1532 
İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 1533 
Geçici Madde 1 
Geçici Madde 2 
Geçici Madde 3 
Geçici Madde 4 
Geçici Madde 5 
Yürürlük Madde 1534 
Yürütme Madde 1535 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI 

BAŞLANGIÇ 
A) Kanunun uygulama alanı 
I - Ticarî hükümler 
MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanu

nunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî işletmeyi ilgilendiren işlem ve 
fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. 

(2) Mahkeme, hakkında ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî işlerde, ticarî örf ve âdete, bu da 
yoksa genel hükümlere göre karar verir. 

II - Ticarî örf ve âdet 
MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak kabul edildiği be

lirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. Ancak, irade açıklamalarının yorumun
da teamüller de dikkate alınır. 

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. İl
gililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî 
örf ve adet uygulanır. 

(3) Ticarî örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar tarafından bilin
diği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır. 

III - Ticarî işler 
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün iş

lem ve fiiller ticarî işlerdendir. 
IV - Ticarî davalar ve delilleri 
1. Genel olarak 
MADDE 4 - (1) Her iki tarafın da ticarî işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları 

ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; 
a) Bu Kanunda; 
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 

ilâ 969 uncu maddelerinde; 
c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle 

birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet yasağına ilişkin 348 ve 352, yayın sözleşmesine da
ir 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuğa ilişkin 416 
ilâ 429, ticarî mümessiller ve diğer ticarî vekiller için öngörülmüş bulunan 449 ilâ 456, havale hak
kındaki 457 ilâ 462, vediayı düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde; 

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta; 
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hü

kümlerde; 
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, fınansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin 

düzenlemelerde; 
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öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticarî dava sayılır. Ancak; herhangi bir ticarî iş
letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar 
bundan istisnadır. 

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir. 

2. Ticarî davaların görüleceği mahkemeler 
MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk 

veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir. 
(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 

4 üncü madde hükmünce ticarî sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görüle
cek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asli
ye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan 
doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir. 

(3) İkinci fıkrada yazılı durumlarda, sadece iki tarafın isteklerine bağlı olmayan işler hariç ol
mak üzere, bir davanın ticarî veya hukukî niteliği nedeniyle mahkemenin iş alanına girip girmedi
ği, taraflarca sadece ilk itiraz şeklinde ileri sürülebilir. İlk itiraz haklı görüldüğü takdirde dosya ta
lep üzerine ilgili mahkemeye gönderilir. Kararın sözlü bildirimi veya tebliği tarihinden itibaren on 
gün içinde yenilenecek davaya bu mahkeme bakmak zomndadır; ancak, davaya, davanın niteliğine 
göre uygulanması gerekli olan usul ve kanun hükümlerini uygular. Ticarî bir davanın hukuk mah
kemesi, ticarî olmayan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için 
yalnız başına yeterli bir sebep oluşturmaz. 

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapılacak işlemlere ve bunların tâbi 
oldukları sürelere ilişkin usul hükümleri, iş alanına ait ilk itirazın kabulü hâlinde de uygulanır. 

B) Çeşitli hükümler 
I - Zamanaşımı 
MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda 

aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez. 
II - Teselsül karinesi 
MADDE 7 - (1) İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticarî niteliği ha

iz bir iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse, kanunda veya sözleşmede 
aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar. 

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasındaki ilişki
lerde de birinci fıkra hükmü geçerli olur. 

III - Ticarî işlerde faiz 
1. Faiz oranı 
MADDE 8 - (1) Ticarî işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. 
2. Uygulanacak hükümler 
MADDE 9 - (1) Ticarî işlerde; kanunî, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hü

kümleri uygulanır. 
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3. Faizin başlangıcı 
MADDE 10 - (1) Aksine sözleşme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli 

bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar. 
BİRİNCİ KİTAP 

Ticarî İşletme 
BİRİNCİ KISIM 

Tacir 
A) Ticarî işletme 
1. Bütünlük ilkesi 
MADDE 11 - (1) Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağ

lamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. 
(2) Ticarî işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararna

mede gösterilir. 
(3) Ticarî işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı 

ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukukî işlemlere konu 
olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık 
hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen mal
varlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticarî işletmeyi bir bütün hâlinde 
konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân edilir. 

B) Tacir 
I - Gerçek kişiler 
1. Genel olarak 
MADDE 12 - (1) Bir ticarî işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. 
(2) Bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilân araçla

rıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân etmiş olan kimse, 
fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

(3) Bir ticarî işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adî bir şirket veya her ne suretle olur
sa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi-
niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. 

2. Küçük ve kısıtlılar 
MADDE 13 - (1) Küçük ve kısıtlılara ait ticarî işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, ta

cir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, kanunî temsilci ceza hükümlerinin uygulan
ması yönünden tacir gibi sorumlu olur. 

3. Ticaret yapmaktan menedilenler 
MADDE 14 - (1) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve gö

revleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da 
başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir 
ticarî işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır. 

(2) Birinci fıkraya aykırı hareketin doğurduğu hukukî, cezaî ve disipline ilişkin sorumluluk 
saklıdır. 
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4. Esnaf 
MADDE 15 - (1) İster gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit 

bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya 
ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Ka
nununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır. 

II - Tüzel kişiler 
MADDE 16 - (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticarî bir işletme işleten vakıflar, 

dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ti
carî şekilde işletilmek üzere Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum 
ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. 

(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve geliri
nin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticarî işletmeyi, ister 
doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle iş
letsinler, kendileri tacir sayılmazlar. 

III - Donatma iştiraki 
MADDE 17 - (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de uygulanır. 
C) Tacir olmanın hükümleri 
I - Genel olarak 
MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borçları sebebiyle iflâsa tâbi olduğu gibi, kanun hükümleri

ne uygun olarak, bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmakla, ticarî işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür. 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi ge
rekir. 

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden 
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli 
elektronik imzayı içeren bir yazı ile yapılır. 

(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 
II - Özel olarak 
1. Ticaret karinesi 
MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarının ticarî olması asıldır. Ancak; gerçek kişi olan bir tacir, 

işlemi yaptığı anda bunun ticarî işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin 
ticarî sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adî sayılır. 

(2) Taraflardan yalnız biri için ticarî iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bu
lunmadıkça, diğeri için de ticarî iş sayılır. 

2. Ücret isteme hakkı 
MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticarî işletmesiyle ilgili bir iş veya hiz

met görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler 
için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır. 
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3. Fatura ve teyit mektubu 

MADDE 21 - (1) Ticarî işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir 
menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise 
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. 

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir 
itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla 
ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan 
kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektu
bunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. 

4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 
MADDE 22 - (1) Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasıyla 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 409 uncu maddesinde yazılı hâller
de, fahiş olduğu iddiasıyla bir ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden iste
yemez. 

5. Ticarî satış ve trampa 

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki sa
tış ve trampalarda da Borçlar Kanununun satış ve trampa sözleşmesine ilişkin hükümleri uygula
nır. 

a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre, satış sözleşmesinin kısım 
kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı, çekince ileri 
sürmeksizin kısmî teslimi kabul etmişse; sözleşmenin bir kısmının yerine getirilmemesi durumun
da alıcı haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak, o kısmın tes
lim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca ula
şılması imkânı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya da durumdan ve şartlardan, sözleşmenin ka
lan kısmının tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshede
bilir. 

b) Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteye
bilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapıl
masına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın niteliklerini 
bir uzmana tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının ta
kas hakkı saklı kalmak şartıyla, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı tak
dirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. 

c) Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ih
bar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya 
incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak 
için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda Borçlar Kanununun 198 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır. 

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüş bulunan zamanaşımı süresi tacirler 
arasındaki ticarî satışlarda iki yıldır. 
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İKİNCİ KISIM 
Ticaret Sicili 

A) Kuruluş 
I - Genel olarak 
MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından tutulur. 

Oda bulunmayan veya yeteri şekilde kurumlaşmamış odaların bulunduğu yerlerde ticaret sicili, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir oda tarafından tutulur. 

(2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elek
tronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulur. 

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil işlemle
ri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

II - Yönetim 
MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 

Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından oda meclisi tarafından Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygun görüşü alınarak atanır. Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar 
müdür yardımcısı görevlendirilir. 

(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen so
rumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararın doğmasında kusuru bulunan
lara başvurur. Ticaret sicili müdürü ve yardımcıları ile diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı 
işlenmiş sayılır. 

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetle
meye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adı geçen Bakanlıkça alı
nan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. 

III - Tüzük 
MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zo

runluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz 
yolları, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile bu ko
nuyla ilgili diğer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir. 

B) Tescil 
I - Şartları 
1. İstem 
MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili 

kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Harca tâbi 
işlerde, tescil anının saptanmasında harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hüküm
leri saklıdır. 

2. İlgililer 
MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri tarafından yetkili si

cil müdürlüğüne yapılır. 
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(2) Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse zorunlu veya yetkili olduğu takdirde, kanunda 
aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin istemiyle yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sa
yılır. 

3. İstemin şekli 

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile olur. 

(2) Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmış-
sa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur. 

4. Süre 

MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. 

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya 
belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten baş
lar. 

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır. 

5. Değişiklikler 

MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olu
nur. 

(2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kal
karsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir. 

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 

II - Sicil müdürünün görevleri 

1. İnceleme görevi ve geçici tescil 

MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî şartların var olup olmadığını incele
mekle yükümlüdür. 

(2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı olup ol
madığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri 
içerip içermediği incelenir. 

(3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim 
yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. 

(4) Çözümü bir mahkeme kararma bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tes
cilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç 
ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil 
resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem ya
pılır. 

2. Tescile davet ve ceza 

MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş 
olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdü
rü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hu
susun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. 
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(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de 
bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticarî davala
ra bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan 
bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tes
cil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirme
yen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluş
turmaz. 

3. İtiraz 
MADDE 34 - (1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdür

lüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde 
ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. 

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil müdürünün 
kararı, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, 
itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir. 

III - Açıklık 
MADDE 35 - (1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve 

ilânları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil müdürlüğünce 
saklanır. 

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebi
leceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup 
olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. 

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilân olunur. 
(4) İlân, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilânına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ya

pılır. 

IV - Sonuçları 
1. Tescil ve ilânın üçüncü kişilere etkisi 
MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayıtlan nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hak

kında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada yayım
lanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukukî sonuçlarını do
ğurur. Bu günler, tescilin ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç 
olur. 

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sü
relerin derhal işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır. 

(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmedikle
rine ilişkin iddiaları dinlenmez. 

(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilânı zorunlu iken ilân 
olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü 
kişilere karşı ileri sürülebilir. 
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2. Görünüşe güven 
MADDE 37 - (1) Tescili gereken bir husus yanlış ilân edilmişse, üçüncü kişi, tescil edilecek hu

sus kendisini ilgilendiren kişiye karşı ilân edilen hususa dayanabilir; meğerki, yanlışlığı biliyor olsun. 
3. Sorumluluk 

MADDE 38 - (1) Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki 
yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar gören
lerin tazminat hakları saklıdır. 

(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde dü
zeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması do
layısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir husu
su tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğ
radıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 

A) Ticaret unvanı 
I - Kullanma zorunluluğu 
1. Genel olarak 
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve iş

letmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 

(2) Tescil olunan ticaret unvanı, ticarî işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca gö
rülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca tacirin kullandığı işletmeyle ilgili belge
lerinde, sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi ise sermaye miktarı, internet 
sitesi adresi ve numarası da gösterilir. 

2. Tescil 
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticarî 

işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve 
ilân ettirir. 

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdık
tan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili 
kimselerin imzalan da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. 

(3) Merkezi Türkiye'de bulunan ticarî işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret sicili
ne tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve ikinci fıkra hüküm
leri bu işletmelere de uygulanır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sici
le geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bu
lunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur. 

(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticarî işletmelerin Türkiye'deki şubeleri, kendi ülkele
rinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticarî işletmeler gi
bi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticarî mümessil ata
nır. Ticarî işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ti
carî işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. 
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II - Ticaret unvanının şekli 

1. Gerçek kişiler 

MADDE 41 - (1) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak yapabi
leceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur. 

2. Tüzel kişiler 

a) Kollektif ve komandit şirketler 

MADDE 42 - (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az bi
rinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. 

(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortak
lardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ti
caret unvanlarında komanditer ortakların adlan ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz. 

b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 

MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 
ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. 

(2) Ticaret unvanlarında, "anonim şirket", "limited şirket" ve "kooperatif kelimelerinin bulun
ması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, 
şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. 

c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 

MADDE 44 - (1) Ticarî işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret un
vanları, adlarıdır. 

(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya 
deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unva
nında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur. 

d) Ortak hükümler 

MADDE 45 - (1) Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tes
cil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır. 

3. Ekler 
MADDE 46 - (1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve fınansal durumu hakkında, 

üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve ka
mu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya un
vanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. 

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izleni
mini uyandıracak ekler yapamazlar. 

(3) "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Millî" kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakan
lar Kurulu kararıyla konabilir. 

4. Ticaret unvanının devamı 
MADDE 47 - (1) Ticarî işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanu

nen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir. 
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(2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi hâlinde ti
caret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı 
dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder 
veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı oldu
ğu gibi bırakılabilir. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında ka
labilir. 

5. Şubeler 

MADDE 48 - (1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kul
lanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir. 

(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır. 

(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret unvanında, 
merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır. 

6. Ticaret unvanının devri 

MADDE 49 - (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. 

(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu do
ğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir. 

III - Ticaret unvanının korunması 

1. İlke 

MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sa
hibine aittir. 

2. Bildirim ve ceza 

MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Pa
tent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine 
aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne 
ve Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar. 

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlâl edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak ti
caret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fıkrasına gö
re cezalandırılırlar. 

3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 

MADDE 52 - (1) Ticaret unvanının, ticaret hayatında geçerli olan dürüst uygulamalara aykırı 
biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, men'ini; haksız kul
lanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, te
cavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların 
imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî taz
minat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin 
karşılığına da hükmedebilir. 

(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimse
ye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayınlanmasına da karar verebilir. 
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B) İşletme adı 
MADDE 53 - (1) İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve 

benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da, sahipleri tarafından tescil ettirilmesi ge
rekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

A) Genel olarak 
I - Amaç ve ilke 
MADDE 54 - (1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların 

menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. 
(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı 

veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticarî uygulamalar haksız ve huku
ka aykırıdır. 

II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticarî uygulamalar 
MADDE 55 - (1) Aşağıda sayılan davranışlar, dürüstlük kuralına aykırı haksız rekabet hâlle

ridir: 
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar 

ve özellikle; 
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticarî işlerini 

yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, 
2. Kendisi, ticarî işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, 

satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bu
lunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, 

3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna ye
teneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek 
adları ve sembolleri kullanmak, 

4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler al
mak, 

5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibi
ni gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başka
ları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne ge
çirmek, 

6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında 
satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendi
sinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki satış fiyatının, aynı çeşit malların, 
iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında ol
ması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatla
dığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur, 

7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, 
8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, 
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9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, ya
rarlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, 

10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukukî işlemlere ilişkin kamuya yapılan 
ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kay
naklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek, 

11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek veya 
kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulun
mamak, 

12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşme
leri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartlan, sözleşme sü
resi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin 
eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak, 

b) Sözleşmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle; 
1. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış olduk

ları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, 
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onla

rı işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya 
önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak, 

3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve 
iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, 

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya tüke
tici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına ve
ya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek. 

c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle; 
1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak, 
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz 

olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak, 
3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünleri

ni teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak. 
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele 

geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlen
diren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 

e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir 
meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 

f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf 
aleyhine; 

1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, 
veya 

2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, 
önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
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B) Hukukî sorumluluk 
I - Çeşitli davalar 

MADDE 56 - (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticarî faaliyet
leri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan 
kimse; 

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, 
b) Haksız rekabetin men'ini, 

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış 
veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için ka
çınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, 

d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, 
e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat ve

rilmesini, 

isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonu
cunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir. 

(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de bi
rinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler. 

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik 
menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tü
keticilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurum
lar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler. 

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, hak
sız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticarî amaçla elde etmiş olan ki
şiler hakkında da icra olunur. 

II - Çalıştıranın sorumluluğu 

MADDE 57 - (1) Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada çalışanlar ve
ya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
yazılı davalar, çalıştıranlara karşı da açılabilir. 

(2) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalar hakkında Borçlar Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 
MADDE 58 - (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ile

ride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmiş
se, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, basında ya
yınlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda görüntülenenin; ses 
olarak yayınlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilân veren kişiler aleyhine açı
labilir; ancak; 

a) Yazılı basında yayınlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların sahiplerinin 
veya ilân verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayınlanmışsa; 
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b) Yazılı basında yayınlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya 
ilân verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa; 

c) Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayınlanan şeyin, programın, görüntünün, sesin, 
iletinin sahibinin veya ilân verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk mahkemesin
de dava açılması mümkün olmazsa; 

yukarıda anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, görün
tüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilân servisi şefi; 
bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, aynı fıkrada sayılan kişilerden birinin kusuru 
hâlinde sıraya bakılmaksızın dava açılabilir. 

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Borçlar Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

IV - Kararın ilânı 
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan alın

mak üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. İlânın şeklini ve kap
samını hâkim belirler. 

V - Zamanaşımı 
MADDE 60 - (1) 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğu

munu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmek
le zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince 
daha uzun dava zamanaşımı süresine tâbi olan cezayı gerektiren bir fiil işlenmişse, bu süre hukuk 
davaları için de geçerli olur. 

VI - İhtiyatî tedbirler 
MADDE 61 - (1) Dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, mev

cut durumun olduğu gibi korunmasına, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ön
görüldüğü gibi haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabe
tin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun ihtiyatî tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir. 

(2) Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması hâlinde cezayı gerektiren haksız re
kabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri 
tarafından ihtiyatî tedbir niteliğinde el konulabilir. 

(3) El koyma ile ilgili uygulama bu konudaki mevzuata tâbidir. 
(4) Gümrük idarelerindeki tedbir veya el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde, 

esas hakkında ilgili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmaz
sa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar. 

C) Ceza sorumluluğu 
I - Cezayı gerektiren fiiller 
MADDE 62 - (1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler; 
b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş 

ürünleri, ticarî faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler; 
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c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim 
veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar; 

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini 
gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önleme-
yenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler; 

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince 
hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına gi
ren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

II - Tüzel kişilerin cezaî sorumluluğu 
MADDE 63 - (1) Tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 

nci madde hükmü, tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya or
takları hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ticarî Defterler 

A) Defter tutma ve envanter 
I - Defter tutma yükümü 
MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvar

lığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu 
Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzman
lara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hak
kında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden iz-
lenebilmelidir. 

(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu 
kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik 
ortamda saklamakla yükümlüdür. 

(3) Ticarî defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onaylan, izle
yen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açı
lışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldı
ğı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına 
göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının 
yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir teb
liğle belirlenir. 

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi 
işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir. 

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir. 

II - Defterlerin tutulması 
MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harf

ler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. 
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(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak 
yapılır. 

(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. 
Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. 

(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklin
de veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu ko
nuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli 
diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ula
şılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. 
Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

III - Envanter 
MADDE 66 - (1) Her tacir, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçları

nı, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları 
ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. 

(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faali
yet dönemi veya başka bir kanunî terimle hesap yılı oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işlet
me faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır. 

(3) Maddî duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malze
meleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyor
sa, değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer 
ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak kural olarak üç yılda bir fi
ziksel sayım yapılması zorunludur. 

(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki 
taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlık
lı değer ile envantere konulabilir. 

IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 
MADDE 67 - (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel 

kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. 
Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen en
vanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına 
eş düşmelidir. 

(2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartla
rına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle, cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mev
cudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir. 

(3) Faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya göre izin verilen diğer bir 
usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins, miktar ve değerine göre faaliyet döneminin kapanı
şından önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir envan
terde gösterilmişse, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uy
gun bir şekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o 
faaliyet döneminin sonu itibarıyla değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin ya
pılmasına gerek yoktur. 
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B) Açılış bilançosu, yılsonu fınansal tabloları 

I - Genel hükümler 

1. Düzenleme yükümü 

MADDE 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve 
borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren fınansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık 
bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu fınansal tablolarının, yılsonu bilanço
suna ilişkin hükümleri uygulanır. 

(2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar. 

(3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu fınansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türki
ye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır. 

2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler 

MADDE 69 - (1) Yılsonu fınansal tablolar; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, 

b) Açık ve anlaşılır olmalı, 

c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. 

3. Dil ve para birimi 

MADDE 70 - (1) Yılsonu fınansal tabloları Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenir. Bu konuda
ki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır. 

4. İmza 

MADDE 71 - (1) Finansal tablolar, tacir tarafından tarih atılarak imzalanır. 

II - Kalemlere ilişkin ilkeler 

1. Tamlık ve mahsup yasağı 

MADDE 72 - (1) Aksine kanunî hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı kalmak 
kaydıyla, fınansal tablolarını, ticarî işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen giderler ile 
peşin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şe
kilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklı tutulması kaydıyla iktisap edi
len ve işletmenin kendisinin veya üçüncü kişilerin borçları için rehnolunan ya da başka bir şekilde 
teminata verilen malvarlığı unsurları, teminat verenin bilançosunda gösterilir. Nakdi tevdilerin söz 
konusu olduğu hâllerde, bunlar teminat alanın bilançosunda yer alır. Finansal kiralamaya ilişkin hü
kümler saklıdır. 

(2) Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ilişkin haklar, bunlarla il
gili yüklerle mahsup edilemez. 

2. Bilançonun içeriği 

MADDE 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilançoda, duran ve 
dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve ye
terli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. 

(2) Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 989 — 

3. Aktifleştirme yasağı 

MADDE 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kurulu
şu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz. 

(2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddî olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem 
konulamaz; meğerki Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. 

(3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez; meğerki Tür
kiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun. 

4. Karşılıklar 

MADDE 75 - (1) Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek 
muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır. 

5. Dönem ayırıcı hesaplar 

MADDE 76 - (1) Bilanço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleşecek olan harcama
lar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. 

6. Sorumluluk ilişkileri 

MADDE 77 - (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçe
nin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleşmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü ki
şilerin borçları için verilen teminatlardan, üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar 
ile Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, 
bilançonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına göre açıklanır. Rücudan doğan ala
caklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk ilişkileri de ekte belirtilir. 

III - Değerleme ilkeleri 

1. Genel değerleme ilkeleri 

MADDE 78 - (1) Finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdaki
lere sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak 
üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir: 

a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânço-
sundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır, 

b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme faaliyetinin sürekliliğin
den hareket edilir, 

c) Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir, 

d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuş bulunan bütün 
muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile yılsonu finansal tablolarının düzenlenme tari
hi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişler-
se hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendi-
rilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur, 

e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yılsonu finan
sal tablolarına alınırlar, 

f) Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur. 
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(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılı-
nabilir. 

2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 
MADDE 79 - (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu stan

dartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar uy
gulanır. 

3. tktisap ve üretim değerleri 
MADDE 80 - (1) Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, 

uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarına tâbidir. 
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 
MADDE 81 - (1) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörü

len değerlemeyi basitleştirici yöntemler uygulanır. 
C) Saklama ve ibraz 
I - Belgelerin saklanması, saklama süresi 
MADDE 82-(1) Her tacir; 
a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, fınansal tablolarını, 

yıllık faaliyet raporlarını, topluluk fmansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin 
anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini; 

b) Alınan ticarî mektupları; 
c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini; 
d) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, 
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür. 

(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî işe ilişkin tüm yazışmalardır. 
(3) Açılış ve ara bilançoları, fınansal tablolar ve topluluk fınansal tabloları hariç olmak üzere, 

birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görün
tü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki, 

a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarıyla gör
sel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler; 

b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde kayıtlar oku
nabilir hâle getirilebiliyor olsun. 

(4) Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama 
almıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış bilgiler birin
ci cümleye göre de saklanabilir. 

(5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl saklanır. 
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun 

düzenlendiği yılsonu fınansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide fınansal tabloların hazırlandığı, 
ticarî yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. 

(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer 
sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanunî saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir 
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zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticarî işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahke
mesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gör
düğü delillerin toplanmasını da emredebilir. 

(8) Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi 
defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde 
veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kağıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkeme
si tarafından saklanır. 

II - Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz 
MADDE 83 - (1) Ticarî uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsa

lar, tarafların ticarî defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir. 
(2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargılamayı gerektiren davalarda hazırlık işlemleri

ne ilişkin hükümleriyle senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan hükümleri ticarî işlerde de uygulanır. 
III - Uyuşmazlıklarda suret alınması 
MADDE 84 - (1) Bir hukukî uyuşmazlıkta ticarî defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmaz

lıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili yaprakların
dan suret alınır. Defterlerin geri kalan içerikleri, onların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
luklarının denetimi için gerekliyse mahkemeye açıklanır. 

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi 
MADDE 85 - (1) Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şir

ket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin 
incelenmesine karar verebilir. 

V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 
MADDE 86 - (1) Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri ta

şıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil
mesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği tak
dirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulma
dan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir. 

VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 
MADDE 87 - (1) İşletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlü olan işletme sahipleri 

için bu Kısım hükümleri, ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren ge
çerlidir. 

VII - Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi 
MADDE 88-(1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî def

terlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide fınansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede 
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları 
uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve fınansal tablolara milletlerarası pazarlar
da geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu 
olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır. 
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(3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde 
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu fınansal tablo dip
notlarında açıklarlar. 

(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve 
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
nun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya 
ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. 

(5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alan dikka
te alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm 
bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Cari Hesap 

A) Tanım ve şekil 
MADDE 89 - (1) İki kişinin herhangi bir hukukî sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker 

teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline 
çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutan isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari 
hesap sözleşmesidir. 

(2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. 
B) Hükümleri 
I - Genel olarak 
MADDE 90 - (1) Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fıkrası 

hükümleri saklı kalmak üzere cari hesap sözleşmesinin hükümleri şunlardır: 
a) Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, alacağı ve

ya borcu doğuran sözleşme veya işleme ilişkin dava ve savunma haklarını düşürmez. Sözleşme ve
ya işlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çıkarılır. 

b) Cari hesap sözleşmesinin yapılmasından önce doğmuş bulunan bir alacak, tarafların onayıy
la cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmamışsa bu alacak yenilenmiş olmaz. 

c) Bir ticarî senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış olması hâlinde geçerli olmak şartıyla 
yapılmış sayılır. 

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan son
ra tanınan veya hükmen belirlenen bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba 
geçirilir; sözleşme sona ermiş veya artan tutar haczedilmiş ise onun ödenmesi gerekir. 

II - Özel durumlar. 
1. Ticarî senetler 
MADDE 91 - (1) 90 inci maddede öngörüldüğü şekilde cari hesaba yazılan ancak bedeli alı

namayan ticarî senet sahibine geri verilerek, carî hesaptan kaydı silinir. 
2. Ücret ve giderler 
MADDE 92 - (1) Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin bulunması, komisyon sözleşme

sinden kaynaklanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluşturmaz. 
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3. Hesap dışında kalan alacaklar 

MADDE 93 - (1) Takas edilemeyen alacaklarla, belirli bir amaca harcanmak veya ayrıca em
re hazır tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba geçirilemez. 

III - Bakiye 

1. Belirlenmesi 

MADDE 94 - (1) Sözleşme veya ticarî teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre 
hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir. 

(2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yılının son günü ta
raflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetve
li alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla ve
ya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. 

2. Faiz 

a) Alacaklar için faiz 

MADDE 95 - (1) Cari hesabın alacak kısmına kaydolunan tutarlar için sözleşme veya ticarî 
teamüller gereğince, hesaba kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler. 

3. Bakiye için faiz işletilemeyeceği 

MADDE 96 - (1) Alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çıkarılması ile bulunan bakiyeye fa
iz işletilemeyeceği gibi, bileşik faize yol açabilecek hiçbir uygulama da yapılamaz. 

IV - Bütünlük ilkesi 
MADDE 97 - (1) Cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrılmaz bir bütün oluşturur. 

Cari hesabın kesilmesinden önce taraflardan hiç biri, alacaklı veya borçlu sayılamaz. Tarafların hu
kukî durumunu ancak sözleşmenin sonundaki hesabın kesilmesi belirler. 

C) Cari hesabın sona ermesi 

I - Genel olarak 

MADDE 98 - (1) Cari hesap sözleşmesi; 

a) Kararlaştırılan sürenin sona ermesi; 

b) Bir süre kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması; 

c) Taraflardan birinin iflâs etmesi, 

hallerinde sona erer. 

II - Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 

MADDE 99 - (1) Sözleşme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kısıtlanırsa 
her iki taraf ve kanunî temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek şartıyla cari hesap söz
leşmesini feshedebilir. Ancak, artan tutarın ödenmesi, hesabın 94 üncü maddeye göre kapatılması 
gereken tarihte istenebilir. 

D) Artan tutarın haczi 

MADDE 100 - (1) Taraflardan birinin alacaklısının ona ait artan tutan haczettirdiği gün hesap 
kapatılarak artan tutar saptanır. 
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(2) Bu hâlde, borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf, onbeş gün içinde haczi kaldırtmazsa, 
diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalem
ler geçirilmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Meğer ki; hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce 
doğmuş bulunan hukukî bir ilişkiden kaynaklansın. 

(3) Haciz ettiren alacaklı bakiyeden, kendi alacağını karşılayan kısmının ödenmesini ancak he
sabın 94 üncü maddeye göre kapatılması gereken anda isteyebilir. 

E) Zamanaşımı 
MADDE 101 - (1) Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan ar

tan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gereken 
veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bulunan da
valar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrarlar. 

YEDİNCİ KISIM 
Acentelik 

A) Genel olarak 
I - Tanımı 
MADDE 102 - (1) Ticari mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi iş

letmeye bağlı bir hukukî konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya 
bölge içinde sürekli olarak ticarî bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bun
ları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir. 

(2) Bu Kısımda hüküm bulunmayan hâllerde aracılık eden acentelere Borçlar Kanununun 
tellâllık hükümleri, sözleşme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulun
mayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanır. 

(3) Taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır. 
II - Uygulama alanı 
MADDE 103 - (1) Özel kanunlardaki hükümler saklı olmak üzere, bu Kısım hükümleri şunlar 

hakkında da uygulanır: 
a) Sözleşmeleri yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi adına yapmaya sürekli olarak 

yetkili bulunanlar. 
b) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabı

na ülke içinde işlemlerde bulunanlar. 
III - İnhisar 
MADDE 104 - (1) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, müvekkil, aynı zamanda ve aynı yer 

veya bölge içinde aynı ticaret dalı ile ilgili olarak birden fazla acente atayamayacağı gibi, acente de 
aynı yer veya bölgede, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticari işletme hesabına acentelik 
yapamaz. 

B) Acentenin yetkileri 
I - Genel olarak 
MADDE 105 - (1) Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ih

tar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule yet
kilidir. 
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(2) Bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabi
leceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir. Yabancı tacirler adına acentelik yapanlar 
hakkındaki sözleşmelerde yer alan, bu hükme aykırı şartlar geçersizdir. 

(3) Acentelerin ad ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye'de açılacak olan davalar 
sonucunda alınan kararlar acentelere uygulanamaz. 

II - Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 
MADDE 106 - (1) Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat tes

lim etmediği malların bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediği mallan teslim almaya yetkili ol
madığı gibi bu işlemlerden doğan alacağı yenileyemez veya miktarını indiremez. 

III - Sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 107 - (1) Özel ve yazılı bir yetki almadan acente, müvekkili adına sözleşme yapma

ya yetkili değildir. 
(2) Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafından 

tescil ve ilân ettirilmesi zorunludur. 
IV - Yetkisizlik 
MADDE 108 - (1) Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak, müvekkili adına bir 

sözleşme yaparsa müvekkili bunu haber alır almaz icazet verebilir; vermediği takdirde acente söz
leşmeden kendisi sorumlu olur. 

C) Acentenin borçları 
I - Genel olarak 
MADDE 109 - (1) Acente, sözleşme uyarınca kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde, 

müvekkilinin işlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 
(2) Acente, kusursuz olduğunu ispat etmediği takdirde özellikle, müvekkili hesabına saklamak

ta olduğu malın veya eşyanın uğradığı hasarlardan sorumludur. 
II - Haber verme yükümlülüğü 
MADDE 110 - (1) Acente, üçüncü kişilerin kabule yetkili olduğu beyanlarını, bölgesindeki pi

yasanın ve müşterilerin fınansal durumunu, şartlarını, bunlarda meydana gelen değişiklikleri ve ya
pılan işlemlere ilişkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususları ona zamanında bildirmek zo
rundadır. 

(2) Acente müvekkilin açık talimatı olmayan konularda, emir alıncaya kadar işlemi geciktire
bilir. Ancak, işin acele nitelik taşıması nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait ol
mazsa veya acente en yararlı şartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi 
görüşüne göre işlemi yapar. 

III - Önlemler 
MADDE 111 - (1) Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı eşyanın taşınma sırasında hasara 

uğradığına dair belirtiler varsa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı dava hakkını teminat altına almak üze
re, hasarı belirlettirmek ve gereken diğer önlemleri almak, eşyayı mümkün olduğu kadar korumak 
veya tamamen telef olması tehlikesi varsa, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince yetkili 
mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür. 
Aksi takdirde, ihmâli yüzünden doğacak zararı tazmin eder. 
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(2) Satılmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya değerini dü
şürecek değişikliklere uğrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun değilse 
veya müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 
nci maddesi gereğince eşyayı sattırmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zo
runludur. 

IV - Ödeme borcu 

MADDE 112 - (1) Acente, müvekkiline ait olan parayı göndermekle veya teslim etmekle yü
kümlü olup da bunu yapmazsa, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren faiz ödemek ve gerekirse 
ayrıca tazminat vermek zorundadır. 

D) Acentenin hakları 

I - Ücret 

1. Ücrete hak kazandıran işlemler 

MADDE 113 - (1) Acente, acentelik ilişkisinin devamı süresince kendi çabasıyla veya aynı ni
telikteki işlemler için kazandırdığı üçüncü kişilerle kurulan işlemler için ücret isteyebilir. Bu ücret 
hakkı, üçüncü fıkra uyarınca önceki acenteye ait olduğu hâlde ve ölçüde doğmaz. 

(2) Acenteye belli bir bölge veya müşteri çevresi bırakılmışsa, acente, acentelik ilişkisinin de
vamı süresince bu bölgedeki veya çevredeki müşterilerle kendi katkısı olmadan kurulan işlemler 
için de ücret isteyebilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi burada da uygulanır. 

(3) Acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra kurulan işlemler için acente; 

a) İşleme aracılık etmişse veya işlemin yapılmasının kendi çabasına bağlanabileceği ölçüde 
işlemi hazırlamış ve işlem de acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurul
muşsa; 

b) Birinci veya ikinci fıkraların birinci cümleleri uyarınca ücret istenebilecek bir işleme ilişkin 
olarak üçüncü kişinin icabı, acentelik ilişkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile 
ulaşmışsa, 

ücret isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve şartlara göre paylaşılması hakkaniyet gereği ise, sonraki 
acente de uygun bir pay alır. 

(4) Acente, ayrıca, müvekkilinin talimatına uygun olarak tahsil ettiği paralar için de tahsil ko
misyonu isteyebilir. 

2. Ücrete hak kazanma zamanı 

MADDE 114 - (1) Acente, kurulan işlem yerine getirildiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. 
Taraflar bu kuralı acentelik sözleşmesiyle değiştirebilir; ancak müvekkil işlemi yerine getirince, 
acente, izleyen ayın son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanır. Her hâlde acente, üçün
cü kişi kurulan işlemi yerine getirdiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. 

(2) Üçüncü kişinin işlemi yerine getirmeyeceği kesinleşirse, acentenin ücret hakkı düşer; öden
miş tutarlar geri verilir. 

(3) Aracılık edilen sözleşmeyi müvekkilin kısmen veya tamamen yahut öngörüldüğü şekliyle 
yerine getirmeyeceği kesinleşse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle 
sözleşmenin yerine getirilemediği hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakkı düşer. 
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3. Ücretin miktarı 
MADDE 115 - (1) Sözleşmede hüküm yoksa ücretin miktarı, acentenin bulunduğu yerdeki ti

carî teamüle, teamül de mevcut değilse hâlin gereğine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesince 
belirlenir. 

4. Ücretin ödeme zamanı 
MADDE 116 - (1) Acentenin hak kazandığı ücretin, doğumu tarihinden itibaren en geç üç ay 

içinde ve her hâlde sözleşmenin sona erdiği tarihte ödenmesi gerekir. 
(2) Ücret istemi, muacceliyeti ve hesaplanması bakımından önemli olan bütün konular hakkın

da acente bilgi istediği takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadır. Ayrıca acente, ücrete bağ
lı işlemlere ilişkin defter kayıtlarının suretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden iste
yebilir. Müvekkil, defter suretini vermekten kaçınırsa ya da defterlerin doğruluğu ve tamlığı konu
sunda kuşku duymayı gerektiren haklı nedenler varsa, acente, ticarî defter ve belgelerin ilgili kısım
larını ya kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorunu mah
keme duruma en uygun şekilde karara bağlar. 

(3) Bu hükümlerin aksinin kararlaştırılması acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. 
II - Olağanüstü giderlerin karşılanması 
MADDE 117 - (1) Acente, yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptıklarından ancak olağa

nüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir. 
III - Faiz isteme hakkı 
MADDE 118 - (1) Avans ve olağanüstü giderler hakkında 20 nci maddenin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesi hükmü uygulanır. 
IV - Hapis hakkı 
MADDE 119 - (1) Acente, müvekkilindeki bütün alacakları ödeninceye kadar, acentelik söz

leşmesi dolayısıyla alıp da gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta de
vam eden bir üçüncü kişinin elinde bulunan taşınırlar ve kıymetli evrak ile herhangi bir eşyayı tem
sil eden senet aracılığıyla kullanabildiği mallar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

(2) Müvekkile ait mallar acente tarafından sözleşme veya kanun gereği satıldığı takdirde, acen
te bu malların bedelini ödemekten kaçınabilir. 

(3) Müvekkil aciz hâlinde bulunduğu takdirde, acentenin henüz muaccel olmamış alacakları 
hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla, 951 ilâ 953 üncü maddele
ri hükümleri saklıdır. 

E) Müvekkilin borçları 
MADDE 120 - (1) Müvekkil, acenteye; 
a) Mallarla ilgili belgeleri vermek, 
b) Acentelik sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususları ve özellikle iş hacmi

nin acentenin normalde bekleyebileceğinden önemli surette düşük olabileceğini bildirmek, 
c) Acentenin yaptığı işleri kabul edip etmediğini ya da yerine getirilmediğini uygun bir süre 

içinde bildirmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 998 — 

d) Acentenin istemeye hak kazandığı ücreti ödemek, 

e) Ücret, avans ve olağanüstü giderler hakkında 20 nci madde hükümlerine göre faiz ödemek 
zorundadır. 

(2) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde, geçersizdir. 
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 
I - Sebepleri 
MADDE 121 - (1) Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, taraflardan her 

biri üç ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış ol
sa bile haklı sebeplerden dolayı her zaman fesih olunabilir. 

(2) Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya de
vam edilmesi hâlinde, sözleşme belirsiz süreli hâle gelir. 

(3) Müvekkilin veya acentenin iflâsı, ölümü veya kısıtlanması hâlinde, Borçlar Kanununun 397 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

(4) Haklı bir sebep olmadan veya üç aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden ta
raf, başlanmış işlerin tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorun
dadır. 

(5) Müvekkilin veya acentenin iflâsı, ölümü veya kısıtlanması sebebiyle, acentelik sözleşmesi 
sona ererse, işlerin tamamlanması hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranlanarak 
belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazılı hâllere göre onun yerine geçen
lere verilir. 

II - Denkleştirme istemi 
MADDE 122 - (1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra; 

a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesin
den sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, 

b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazan
dırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme 
ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa ve 

c) Denkleştirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete uygun düşüyorsa, 
acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir. 
(2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer öde

melerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı 
sırasındaki ortalama esas alınır. 

(3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse ve
ya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente 
denkleştirme isteminde bulunamaz. 

(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme 
ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir. 

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık ile benzeri diğer sürekli sözleşme 
ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır. 
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III - Rekabet yasağı anlaşması 
MADDE 123 - (1) Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona erme

sinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerini içeren 
ve müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaşma en 
çok, ilişkinin bitiminden itibaren iki yıllık süre için yapılabilir ve yalnızca acenteye bırakılmış olan 
bölgeye veya müşteri çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara 
ilişkin olabilir. Müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi 
şarttır. 

(2) Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının uygulanmasın
dan yazılı olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanından itibaren altı ayın geçme
siyle tazminat ödeme borcundan kurtulur. 

(3) Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle sözleşme ilişki
sini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa 
yazılı olarak bildirebilir. 

(4) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. 

İKİNCİ KİTAP 
Ticaret Şirketleri 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Türleri 
MADDE 124 - (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirket

lerden ibarettir. 
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bö

lünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. 
B) Tüzel kişilik ve ehliyet 
MADDE 125 - (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. 
(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan 

yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklıdır. 
C) Uygulanacak kanun hükümleri 
MADDE 126 - (1) Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanu

nunun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Borçlar 
Kanununun adî şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şir
ketleri hakkında da uygulanır. 

D) Sermaye koyma borcu 
I - Konusu 
MADDE 127 - (1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; 

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; 
b) Fikrî mülkiyet hakları; 
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; 
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d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları; 
e) Kişisel emek; 
f) Ticarî itibar; 
g) Ticarî işletmeler; 
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi de

ğerler; 
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar; 
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer 
konabilir. 

II - Hükmü 
1. Genel olarak 
MADDE 128 - (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle 

koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. 

(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer 
alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicilleri
ne, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde 
aynî sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt iyiniyeti kaldırır. 

(3) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan 
aynî bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil aranmaksızın ge
çerlidir. 

(4) Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçla
nılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğru
dan tasarruf edebilir. 

(5) Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer aynî bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şir
ketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir. 

(6) Mülkiyet ve diğer aynî hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere yapılacak tes
cillerle ilgili bildirimler, ticaret sicil müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve hemen yapılır. Şirketin 
tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır. 

(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava ede
bileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazmi
nat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir. 

(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular ta
rafından ortaklar aleyhine ihtiyatî tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilânı tarihinden itibaren iş
lemeye başlar. 

2. Temerrüt faizi 
MADDE 129 - (1) Zamanında ifa edilmeyen sermaye para ise, 128 inci madde gereğince taz

minat hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm 
yoksa, şirketin tescili anından itibaren temerrüt faizi de ödenir. 
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3. Sorumlu olma 
MADDE 130 - (1) Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şir

ketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. 
(2) Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününden, muaccel ise 

şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir. 
(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı 

şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek gün
lerin temerrüt faizini de öder. 

(4) Alacak kısmen tahsil edilmişse, yukarıdaki hükümler tahsil edilmemiş olan kısım hakkın
da geçerlidir. 

4. Karineler 
MADDE 131 - (1) Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, il

gililerce kabul edilmiş sayılır. 
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak ko

nan aynıların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur. 
(3) Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası 

kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez. 
5. Faiz ve ücret alma hakkı 
MADDE 132 - (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle ortakların, koyduk

ları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul oluna
bilir. 

E) Ortakların kişisel alacaklıları 
MADDE 133 - (1) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, 

hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye 
payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda 
borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. 

(2) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından al
mak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesin! ve pa
raya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir. 

(3) Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan di
ğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir. 

(4) Yukarıdaki hükümler borçlu ortakların şirket dışındaki mallarına alacaklıların başvurmala
rına engel olmaz. 

F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
I - Uygulama alanı ve kavramlar 
1. Uygulama alanı 
MADDE 134 - (1) Ticaret şirketlerinin birleşmelerine, bölünmelerine ve tür değiştirmelerine 

134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanır. 
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(2) Diğer kanunların, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri 
saklıdır. 

2. Kavramlar 
MADDE 135 - (1) 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasında; "şirket", ticaret şirketlerini; 

"ortak", anonim şirketlerin paysahiplerini, limited şirketler ile şahıs şirketlerinin ve kooperatiflerin 
ortaklarını; "ortaklık payı", şahıs şirketlerindeki ortaklık payını, anonim şirketteki payı, limited şir
ketteki esas sermaye payını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketteki ortaklık payını; "ge
nel kurul", anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle kooperatiflerdeki 
genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü; "yönetim or
ganı", anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya mü
dürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi; "şirket söz
leşmesi", anonim şirketlerde esas sözleşmeyi, şahıs şirketleriyle limited şirketlerde şirket sözleşme
sini ve kooperatifte ana sözleşmeyi ifade eder. 

(2) Küçük ve orta ölçekli şirketler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522, sermaye şirketleri 
hakkında ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanır. 

II - Birleşme 

1. Genel hükümler 
a) İlke 
MADDE 136-(1) Şirketler; 

a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle "devralma şeklinde birleşme" veya 

b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle "yeni kuruluş şeklinde birleşme" 
yoluyla birleşebilirler. 

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket "devralan", katılan şirket 
"devrolunan" diye adlandırılır. 

(3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şir
ketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Bir
leşme sözleşmesi 140 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir. 

(4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. 
Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. 

b) Geçerli birleşmeler 

MADDE 137 - (1) Sermaye şirketleri, 

a) Sermaye şirketleriyle 

b) Kooperatiflerle ve 

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, 

birleşebilirler. 

(2) Şahıs şirketleri, 

a) Şahıs şirketleriyle 

b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 
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c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, 
birleşebilirler. 
(3) Kooperatifler, 
a) Kooperatiflerle, 
b) Sermaye şirketleriyle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, 
birleşebilirler. 
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 
MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve 

devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. 
(2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, bir işlem denetçisinin, bu hususu doğrulayan raporunun, 

devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır. 
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 
MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamının yansı zararlarla kaybolan 

veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık 
durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket 
ile birleşebilir. 

(2) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan bir işlem denetçisi tarafından ha
zırlanan raporun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulma
sı şarttır. 

2. Ortaklık payları ve hakları 
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması 
MADDE 140 - (1) Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını kar

şılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma haklan vardır. Bu 
istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem 
taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. 

(2) Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortalarına tahsis olu
nan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenme
si öngörülebilir. 

(3) Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun 
veya oy hakkını haiz paylar verilir. 

(4) Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan 
şirkette eşdeğerde haklar veya uygun bir karşılık verilir. 

(5) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine, eşdeğerli haklar tanımak veya 
intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır. 

b) Ayrılma akçesi 
MADDE 141 - (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan 

şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine 
denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. 
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(2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini 
öngörebilirler. 

3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 
a) Sermaye artırımı 

MADDE 142 - (1) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şir
ketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır. 

(2) Birleşmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim şirketler
de, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin 
olanlar müstesna, uygulanmaz. 

b) Yeni kuruluş 
MADDE 143 - (1) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 

sayılı Kooperatifler Kanununun, aynî sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sa
yısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır. 

c) Ara bilanço 
MADDE 144 - (1) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı ay

dan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketle
rin malvarlıklannda önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara 
bilanço çıkarmak zorundadır. 

(2) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve 
ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde de
ğiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşılmayan işlet
me için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 

4. Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve denetleme 
a) Birleşme sözleşmesi 
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 
MADDE 145 - (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şir

ketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır. 

bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği 
MADDE 146 - (1) Birleşme sözleşmesinin; 

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuru
luş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini; 

b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin 
ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları; 

c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine 
tanıdığı haklan; 

d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini; 
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e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kânna hak 
kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri; 

f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini; 
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı ta

rihi; 

h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları; 
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini; 
içermesi zorunludur. 
b) Birleşme raporu 
MADDE 147 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, bir

leşme hakkında bir rapor hazırlarlar. 
(2) Raporda; 
a) Birleşmenin amacı ve sonuçları; 
b) Birleşme sözleşmesi; 

c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketle
rin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları; 

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi ve
rilmesinin sebepleri; 

e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler; 
f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı; 
g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek 

ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi; 

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler; 
i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sos

yal plânın içeriği; 

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri; 

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 
hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 
(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklen

mesi şarttır. 
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlen

mesinden vazgeçebilirler. 

c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 
MADDE 148 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve 

birleşmeye esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri 
şarttır. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine amaca yardımcı 
olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 1006 — 

(3) İşlem denetçisi denetleme raporunda; 
a) Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan şirketin or

taklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı; 
b) Değişim oranının ve ayrılma akçesinin adil olup olmadığı; 
c) Değişim oranının hangi yönteme göre hesaplandığı; en az üç farklı genel kabul gören yön

tem ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil olduğu; 
d) Diğer genel kabul gören yöntemlere göre hangi değerlerin ortaya çıkabileceği; 
e) Denkleştirme varsa, bunun uygun olup olmadığı; 
f) Değişim oranının hesaplanması yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate alınan özel

likler; 
hususunda inceleme yapıp görüş açıklamakla yükümlüdürler. 
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler. 
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 
a) İnceleme hakkı 
MADDE 149 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve hal

ka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararın
dan önceki otuz gün içinde, 

a) Birleşme sözleşmesini, 
b) Birleşme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın yılsonu fınansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançola

rım, 
ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet ha

millerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bun
lar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayınlanır. 

(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kişiler, aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin ve var
sa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya gi
der karşılığı istenilemez. 

(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ve 
internet sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkına işaret eder. 

(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve 
nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Ga
zetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde 
ilân eder. 

(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler inceleme hakkının kullanılma
sından vazgeçebilirler. 

b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
MADDE 150 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerden birinin aktif veya pasif varlıklarında, birleş

me sözleşmesinin imzası tarihiyle, bu sözleşmenin genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında, 
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önemli değişiklik meydana gelmişse, yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna ve birleşme
ye katılan diğer şirketlerin yönetim organlarına yazılı olarak bildirir. 

(2) Birleşmeye katılan tüm şirketlerin yönetim organları, bu durumda birleşme sözleşmesinin 
değiştirilmesine veya birleşmeden vazgeçmeye gerek olup olmadığını incelerler; böyle bir sonuca 
vardıkları takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diğer hâlde, yönetim organı genel kurulda, bir
leşme sözleşmesinde uyarlamaya gerek bulunmadığının gerekçesini açıklar. 

c) Birleşme kararı 

MADDE 151 - (1) Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme söz
leşmesi genel kurulda; 

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi saklı olmak üzere, anonim ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu 
temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle; 

b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu tem
sil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle; 

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları 
şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla; 

d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve 
başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da ge-
nişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla, 

onaylanmalıdır. 

(2) Kollektif ve komandit şirketlerde birleşme sözleşmesinin oy birliğiyle onaylanması gerekir. 
Ancak, şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların dörtte üçünün kararıyla onay
lanması öngörülebilir. 

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, başka bir şirketi devralması hâlinde, bi
rinci fıkranın (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamının birleşmeyi yazılı olarak 
onaylamaları gereklidir. 

(4) Bir limited şirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirkette, devralma ile ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa veya bunlar 
mevcut olup da genişletiliyorsa, bütün ortakların oy birliğine gerek vardır. 

(5) Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirke-
tiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanı
nın olumlu oylarıyla onaylanması şarttır. 

(6) Birleşme sözleşmesinde devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, 
birleşme sözleşmesinin ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli nisapla onaylanmış 
olması zorunludur. 

6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler 

a) Ticaret siciline tescil 
MADDE 152 - (1) Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yöne

tim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur. 
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(2) Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme 
değişiklikleri de ticaret siciline sunulur. 

(3) Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 
b) Hukukî sonuçlar 
MADDE 153 - (1) Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil 

anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. 
(2) Devrolunan şirketin ortaklan devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, devralan şirke

tin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar ile devrolunan şir
ketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar için doğmaz. 

(3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 
c) İlân 
MADDE 154 - (1) Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. 
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 

a) Uygulama alanı 
MADDE 155 - (1) a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren 

bütün paylanna veya, 
b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi 

grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına 
sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler. 
(2) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de, en az oy 

hakkı veren paylarının yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan paysahiplerine; 
a) Devralan şirkette şirket payları yanında 141 inci maddeye göre şirket paylarının gerçek de

ğerine denk gelen bir karşılık verilmesi tercihinin önerilmesi ve 
b) Birleşmeden ek ödeme, herhangi bir kişisel edim yükümlülüğü ve kişisel sorumluluk doğ

maması, 
hâlinde birleşme kolaylaştırılmış şartlarda gerçekleşebilir. 
b) Kolaylıklar 
MADDE 156 - (1) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen şart

lara uyan sermaye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) 
ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu sermaye şirketleri, 147 nci madde
de öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye, 148 inci maddede yer alan birleşme sözleşmesini de
netletme hakkı ile 149 uncu maddede düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadık
ları gibi, birleşme sözleşmesini 151 inci madde uyarınca genel kurulun onayına da sunmayabilirler. 

(2) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan serma
ye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (f) ilâ 
(i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu şirketler 147 nci maddede öngörülen 
birleşme raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini 151 inci madde gereğince genel kurula 
sunmaya da zorunlu değillerdir. 149 uncu maddede öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tes
cili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce sağlanmış olması gerekir. 
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8. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
a) Alacakların teminat altına alınması 
MADDE 157 - (1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 

kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını te
minat altına alır. 

(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibi-
nin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapa
cakları ilânla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilânla haklarını bildirirler. İşlem denetçisi, bir
leşmeye katılan şirketlerin serbest malvarlıklarının, ödenmesine yetmeyeceği bilinen bir alacakları 
bulunmadığını veya böyle bir alacak istemi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilân yükümlülüğü 
ortadan kalkar. 

(3) Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem denetçisi ra
poruyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan kalkar. 

(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat 
göstermek yerine borcu ödeyebilir. 

b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi 
MADDE 158 - (1) Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının ilânın
dan önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır. 

(2) Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, 
birleşme kararının ilânı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. Alacak ilân tarihin
den sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar. Bu sınırlama, devralan 
şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz. 

(3) Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar 
devam eder; meğerki, izahname başka bir düzenleme içersin. 

(4) İş ilişkileri hakkında 178 inci madde hükmü uygulanır. 
III - Bölünme 
1. Genel hükümler 
a) İlke 
MADDE 159 - (1) Bir şirket tam veya kısmî bölünebilir. 
a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bö

lünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp dev
rolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. 

b) Kısmî bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere 
devrolunur. Bölünen şirketin ortaklan, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler ve
ya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve 
haklan elde ederek yavru şirketini oluşturur. 

b) Geçerli bölünmeler 
MADDE 160 - (1) Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere 

bölünebilirler. 
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c) Şirket paylarının ve haklarının korunması 
MADDE 161 - (1) Tam ve kısmî bölünmede şirket paylan ve hakları 140 inci madde uyarın

ca korunur. 
(2) Devreden şirketin ortaklarına, 
a) Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları oranında şirket payları veya 
b) Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oran

da şirket payları, 
tahsis edilebilir, (a) bendindeki bölünme "oranların korunduğu", (b) bendindeki bölünme ise 

"oranların korunmadığı bölünme"dir. 
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 
a) Sermayenin azaltılması 
MADDE 162 - (1) Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması hâlinde 473, 

474 ve 592 nci maddeler ile kooperatiflerde Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesine dayanıla
rak bu Kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz. 

b) Sermaye artırımı 
MADDE 163 - (1) Devralan şirket sermayesini, devreden şirketin ortaklarının haklarını koru

yacak miktarda artırır. 
(2) Bölünmede, aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bölünme sebebiyle, 

kayıtlı sermaye sisteminde müsait olmasa bile, tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir. 
c) Yeni kuruluş 
MADDE 164 - (1) Bölünme çerçevesinde yeni bir şirketin kurulmasına bu Kanun ile Koope

ratifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır. Sermaye şirketlerinin kurulmasında, ku
rucuların asgarî sayısına ve aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

d) Ara bilanço 
MADDE 165 - (1) Bilanço günüyle, bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme plânının dü

zenlenmesi tarihi arasında altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun çıkarılmasın
dan itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmiş 
olduğu takdirde, bir ara bilanço çıkarılır. 

(2) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, ara bilanço
ya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve standartlar uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 
b) Son bilançoda kabul edilmiş bulunan değerlemeler, sadece ticarî defterlerdeki hareketler öl

çüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşıl
mayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakkı 
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı 
aa) Genel olarak 
MADDE 166 - (1) Bir şirket bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini var olan şirketlere dev-

redecekse, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından bir bölünme sözleşmesi yapılır. 
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(2) Bir şirket, bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini, yeni kurulacak şirketlere devrede-
cekse, yönetim organı bir bölünme plânı düzenler. 

(3) Hem bölünme sözleşmesinin hem de bölünme plânının yazılı şekilde yapılması ve bunların 
genel kurul tarafından 173 üncü madde hükümlerine göre onaylanması şarttır. 

bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme plânının içeriği 
MADDE 167 - (1) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı özellikle; 
a) Bölünmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, merkezlerini ve türlerini; 
b) Aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve tahsisini; açık 

tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli evrakı ve maddî olmayan mal
varlığını teker teker gösteren listeyi; 

c) Payların değişim oranını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını ve devreden şirketin 
ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamaları; 

d) Devralan şirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiği hak
ları; 

e) Şirket paylarının değişim tarzlarını; 
f) Şirket paylarının bilanço kârına hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarını ve bu istem hak

kının özelliklerini; 
g) Devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan şirketin hesabına yapılmış 

kabul edildiğini; 
h) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip kişilere ve denetçilere ta

nınan özel menfaatleri; 
i) Bölünme sonucu devralan şirketlere geçen iş ilişkilerinin listesini 
içerir. 
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 
MADDE 168 - (1) Bölünme sözleşmesinde veya bölünme plânında tahsisi yapılmayan malvar

lığı konuları üzerinde; 
a) Tam bölünmede, devralan tüm şirketlerin, bölünme sözleşmesi veya plânına göre kendileri-

. ne geçen net aktif malvarlığının oranına göre, devralan tüm şirketlere paylı mülkiyet hakkı düşer. 
b) Kısmî bölünmede söz konusu malvarlığı, devreden şirkette kalır. 
(2) Birinci fıkra hükmü kıyas yoluyla alacaklara ve maddî olmayan malvarlığı haklarına da uy

gulanır. 
(3) Tam bölünmeye katılan şirketler, bölünme sözleşmesi veya bölünme plânına göre herhan

gi bir şirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar. 
c) Bölünme raporu 
aa)İçerik 
MADDE 169 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında ayrı ra

por hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir. 
(2) Rapor; 
a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını; 
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b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını; 
c) Payların değişim oranlarını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle devreden 

şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları; 
d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özellikleri; 
e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, di

ğer kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız sorumluluğu; 
f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür sebebiyle 

söz konusu olan yükümlülüklerini; 
g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğini; varsa sosyal plânın içeriğini; 
h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini; 
hukukî ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir. 
(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme plânına yeni şirketin sözleşmesi de eklenir. 
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler bölünme raporunun düzenlenme

sinden vazgeçebilirler. 
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının ve bölünme raporunun denetlenmesi 
MADDE 170 - (1) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının denetlenmesine 148 inci 

madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 
d) İnceleme hakkı 
MADDE 171 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay ön

ce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü 
yerlerde; 

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını, 
b) Bölünme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın fınansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları, 
bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar. 

(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen incele
me hakkından vazgeçebilirler. 

(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının 
kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez. 

(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirket
leri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilân yayınlarlar. 

e) Malvarhğındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 
MADDE 172 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında meydana gelen değişiklik

lere 150 nci madde kıyas yoluyla uygulanır. 
4. Bölünme kararı 
MADDE 173 - (1) 175 inci maddede öngörülen teminatın sağlanmasından sonra, bölünmeye ka

tılan şirketlerin yönetim organlan, bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını genel kurula sunar. 
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(2) Onama kararı 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında öngörü
len nisaplara uyularak alınır. 

(3) Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı, devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların 
en az yüzde doksanıyla alınır. 

5. Korunmaya ilişkin hükümler 
a) Alacaklıların korunması 
aa) Çağrı 
MADDE 174 - (1) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin

de, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün 
aralıklarla üç defa yapılacak ilânla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak 
ilânla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar. 

bb) Alacakların teminat altına alınması 
MADDE 175 - (1) Bölünmeye katılan şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilânların yayımı 

tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zo
rundadırlar. 

(2) Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, bir işlem denetçisinin ra
poruyla ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkar. 

(3) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göster
mek yerine borcu ödeyebilir. 

b) Sorumluluk 
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu 
MADDE 176 - (1) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç tahsis edilen 

şirket, bu suretle birinci derecede sorumlu bulunan şirket, alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bö
lünmeye katılan diğer şirketler, ikinci derecede sorumlu şirketler, müteselsilen sorumlu olurlar. 

(2) İkinci derecede sorumlu olan şirketlerin takip edilebilmeleri için, alacağın teminat altına 
alınmamış ve birinci derecede sorumlu şirketin, 

a) İflâs etmiş, 
b) Konkordato süresi almış, 
c) Aleyhinde yapılan bir icra takibinde kesin aciz vesikası alınmasının şartları doğmuş, 
d) Merkezi yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye'de takip edilemez duruma gelmiş veya 
e) Yurt dışındaki merkezinin yeri değiştirilmiş ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede 

güçleşmiş 
olması gerekir. 
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu 
MADDE 177 - (1) Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci madde hükmü uygulanır. 
6. İş ilişkilerinin geçmesi 
MADDE 178 - (1) Tam veya kısmî bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi iti

raz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana 
geçer. 
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(2) İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanunî işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; dev
ralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet 
sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar ge
çen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen sorumludur. 

(4) Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşme
sinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. 

(5) İşçiler muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının 
teminat altına alınmasını isteyebilirler. 

(6) Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hiz
met sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi nor
mal olarak sona ermiş olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet söz
leşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam 
ederler. 

7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 

MADDE 179 - (1) Bölünme onaylanınca, yönetim organı bölünmenin tescilini ister. 

(2) Kısmî bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekiyorsa buna iliş
kin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir. 

(3) Tam bölünme hâlinde devreden şirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder. 

(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer 
alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer. 

IV - Tür Değiştirme 

1. Genel hükümler 

a) İlke 
MADDE 180 - (1) Bir şirket hukukî şeklini.değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisi

nin devamıdır. 

b) Geçerli tür değiştirmeler 

MADDE 181 - (1) a) Bir sermaye şirketi; 

1) Başka türde bir sermaye şirketine; 

2) Bir kooperatife; 

b) Bir kollektif şirket; 

1) Bir sermaye şirketine; 

2) Bir kooperatife; 

3) Bir komandit şirkete; 

c) Bir komandit şirket; 

1) Bir sermaye şirketine; 

2) Bir kooperatife; 
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3) Bir kollektif şirkete; 
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine 
dönüşebilir. 

c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme 
MADDE 182 - (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete; 

a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi; 
b) Bir ortağın komanditer olması; 
hâlinde dönüşebilir. 

(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete; 
a-) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması, 
b) Tüm komanditerlerin komandite olması 
suretiyle dönüşebilir. 

(3) Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine 
ilişkin 257 nci madde hükmü saklıdır. 

(4) Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 190 inci madde hükümleri uygu
lanmaz. 

2. Şirket payının ve haklarının korunması 
MADDE 183 - (1) Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yok

sun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. 
(2) İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. 
(3) İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme plânının düzen

lendiği tarihte gerçek değer ödenir. 

3. Kuruluş ve ara bilanço 
MADDE 184 - (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak 

sermaye şirketlerinde ortakların asgarî sayısına ve aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler uy
gulanmaz. 

(2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla za
man geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli deği
şiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. 

(3) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve 
ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde de
ğiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticarî defterlerden anlaşılmayan işlet
me için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır. 

4. Tür değiştirme plânı 
MADDE 185 - (1) Yönetim organı bir tür değiştirme plânı düzenler. Plân yazılı şekle ve 189 

uncu madde uyarınca genel kurulun onayına tâbidir. Tür değiştirme plânı; 
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a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin 
ibareyi, 

b) Yeni türün şirket sözleşmesini, 
c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını ve

ya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları 
içerir. 
5. Tür değiştirme raporu 
MADDE 186 - (1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 
(2) Raporda; 
a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, 
b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, 
c) Yeni şirket sözleşmesi, 
d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, 
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim 

yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, 
f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler 
hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. 
(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzen

lenmesinden vazgeçebilirler. 
6. Tür değiştirme plânının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi 
MADDE 187 - (1) Şirket, tür değiştirme plânını, tür değiştirme raporunu, tür değiştirmede esas 

alınan bilançoyu işlem denetçisine denetlettirir. 
(2) Şirket işlem denetçisine, yapılacak denetlemenin amacına hizmet edebilecek bütün bilgi ve 

belgeleri vermek zorundadır. 
(3) İşlem denetçisi tür değiştirmeye ilişkin şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini, bilançonun 

gerçeğe uygun olup olmadığını ve tür değiştirmeden sonra ortakların hukukî durumlarının korunup 
korunmadığını incelemek ve değerlendirmek zorundadır. 

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler. 
7. İnceleme hakkı 
MADDE 188-(1) Şirket; 
a) Tür değiştirme plânını, 
b) Tür değiştirme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın fmansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel kurulda karar alınmasından otuz 

gün önce merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerler
de ortakların incelemesine sunar. 

(2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyalan bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şe
kilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir. 
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8. Tür değiştirme kararı ve tescil 
MADDE 189 - (1) Yönetim organı tür değiştirme plânını genel kurula sunar. Tür değiştirme 

kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: 
a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla ano

nim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte iki
sini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme 
hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla; 

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla; 
c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların 

dörtte üçünün kararıyla; 
d) Kooperatiflerde; 
1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların çoğun

luğuyla, 
2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu 

yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin 
olumlu oyuyla, 

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme plânı bütün ortakların oy birliğiyle onanır. 
Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabilece
ği öngörülebilir. 

(2) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tes
cil ile hukukî geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. 

9. Alacaklıların ve çalışanların korunması 
MADDE 190 - (1) Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci ve iş sözleşmelerinden 

doğan borçlar hakkında 178 inci madde uygulanır. 
V - Ortak Hükümler 
1. Şirket payının ve haklarının incelenmesi 
MADDE 191 - (1) Bir birleşme, bölünme veya tür değiştirmede, ortak olmayı sürdürme hak

kının şirket payının veya haklarının kanuna uygun bir şekilde tanınmaması veya ayrılma karşılığı
nın uygun olmaması hâlinde, her ortak birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının ilânından 
itibaren iki ay içinde mahkemeden bir denkleştirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Denkleştirme ak
çesinin belirlenmesinde 140 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. 

(2) Davacı ile aynı hukukî durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, bölün
meye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortaklan hakkında da hüküm doğurur. 

(3) Davanın giderleri devralan şirkete aittir. Özel durumların haklı göstermesi hâlinde, mahke
me giderleri kısmen veya tamamen davacıya yükletilebilir. 

(4) Ortak olma hakkının veya ortaklık haklarının korunmasının incelenmesine ilişkin dava, bir
leşmenin, bölünmenin veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez. 

2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları 
MADDE 192- (1) 134 ilâ 190 inci maddelerin ihlâli hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiş

tirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye ve-
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ya tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortaklan; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânın
dan itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlânın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden 
başlar. 

(2) Kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir. 
(3) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı 

hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukukî sakatlık, verilen süre içinde 
giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli önlemleri alır. 

3. Sorumluluk 
MADDE 193 - (1) Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde ka

tılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zarar
lardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır. 

(2) Birleşmeyi, bölünmeyi veya tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, münferit ortak
lara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. 

(3) 202 ilâ 208, 755, 757 ve 760 inci madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya ko
operatifin iflâsı hâlinde 565 ve 756 ncı maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi kı
yas yoluyla uygulanır. 

VI - Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 
MADDE 194 - (1) Bir ticarî işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak sure

tiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak 
hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü maddeler hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

(2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kı
yas yoluyla uygulanabilir. 

(3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşebilmesi için ticaret şirketinin tüm payları ti
cari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralmmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişi
ler adına tescil edilmelidir. Bu hâlde, türüne dönüşülen ticaret şirketi bir kollektif veya komandit şir
ket ise, ticaret şirketinin borçlarından ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler yanında, ticaret şir
ketinin eski ortakları da sıfatlarına göre sorumlu olurlar. Söz konusu dönüşüme bu Kanunun 264 ilâ 
266 ncı maddeleri de uygulanır. 

(4) 182 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. 
G) Şirketler topluluğu 
I - Hâkim ve bağlı şirket 
MADDE 195 - (1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; 
1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 
2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda 

üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer paysahipleri ya 

da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa; 
b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâki

miyeti altında tutabiliyorsa; 
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birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye'de ise, 
bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin 
paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararlan alabilecek miktarda paylarına sahip bu
lunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir. 

(3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, 
dolaylı hâkimiyettir. 

(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirket
ler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana; bağlı şirketler yavru şirket konumundadır. 

(5) Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında bu
lunan bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki şirketler toplu
luğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir sayılır. Konsolide tablolar hakkındaki hü
kümler saklıdır. 

(6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında "yönetim kurulu" terimi limited 
şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneti
cileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder. 

II - Pay ve oy oranlarının hesaplanması 
MADDE 196 - (1) Bir ticaret şirketinin, sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye 

şirketinde sahibi olduğu payın veya payların itibarî değerleri toplamının, iştirak olunan şirketin ser
mayesine oranlanarak bulunur. Sermaye şirketinin elinde bulunan kendi payları ile, hesabına alın
mış olup üçüncü kişilerin elinde bulunan kendi payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış 
sermayesinden düşülür. 

(2) Bir ticaret şirketinin, bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, ticaret şirketinin o ser
maye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan, kullanılabilen oy haklarının toplamının, serma
ye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının toplamına oranlanarak bulunur. Hesaplamada, ser
maye şirketinin elinde bulunan kendi payları ile, hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elinde bu
lunan kendi paylarından doğan oy haklan düşülür. 

III - Karşılıklı iştirak 
MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri 

karşılıklı iştirak durumundadır. Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. 
Anılan şirketlerden biri diğerine hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak 
durumundaki şirketlerin her biri diğerine hâkimse ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunur. 

IV - Bildirim, tescil ve ilân yükümlülükleri 
MADDE 198 - (1) Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı 

olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde 
yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü tak
dirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şir
ketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda be
lirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı 
bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilân edilir. Payların yüzdelerinin 
hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. Teşebbüsün ve sennaye şirketinin yönetim kurulu üye-
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leriyle yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, serma
yelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki pay
ları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve 
ilân olunur. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen bildirim ile tescil ve ilân yükümlülüğü yerine getirilmediği süre
ce, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilme
mesine dair diğer hukukî sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

(3) Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve 
ilânı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, bu Kanun ile diğer kanunlardaki şirketler topluluğuna dair 
yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 

V - Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 
MADDE 199 - (1) Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin 

hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet 
yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da 
ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukukî işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirke
tin veya onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer ön
lemlerin açıklaması yapılır. Hukukî işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebe
bi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde 
fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı ta
nındığı ayrıca bildirilir. 

(2) Rapor, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. 
(3) Yönetim kurulu raporun sonunda şirketin, hukukî işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı 

veya alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukukî işlem
de uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şir
keti zarara uğratıp uğratmadığını açıklar. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın 
denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporunda yer alır. 

(4) Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin fi-
nansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketler
le, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin paysahipleri ve bunların yakınlarıyla iliş
kileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe 
yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunma
sını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şir
ketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri tak
dirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlen
dirilen uzmanlarına vennekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir 
üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur. 

VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 
MADDE 200 - (1) Hâkim şirketin her paysahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin fınansal ve 

malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin 
birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin paysahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, 
yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap 
verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir. 
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VII - Hakların donması 
MADDE 201 - (1) Bir semaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak konumuna bi

lerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer 
paysahipliği haklarının sadece dörtte birini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı hariç, diğer 
tüm paysahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dik
kate alınmaz. 389 ile 612 nci madde hükümleri saklıdır. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen sınırlama, bağlı şirketin hâkim şirketin paylarını iktisap etmesi 
veya her iki şirketin birbirlerine hâkim olması hâlinde uygulanmaz. 

VIII - Sorumluluk 
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması 
MADDE 202 - (1) a) Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullana

maz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî işlemler yap
maya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını aynî veya kişisel nitelikte haklarla sınırlan
dırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; 
haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verim
liliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağla
yacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez; meğerki, kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denk-
leştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yı
lı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınsın. 

b) Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem 
hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her paysahibi, hâkim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim 
kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. Hâkim istem üzerine veya resen 
somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat yerine bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri
ne göre, davacı paysahiplerinin paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uy
gun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme karar verebilir. 

c) Alacaklılar da, (b) bendi uyarınca, şirket iflâs etmemiş olsa bile, şirketin zararının şirkete 
ödenmesini isteyebilirler. 

d) Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dü
rüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir 
şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin 
ispatı hâlinde tazminata hükmedilemez. 

e) Paysahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561 
inci maddeler uygulanır. Hâkim teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulunması hâlinde tazminat da
vası bağlı şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır. 

(2) Hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabi
lir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılma
sı ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararma red oyu verip tutanağa 
geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz eden 
paysahipleri; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriy
le, böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değer
le veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden 
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isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat 
veya payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu ka
rarının ilân edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 

(3) İkinci fıkrada öngörülen dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların sa
tın alma değerini karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya 
mahkeme adına yatırılmasına karar verilir. Teminat yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim 
kurulu kararına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörü
len davaların kötü niyetle açılması hâlinde davalı, uğradığı zararın müteselsilen tazmin edilmesini 
ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilir. 

(4) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmede, paysahiplerine ve ortaklara tanınmış bulunan diğer 
haklar saklıdır. 

(5) Bağlı şirketin yöneticileri, bu madde hükümleri dolayısıyla paysahiplerine ve alacaklılara 
karşı doğabilecek sorumluluklarının tüm hukukî sonuçlarının, bir sözleşme ile üstlenmesini hâkim 
teşebbüsten isteyebilir. 

2. Tam hâkimiyet hâlinde 

a) Talimat 

MADDE 203 - (1) Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğru
dan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahipse, hâkim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlen
miş ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek sonuçlar doğurabile
cek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. 
Bağlı şirketin organları talimata uymak zorundadır. 

b) İstisna 

MADDE 204 - (1) Bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek 
olan veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez. 

c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu 

MADDE 205 - (1) Bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek 
ilgililer, 203 ve 204 üncü madde kapsamındaki talimatlara uymaları nedeniyle, şirkete ve paysahip
lerine karşı sorumlu tutulamazlar. 

d) Şirket alacaklılarının dava hakkı 

MADDE 206 - (1) Hâkim şirket ve yöneticilerinin, 203 üncü madde çerçevesinde verdikleri 
talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zama
nı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacak
lılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabi
lirler. Davalılar 202 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine dayanabilir. Bu davaya 202 nci 
maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uygulanır. 

(2) Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştir
menin yapılmadığını veya istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişki
ye girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kur
tulabilirler. 
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IX - Çeşitli hükümler 
1. Özel denetim 

MADDE 207 - (1) Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi 
komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dola
nın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her paysahibi, bu konunun açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel de
netçi atanmasını isteyebilir. 

2. Satın alma hakkı 

MADDE 208 - (1) Hâkim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin payları
nın ve oy haklarının en az yüzde doksanına sahipse, azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük 
kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa, hâkim şir
ket azlığın paylarını varsa borsa değeri, yoksa 202 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şekil
de belirlenen değer ile satın alabilir. 

3. Güvenden doğan sorumluluk 
MADDE 209 - (1) Hâkim şirket, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir 

düzeye ulaştığı hâllerde, bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur. 
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi 
MADDE 210 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hüküm

lerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret sicil müdürlükleri ve şirketler 
bu tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin işlemleri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. 

(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sı
nırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tâbi olarak, şirketlere ilişkin düzen
lemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve sistemine aykırı olamaz. Söz konu
su düzenlemelerin bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının yazılı uygun görüşü alınır. Bakanlık düzenlemeyi kanuna uygunluk yö
nünden inceleyerek görüşünü en geç otuz gün içinde yazılı olarak ilgili bakanlık, kurum, kurul ve
ya kuruluşa bildirir; süresi içinde bildirilmemişse görüş olumlu kabul edilir. 

(3) Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da 
muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hü
kümler saklı kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyet
lerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kollektif Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanım 
MADDE 211 - (1) Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek ama

cıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına 
karşı sınırlanmamış olan şirkettir. 
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B) Sözleşme 
I - Şekil 
MADDE 212 - (1) Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tâbidir; ayrıca, sözleşmedeki imza

ların noterce onaylanması şarttır. 
II - Zorunlu kayıtlar 
MADDE 213 - (1) Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur: 
a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları. 
b) Şirketin kollektif olduğu. 
c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlamış bir şekilde şirketin işletme konusu. 
e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan 

sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuş-
sa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri. 

f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte 
mi imza koymaya yetkili oldukları. 

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri ka
yıtları koyabilirler. 

III - Noksanlıklar 
MADDE 214 - (1) Sözleşmesi kanunî şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu 

olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adî şirket hükmün
de olup, hakkında 216 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Borçlar Kanununun adî şirketlere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

(2) 12 nci madde hükmü saklıdır. 
C) Tescil 
I - Yükümlülük 
MADDE 215 - (1) Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini 

onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek 
şirketin tescilini istemek zorundadır. Suret, sicil müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde gereğince 
sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar tescil ve ilân olunur. 

II - Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
MADDE 216 - (1) Tescil yükümlülüğü yerine getirilmeksizin şirket adına işlere başlanmışsa, 

ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur. 
(2) Bir kollektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın, şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bi

le, ortak bir unvan altında, üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlen
mesi hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi 
MADDE 217 - (1) Ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sözleşme serbes

tisi geçerlidir. 
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B) Şirketin yönetimi 
I - Yönetimin kime ait olduğu 

1. Genel olarak 
MADDE 218 - (1) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. 

Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan biri
ne, birkaçına veya tümüne verilebilir. 

(2) Ticarî mümessillere ve diğer ticarî vekillere ilişkin hükümler saklıdır. 

2. Görevden alma 
a) Şirket sözleşmesiyle atama 
MADDE 219 - (1) Yönetim işleri şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmiş ise, onun yönetim 

hak ve görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamayacağı gibi kendisi görevden de alınamaz. 
Ancak, haklı sebeplerin varlığında, ortaklardan birinin istemi üzerine, mahkeme kararı ile yönetim 
hak ve görevi sınırlandırılabilir veya geri alınabilir. Görevin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır 
ihmâl veya yönetimde iktidarsızlık gibi hâller, haklı sebep sayılır. 

b) Ortaklar kararıyla atama 
MADDE 220 - (1) Yönetim işleri, şirket sözleşmesi yapıldıktan sonra alınan bir kararla bir or

tağa verilmişse o ortak, ortakların çoğunluğunun kararıyla görevden alınabilir. Çoğunluk elde edi
lemediği takdirde, yönetim işlerine bakan ortağın şirket sözleşmesini ihlâl ettiği veya olayda haklı 
sebep bulunduğu iddiasıyla, her ortak ilgili yönetici ortağın görevden alınması için mahkemeye baş
vurabilir. 

3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket 

MADDE 221 - (1) Şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, 
bunların her biri yalnız başına yönetim hak ve görevini haizdir. Bununla beraber, şirketi yönetmek
le yükümlü olan ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ile
ri sürerlerse, yönetim hak ve görevini haiz diğer ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler. 

(2) Şirket sözleşmesinde şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş ortakların birlikte hare
ket etmeleri yazılı ise, ortakların, gecikmesinde tehlike görülen hâller istisna olmak üzere, her işte 
anlaşmaları gerekir. Anlaşamadıkları takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca ve
rilecek karara göre hareket edilir. 

4. Diğer ortakların itirazı 

MADDE 222 - (1) Yönetim şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmişse, bu ortak, diğer ortaklar 
itiraz etseler ve karşı çıksalar bile, hileye dayalı olmamak şartıyla, şirketin yönetimi için gereken iş
lemleri yapabilir. 

II - Yönetimin kapsamı 

MADDE 223 - (1) Şirketin yönetimi kapsamındaki hususlar, şirketin amacını ve konusunu el
de etmek için yapılması gereken olağan işlem ve işler ile sınırlıdır. Şirketi yönetenler, şirket men
faatine uygun gördükleri işlerde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak şartıyla, sulh, feragat ve ka
bul ile tahkime de yetkilidirler. Şu kadar ki, bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine ga
ranti vermek, ticarî mümessil tayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın 
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almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya 
ticarî işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda ortakların oy birliği 
şarttır. 

III - Faiz verme borcu 
MADDE 224 - (1) Ortak, yetkisiz olarak şirketten çektiği ve şirket hesabına bir yerden tahsil 

ettiği parayı, derhal; şirketten aldığı ödüncü, aldığı tarihten itibaren faiziyle şirkete vermek zorun
dadır. 

C) Denetim 
MADDE 225 - (1) Bir ortak yönetim hakkını ve görevini haiz olmasa da şirket işlerinin gidişi 

hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi 
için şirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkını haizdir. Buna ay
kırı sözleşme geçersizdir. 

D) Oy hakkı ve kararlar 
MADDE 226 - (1) Her ortak bir oy hakkını haizdir. Buna aykırı sözleşme geçersizdir. 
(2) Şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararlar oy birliğiy

le, diğer kararlar ise, kanunda veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, ortakların çoğunlu
ğunun oylarıyla verilir. 

(3) "Oy birliği" şirketteki ortakların tümünün, "çoğunluk" şirketteki ortakların salt çoğunluğu
nun olumlu oylarıyla alınması gereken kararları ifade eder. 

E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma 
I - Finansal tablolarının çıkarılması 
MADDE 227 - (1) Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet dönemi sonunda, bu Kanunun ticarî def

terlere ilişkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve 
ortaklar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayı ile kesinleşir. 
İkinci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı toplantıda kârın dağıtımı da karara bağlanır. Ortak
lar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması 
hâlinde, kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler. 

(2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya 
sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın 
veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğre
nilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen 
alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımnî 
kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer. 

(3) Kâr ve zararın paylaşılmasına ilişkin karar hakkaniyet kurallarına aykırı olduğu takdirde 
mahkemece iptal olunur. Bu hâlde kâr ve zarar adî şirket hükümlerine göre paylaştırılır. 

(4) Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir. 

II - Ortağın istemleri 
MADDE 228 - (1) Her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine 

düşen payı, şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizleri
ni, şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti; kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu 
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bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacak
larını istemek hakkına sahiptir. 

(2) Bu madde ile ortağa tanınmış olan hakları kaldırma veya daraltma sonucunu doğuran söz
leşme şartları geçersizdir. 

III- Zarar payı 

MADDE 229 - (1) Ortaklar oy birliği ile karar almadıkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen 
kısmı tamamlamaya zorlanamaz. 

(2) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kâr ile kapatılır. 

F) Rekabet yasağı 

I - Kural 

MADDE 230 - (1) Bir ortak, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticarî işler türünden bir işi, diğer or
takların izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticarî işlerle uğra
şan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak giremez. 

(2) Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurulmuş diğer bir şirketin de sorumlulu
ğu sınırlandırılmamış ortaklarından olduğunu diğer ortaklar bildikleri hâlde önceki şirketten ilişiği
nin kesilmesini aralarında açıkça kararlaştırmamışlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayılır. 

II - Aykırı hareket 
MADDE 231 - (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykırı hareket ederse, şirket, bu ortaktan taz

minat istemekte veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış say
makta, üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını 
istemekte serbesttir. 

(2) Bu seçeneklerden birine diğer ortaklar çoğunlukla karar verir. Bu hak, bir işlemin yapıldı
ğının veya ortağın diğer bir şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde iş
lemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

(3) Yukarıdaki hükümler, hakları ihlâl edilen ortakların, şirketin feshini istemek haklarını etki
lemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 
A) Tüzel kişiliğin kazanılması 
MADDE 232 - (1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleş

me üçüncü kişilere karşı geçersizdir. 

B) Temsil 
I - Kapsam 

MADDE 233 - (1) Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her tür
lü işi ve hukukî işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu 
yetkiyi sınırlayan her şart, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 

(2) Ancak, şirket sözleşmesinin tescil ve ilânı gerekli hükümlerine göre şirketin bağlanabilme
si için birlikte imza şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü kişilere karşı da geçerlidir. 
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II - Hükümleri 
MADDE 234 - (1) Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımnî ola

rak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur. 
(2) Bir ortağın şirkete ait görevlerini yerine getirirken işlediği haksız fiillerden şirket de doğ

rudan doğruya sorumludur. 
III - Temsil yetkisinin kaldırılması 
MADDE 235 - (1) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzeri

ne, mahkemece kaldırılabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ih
tiyatî tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Kayyımın atanmasını, görevlerini, 
mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunların sınırlarını, mahkeme resen tescil ve ilân ettirir. 

(2) Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı ge
çerli olacak şekilde görevden alınabilir. 

C) Şirket alacaklılarının durumu 
I - Ortakların kişisel sorumluluğu 
MADDE 236 - (1) Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün mal

varlığı ile sorumludur. 
(2) Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve ta

ahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur. 
(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak sözleşmeye konan şartlar, üçüncü kişiler hakkında 

geçerli olmaz. 
II- Sorumluluğun derecesi 
MADDE 237 - (1) Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket sorumludur. 

Ancak; şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona er
miş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir. 

(2) Yukarıdaki hükümler, ortakların kişisel mallarına ihtiyatî haciz koymaya mani değildir. Bu 
fıkra hükmünce konulmuş bulunan ihtiyatî hacizler hakkında İcra ve İflâs Kanununun 264 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, birinci fıkranın ikinci cümlesi hükmünce ortağa kar
şı dava veya takibe başlama yetkisinin doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bununla beraber, 
ihtiyatî haciz tutanağının tebliğinden itibaren kanunî süre içinde şirkete karşı takibe veya davaya 
başlanmadığı takdirde ihtiyatî haciz düşer. 

III - Mahkeme kararı 
MADDE 238 - (1) Yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı, şirket hakkındaki ta

kip semeresiz kalmadıkça veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında 
icra edilemez. 

(2) İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde, alacaklı, şirketle birlikte 
ortakların veya bazılarının da doğrudan iflâsını isteyebilir. 

IV- İflâs 
1. Şirketin iflâsı 
MADDE 239 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde, şirket alacaklıları alacaklarını almadıkça, ortakların 

kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramazlar. 
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2. Şirketin ve ortakların iflâsı 

MADDE 240 - (1) Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirmez. Ancak depo kararına rağmen 
para yatırılmadığı takdirde alacaklı depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini 
ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden 
isteyebilirler. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının, şirket masasından alacağını tamamen ala
maması hâlinde ortakları iflâs yoluyla da ayrıca takip hakkı saklıdır. 

(2) Ortakların mallarına adî takip veya iflâs yolu ile başvurulursa bunların kişisel alacaklıları 
ile şirket alacaklıları arasında bir öncelik ve imtiyaz hakkı yoktur. Ancak, kişisel alacaklılar arasın
da kanunen rüçhan hakkı bulunanların bu hakları saklıdır. 

3. Ortakların hakları 

MADDE 241 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde ortaklar, koydukları sermaye ve işlemekte olan faiz
ler için masaya giremezler; ancak, işlemiş faizlerle ücretler ve şirket lehine yaptıkları giderler için 
herhangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler. 

V - Takas 

MADDE 242 - (1) Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacağı ile 
takas edemez. 

(2) Bir ortak da kişisel alacaklısına olan borcunu şirketin aynı kişideki bir alacağı ile takas ede
mez. 

(3) Buna karşılık şirketin bir alacaklısı aynı zamanda ortaklardan birinin kişisel borçlusu ise 
237 ve 240 inci maddeler gereğince ortağın şirket borcundan dolayı şahsen takip edilebildiği andan 
itibaren hem şirket alacaklısı, hem de ortak takas hakkını haizdirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 

A) Sona erme 

I - Sebepleri 

1. Genel olarak 

MADDE 243 - (1) Kollektif şirketler, 253 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Borçlar 
Kanununun 535 ve 536 ncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçek
leşmesiyle sona erer: 

a) Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflâsı. 

b) Şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen, sermayenin ta
mamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiş olması. 

c) Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi. 

d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapılmamış
sa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu or
tağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mah
kemece feshe karar verilmesi. 

e) 254 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere ortaklardan birinin iflâsı. 
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2. İstisnalar 

MADDE 244 - (1) Şirket sözleşmesinde belirli bir veya birkaç sebep göstermeksizin hüküm
de infisah sebeplerinden herhangi birinin varlığı hâlinde şirketin sona ermeyeceğinin ifade edildiği 
genel nitelikteki hüküm geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kay
dıyla, bazı belirli fesih sebeplerinin şirketin sona ermesi sonucu doğurmayacağı şirket sözleşmesin
de kabul olunabilir. 

3. Haklı sebepler 

MADDE 245 - (1) Haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirke
tin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış 
olmasıdır; özellikle: 

a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş 
olması; 

b) Bir ortağın kendisine düşen aslî görevleri ve borçlan yerine getirmemesi; 

c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullan
ması; 

d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirke
tin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi; 

gibi hâller haklı sebeplerdendir. 

(2) (a), (b) ve (c) bentleri gereğince kendisinde fesih sebebi doğmuş olan ortağın dava hakkı 
yoktur. 

4. Özel durumlar 

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi 

MADDE 246 - (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih davası 
açabilmek için önce ortağa noter aracılığıyla uygun süreyi içeren bir ihbar gönderilir. İhbar, verilen 
süre içinde borcun yerine getirilmesi ihtarını da içerir. 

b) Karine 

MADDE 247 - (1) Şirket sözleşmesinde öngörülen şirket süresinin sona ermesinden sonra iş
lere devam etmek suretiyle zımnî biçimde uzatılmış bulunan veya süresi bir ortağın hayatına bağ
lanmış olan şirketler, belirsiz süreli şirket sayılırlar. 

5. Kişisel alacaklıların durumu 

a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı 
MADDE 248 - (1) Ortaklarca alınan şirketin süresinin uzatılmasına ilişkin karara, ortaklardan 

herhangi birinin kişisel alacaklısı itiraz edebilir. 

(2) İtiraz edebilmek için alacaklının, mahkeme kararı veya o nitelikte belgeye ya da kesinleş
miş icra takibine dayanması ve uzatma kararının ilânı tarihinden itibaren onbeş gün içinde itirazın 
noter aracılığıyla tebliği için notere başvurması şarttır. Süresinde yapılmamışsa itiraz hakkı düşer. 

(3) Sürenin uzatılmasına ilişkin karar tescil ve ilân edilmemiş ise, alacaklı her zaman bu kara
ra itiraz edebilir. 
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b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı 

MADDE 249 - (1) Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve 133 üncü 
madde gereğince şirketteki kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek 
paya haciz koydurmaya ve altı ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm ifade et
mek üzere, şirketin feshini istemeye yetkilidir. 

(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce, şirket veya diğer ortaklar borcu öderlerse, fesih 
davası düşer. 

II - Hükümleri 

1. Tescil ve ilân 

MADDE 250 - (1) Şirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilân ettirmekle 
yükümlüdür. İflâs sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük iflâs memuruna aittir. 

(2) Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve ilân dilekçesi, ölen ortağın mi-
rasçılanyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan 
hâllerde, sağ kalan ortaklar tarafından verilir. 

2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi 

MADDE 251 - (1) Şirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiş şirket adına ve hesabına işlem 
yapamazlar; aksi takdirde bu işlemlerinden müteselsilen ve sınırsız sorumlu olurlar. 252 nci madde 
hükümleri saklıdır. 

(2) Fesih, kanuna uygun bir şekilde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortakların üçüncü kişilere 
karşı sorumluluğu devam eder. 

3. Geçici yönetim 

MADDE 252 - (1) Bir ortağın kısıtlanması veya iflâsına karar verilmesi hâlinde, Borçlar Ka
nununun 537 nci maddesi uygulanır. 

B) Ortakların şirketten ayrılması 
I - Özel durumlar 
1. Ortağın ölümü 

MADDE 253 - (1) Şirket sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine 
ilişkin düzenleme yoksa, mirasçılarla diğer ortakların oy birliği ile verecekleri karar üzerine şirket 
bunların arasında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı olmazlarsa, 
diğer ortaklar, ölen ortağın razı olmayan mirasçılarına düşen payları ödeyerek onları şirketten çıka
rır ve aralarında şirkete devam edebilirler. Bu durumda sağ kalan ortaklardan birinin şirketin deva
mına onay vermemesi sebebiyle oy birliği sağlanamadığı takdirde şirket sona erer. 

(2) Şirketin, ölen ortağın mirasçılarıyla diğer ortaklar arasında kollektif şirket olarak devam 
edeceği hakkında şirket sözleşmesinde hüküm varsa; mirasçılar kollektif sıfatıyla şirkete devam 
edip etmemekte serbesttirler. Mirasçılar şirketin devam etmesini isterlerse, diğer ortaklar bu isteği 
kabul etmek zorundadır. Ancak, kollektif sıfatıyla şirkette kalmak istemeyen mirasçı varsa, ölen or
tağın payından kendisine düşen tutar ile komanditer olarak şirkete kabul edilmesini önerebilir. Di
ğer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir. Mirasçılar şirkete kollektif ortak veya koman
diter olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde şirkete ihbar etme-
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lidir. Durumun şirkete ihbarına kadar, mirasçılar şirkette komanditer olarak kalmış sayılırlar. Bu sü
re içinde ihbarda bulunmamış olan mirasçılar, sürenin sona ermesinden itibaren kollektif ortak sıfa
tını alırlar. 

2. Ortağın iflâsı 
MADDE 254 - (1) Ortaklardan birinin iflâsı hâlinde, müflis ortak şirketten çıkarılabilir. Bu 

takdirde şirket diğer ortaklar arasında devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu kadar ki; söz
leşme ile ortakların bu hakkı kaldırılabilir. 

3. Haklı sebepler 
MADDE 255 - (1) Bir ortağın kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin 

istenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümü o ortağın şirketten çıkarılmasına ve şirketin deva
mına karar verebilir. Şirket sözleşmesinde bu kararın çoğunlukla alınması öngörülebilir. 

(2) Çıkarılan ortak, bu kararın noter aracılığıyla tebliğinden itibaren üç aylık hak düşürücü sü
re içinde şirkete karşı çıkarılmanın iptali davasını açabilir. 

(3) Birinci fıkra uyarınca çıkarma kararı alınamadığı takdirde, her ortak, şirket merkezinin bu
lunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortağın şirketten çıkarılmasını ve ayrıl
ma payının belirlenmesini isteyebilir. 

4. Fesih ihbarı 
MADDE 256 - (1) Süresiz şirketlerde ortaklardan biri şirketin fesih ihbarında bulunduğu tak

dirde, diğer ortaklar feshi kabul etmeyerek, o ortağı şirketten çıkarıp şirketin kendi aralarında de
vam etmesine karar verebilirler. 

(2) Birinci fıkra hükmü, bir ortağın kişisel alacaklısının 248 veya 249 uncu maddeler gereğin
ce itiraz veya fesih hakkını kullanması hâllerinde de geçerlidir. 

(3) Bu takdirde şirketin devam edeceğine ilişkin karar, alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu ortak 
faaliyet dönemi sonunda şirketten çıkarılır. 

5. İki kişilik şirkette 
a) Haklı sebeplerin varlığında 

MADDE 257 - (1) Yalnız iki kişiden oluşan bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin şirketten 
çıkarılmasını gerektiren haklı sebepler varsa, diğer ortağın istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfi
yeye karar vermeksizin şirketin bütün iş ve işlemleri, varlıkları, alacak ve borçlarıyla davacı ortağa 
bırakılmasına ve diğer ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir. Bu hâlde, çıkarılan ortak hak
kında 262 nci madde hükmü uygulanır. 

b) Diğer sebeplerin varlığında 
MADDE 258 - (1) İki kişiden oluşan bir şirkette, ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, 248,249 

ve 256 ncı maddelere göre sahip olduğu itiraz veya fesih hakkını kullanır veya ortaklardan biri iflâs 
ederse, diğer ortak, 257 nci maddeden yararlanabilir. 

II - Hükümler 
1. Tescil 
MADDE 259 - (1) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması hâlinde, diğer ortaklar bunu 

tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür. 
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(2) Bir ortağın ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 
(3) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkar.lması üçüncü kişilere karşı ancak tescil ve ilân ta

rihinden itibaren geçerli olur. 

(4) Çıkan veya çıkarılan ortak, bu durumun tescil ve ilân edildiği tarihe kadar yapılan şirket iş
lemlerinden üçüncü kişilere karşı sorumludur. 

2. Ayrılan ortağın payı 
a) Hesaplama şekli 
MADDE 260 - (1) Şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın payı, şirket sözleşmesinde aksine hü

küm yoksa, çıkmanın istendiği veya ortağın çıkarıldığı, uyuşmazlık hâlinde karar tarihine en yakın 
tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanır. 

b) Ödeme şekli 
MADDE 261 - (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, 260 inci madde uyarınca hesaplanan payını şir

ketten ancak nakden alabilir. 

c) Ödeme zamanı 
MADDE 262 - (1) Çıkan veya çıkarılan ortağın 260 inci maddede yazılı kurallara göre hesap

lanacak payı, şirket sözleşmesinde gösterilen tarihte ve şirket sözleşmesinde hüküm yoksa ayrılma
dan sonra çıkarılacak ilk bilanço tarihinde ödenir. 

(2) Çıkarılan veya çıkan ortak ayrılma tarihi.-.den önce girişilen işler tasfiye edilmedikçe şirket
teki sermaye payını alamaz. 

d) Tamamlanmamış işler 
MADDE 263 - (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin doğrudan 

doğruya sonuçlan olan hak ve borçlara katılır. 
(2) Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan ortaklar tarafından faydalı sayı

lacak şekilde tamamlanmasına ve bir sonuca bağlanmasına engel olamaz. Ancak; söz konusu işle
rin hemen tasfiyesi mümkün olamadığı takdirde çıkan veya çıkarılan ortak, her faaliyet dönemi so
nunda, o yıl içinde bitirilen işlerin hesaplarını ve devam etmekte olan işlemlerin o tarihteki durumu 
hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. 

e) Zamanaşımı 
MADDE 264 - (1) Şirketin borçlan için, şirket alacaklılarının ortaklara ileri sürebilecekleri is

tem hakları, ortağın şirketten ayrılmasının, şirketin sona erdiğinin veya iflâsının ilân edildiğinin 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasından itibaren üç yıl geçmesiyle zamanaşımına uğ
rar; ancak, niteliği nedeniyle, alacağın daha kısa bir zamanaşımına bağlandığı durumlarda o zama
naşımı süresi uygulanır. 

(2) Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaşımı muacceliyet anından itibaren işlemeye 
başlar. 

(3) Bu maddede öngörülen zamanaşımı ortakların birbirlerine karşı olan alacaklanna uygulanmaz. 

f) Özel durumlar 
MADDE 265 - (1) Hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket malvarlığına başvuran 

alacaklıya karşı, 264 üncü maddede yer alan üç yıllık zamanaşımı ileri sürülemez. 
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(2) Bir ortak şirketin ticari işletmesini devralırsa, alacaklılara karşı üç yıllık zamanaşımını ile
ri süremez. Buna karşılık, devralma sebebiyle ayrılan ortaklar hakkında borcun nakli hükümlerine 
göre iki yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü kişinin ticarî işletmeyi alacak ve borçlarıyla devral
ması hâlinde iki yıllık zamanaşımı geçerli olur. 

g) Zamanaşımının kesilmesi 

MADDE 266 - (1) Varlığını sürdüren şirkete veya diğer bir ortağa karşı zamanaşımının kesil
mesi şirketten ayrılan ortağa karşı zamanaşımının kesilmesi sonucunu doğurmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tasfiye 

A) Genel hükümler 

I - Sözleşme serbestisi 
1. Kural 

MADDE 267 - (1) Şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme bulunmayan durumlarda tasfiye, 
bu Bölümdeki hükümlere göre yapılır. 

2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu 

MADDE 268 - (1) Tasfiye memurları tasfiye süresince ortakların tasfiyeye ilişkin oy birliğiy
le verdikleri kararlara göre hareket ederler. 

(2) Tasfiye memurlarının atanmaları ve görevden alınmaları veya onlara verilecek talimatla il
gili kararlara katılma hakkı, bir ortağın iflâsında iflâs idaresine, ölümünde mirasçılara ve kısıtlan
ması durumunda kanunî temsilcisine aittir. Mirasçılar kendilerini, oy birliğiyle atayacakları bir 
temsilci ile temsil ettirirler. Oy birliğine ulaşılmadığı takdirde temsilcinin atanması mahkemeye 
aittir. 

(3) Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan uyuşmazlıklar, basit yargılama usulüne göre ka
rara bağlanır. Yargılamada tasfiye memurları ve ortaklar dinlenir. Kararın en kısa zamanda verilme
si gerekir. Bu husustaki kararlar kesindir. 

II - Tüzel kişiliğin devamı 
MADDE 269 - (1) Tasfiye hâline giren şirket, ortaklarla ilişkilerinde de, 293 üncü madde hük

mü saklı kalmak kaydıyla, ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sınırlı olarak tüzel kişiliğini ko
rur ve ticaret unvanını buna "tasfiye hâlinde" ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder. 

III - İflâs 
MADDE 270 - (1) Bir kollektif şirketin tasfiye hâlinde bulunması, iflâsına engel oluşturmaz. 

IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı 
MADDE 271 - (1) Kollektif şirket alacaklılarının şirket mallan üzerinde ortakların kişisel ala

caklarına karşı haiz oldukları rüçhan hakları, şirketin sona ermesinden sonra da devam eder. 
B) Tasfiye memurları 

I - Genel olarak 
MADDE 272 - (1) Kollektif şirketin tasfiyesi, iflâs dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye me

murlarına aittir. 
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II - Seçim ve atama 

MADDE 273 - (1) Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya so
na ermesinden sonra ortakların oy birliğiyle seçilir. 

(2) Birinci fıkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemişse, tüm ortaklar ve
ya bunların kanunî temsilcileri tasfiyeye memur sayılır. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi 
üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir 
veya birkaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi tebliğ ederek diğer ortakları 
dinleyebilir. 

(3) Gerek ortakların seçecekleri gerek mahkemenin atayacağı tasfiye memurları ortaklardan 
veya üçüncü kişilerden olabilir. 

III - Görevden alma 

1. Tasfiye memuru olan ortaklar 

a) Sona ermeden önce atanma 
MADDE 274 - (1) Tasfiye memurları, şirket sözleşmesiyle veya şirketin sona ermesinden ön

ce bir ortaklar kararıyla, ortaklar arasından seçilmişlerse, diğer ortakların oy birliğiyle verebilecek
leri bir kararla görevden alınabilirler. Oy birliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi bi
rinin istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece görevden alınabilirler. 

(2) Görevden alma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir. 

b) Sona ermeden sonra atama 
MADDE 275 - (1) Şirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasından seçilen tasfiye memur

ları, diğer ortakların oy birliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oy birliğine ulaşıla
madığı takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece gö
revden alınabilirler. 

2. Ortak olmayan tasfiye memurları 

MADDE 276 - (1) Ortak olmayan tasfiye memurları, şirket sözleşmesi veya sonradan verilen 
bir kararla ya da şirketin sona ermesinden sonra seçilmiş olsalar bile, ancak ortakların oy birliğiyle 
verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oy birliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan her
hangi birinin istemi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece görevden alınabilirler. 

(2) Görevden alınma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir. 

3. Mahkemece atanan tasfiye memurları 

MADDE 277 - (1) 276 ncı madde, mahkeme tarafından atanan tasfiye memurlarının görevden 
alınmalarına da uygulanır. 

IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler 

1. Birlikte hareket 
MADDE 278 - (1) Şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız 

başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler. 

(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü şekil
de tescil ve ilân olunur. 
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2. Devir yasağı ve vekil etme 

MADDE 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişi
lere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurları içlerin
den birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilirler. 

3. Temsil 

MADDE 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memur
ları temsil eder. 

(2) Tasfiye memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde, olağan işlem ve işlerle sınırlı ol
mak koşuluyla, sulhe, feragata, kabule, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gerek
lilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler. 

(3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif şirket adına düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin "tas
fiye hâlinde bulunan filan şirketin tasfiye memurları" ibaresi eklenerek tasfiye memurları tarafın
dan imzalanması şarttır. 

(4) Bir tasfiye memurunun görevini yaparken işlediği haksız fiillerden şirket de sorumludur. 

4. Yalnız başına hareket 

MADDE 281 - (1) Üçüncü kişiler tarafından yapılacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi 
beyanların tasfiye memurlarından yalnız birine karşı yapılması yeterlidir. 

(2) Şirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarına başvurulma
sında tasfiye memurları tek başlarına hareket edebilirler. 

5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması 

MADDE 282 - (1) Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları yetkiler, ortaklar tarafından 
oy birliğiyle veya haklı sebeplerin bulunması durumunda mahkeme kararı ile daraltılıp genişletile-
bilir. 

(2) Tescil ve ilân olunmadıkça yetkilerin daraltılması, iyiniyetli üçüncü kişilere ileri sürülemez. 

V - Tescil ve ilân 

MADDE 283 - (1) Tasfiye memurlarının atanmalarına, değiştirilmelerine, görevden alınmala
rına ve yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından ve
rilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilânı şarttır. 

VI- Ücret 

MADDE 284 - (1) Ortaklar arasından seciler, tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan ve
rilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar. 

(2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurları, ücret kararlaştırılmasa bile, hâlin gereğine 
göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaşmazlık durumunda taraflar yargı yoluna baş
vurabilir. 

VII - Sorumluluk 
MADDE 285 - (1) Kanuna, şirket sözleşmesine veya iş görme şartlarını gösteren diğer hüküm

lere aykırı hareket ederek, üçüncü kişileri veya ortakları zarara uğratan tasfiye memurlan, kusursuz 
olduklarını ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar. 
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(2) Tasfiye memurları, atadıkları ve hizmete aldıkları kimselerin kanuna, şirket sözleşmesine 
veya diğer iş görme şartlarını gösteren hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı da Borçlar Kanunu
nun 100 üncü maddesi hükmünce, gerek üçüncü kişilere gerek ortaklara karşı müteselsil olarak so
rumludurlar. 

(3) Bu davalar, davacının, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren iki yılda ve her hâlde zara
rı doğuran fiilden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Ancak, zararı doğuran fiil bir suç oluştur
duğu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zamanaşımına bağlı olduğu takdirde 
tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır. 

C) Tasfiye işleri 
I - Koruma önlemleri 
MADDE 286 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve hakları

nın korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en 
kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. 

II - Defter tutma yükümlülüğü 
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu 
MADDE 287 - (1) Tasfiye memurları, önceden seçilmişlerse şirketin sona ermesini hemen iz

leyen günlerde ve şirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiş veya mahkemece atanmışlar-
sa seçimlerinden ve atanmalarından hemen sonra şirket işlerini gören kişileri çağırarak onlarla bir
likte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına, şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile 
bilanço düzenlerler. Tasfiye memurları gerek görürlerse şirket mallarına değer biçmek için uzman
lara başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye memurlarının önünde şirket işlerini yö
netenler tarafından imzalanır. 

(2) Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurları sona ermiş bulunan şirketin 
envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

2. Defterler 
MADDE 288 - (1) Tasfiye memurları tasfiye işlemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken 

defterleri tutmakla yükümlüdür. 
3. Son bilanço 
MADDE 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya kanun hükümle

rine göre ortakların sermaye ile kâr ve zarardaki paylarını ve diğer haklarını gösteren bir bilanço dü
zenleyerek ortaklara tebliğ ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye başvurarak itiraz 
etmezlerse, bilanço kesinlesin 

(2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen paylan almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memur
ları, bu paylan her ortağın ayrı ayn adlanna 296 ncı maddede gösterilen bankalardan birine yatınrlar. 

4. Saklama zorunluluğu 
MADDE 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanması hakkında 82 nci 

madde hükmü uygulanır. 
III - Tasfiyenin amacı 
MADDE 291 - (1) Tasfiye memurları, şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup 

da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yeri-
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ne getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya 
çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zo
runludurlar. 

IV - Yeni işler 

1. Kural 

MADDE 292 - (1) Tasfiye memurları tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir işlem yapa
mazlar. Aksi takdirde, bu tür işlemlerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen sorumlu olurlar. 

2. İstisna 

MADDE 293 - (1) Tasfiye memurları, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, ancak, 
ortakların oy birliğiyle; feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda, ortaklar oy birliğini sağ-
layamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler. 

V - Varlıkların paraya çevrilmesi 

1. Ayrı ayrı satış 

MADDE 294 - (1) Tasfiye memurları şirketin sona ermesi durumunda şirkete ait taşınırları, du
rumun gereklerine göre ya artırma yoluyla veya pazarlıkla satabilirler. Oy birliğiyle verilen bir ka
rarla ortaklar başka bir satış şeklini belirlemedikleri takdirde, taşınmazlar ancak İcra ve İflâs Kanu
nu hükümleri uyarınca açık artırma yoluyla satılabilir. 

(2) İlgililer arasında küçük veya kısıtlanmış bir kişinin bulunması bu hükmün uygulanmasına 
engel olmaz. 

2. Toptan satış 

MADDE 295 - (1) Ortaklar oy birliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktar
daki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme top
tan satışa karar verebilir. 

3. Paranın yatırılması 

MADDE 296 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk lirasın
dan fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar. 

VI - Borçların ödenmesi 
MADDE 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan 

borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzı
nı kabule zorunludurlar. 

VII - Ortakların ek ödemeleri 
MADDE 298 - (1) Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, ka

lan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar. 

VIII - Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 

1. Geçici ödemeler 
MADDE 299 - (1) Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak 

ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında da
ğıtabilirler. 
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2. Son dağıtma 
MADDE 300 - (1) Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara gö

re, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulun
madığı takdirde dağıtma para olarak yapılır. 

IX - Ortakların denetleme hakkı 
1. Bilgi isteme hakkı 
MADDE 301 - (1) Tasfiye memurları, ortaklara, her zaman tasfiye işlerinin durumu hakkında 

bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalı bir belge vermekle yükümlüdürler. 
(2) Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve işlemlerine dair ortaklara hesap verirler. 
2. Defterleri inceleme hakkı 
MADDE 302 - (1) Tasfiye memurları, istem üzerine şirkete ve tasfiyeye ilişkin bütün defter

leri ve belgeleri tasfiye işleminin yapıldığı yerde ortaklara göstermekle yükümlüdürler. Ortakların 
bu defter ve belgelerden suret almalarına tasfiye memurları engel olamazlar. 

X - Tasfiyenin sonu 
MADDE 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi 

ve bunun tescil ve ilânı için durum, tasfiye memurları tarafından ticaret sicil müdürlüğüne bildirilir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Komandit Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 

A) Tanımı 
MADDE 304 - (1) Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şir

ket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak 
veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. 

(2) Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer 
denir. 

(3) Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak ola
bilirler. 

B) Uygulanacak hükümler 
MADDE 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair 

212 ilâ 216 ncı maddeler komandit şirketler hakkında da uygulanır. 
(2) Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatın

dan kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen 
yönetim görevleri açıkça belirtilir. 

C) Sözleşme 
I - Yorum 
MADDE 306 - (1) Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Or

taklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeter
li olmaz. 
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(2) Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır. 

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu 

MADDE 307 - (1) Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan 
başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin 
cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilân ettirilir. 

(2) Bir komanditer kişisel emeğini ve ticarî itibarını sermaye olarak koyamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 

A) Sözleşme serbestisi 

MADDE 308 - (1) Komandit şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri şirket sözleşmesi ile 
düzenlenir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda, bu Bölümde yazılı hükümler sak
lı kalmak şartıyla, kollektif şirketlere ilişkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanır. 

B) Komanditerlerin hukukî durumu 

I - Yönetim 

MADDE 309 - (1) İster komandite ister komanditer olsun her ortağın bir oy hakkı vardır. Bu 
kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. 

(2) Şirket, komanditeler tarafından yönetilir. 

(3) Komanditerler, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını 
haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak; olağanüstü iş ve işlemler
de, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme, birleşme ve bölünme gibi yapısal değişiklik
lerde; şirkete ortak alınması, çıkarılması ve payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de 
oy hakkını haizdirler. 

II - Denetleme 
MADDE 310 - (1) Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanterleriy-

le bilançosunun içeriğini, diğer fınansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve geçerliliğini inceleme
ye yetkilidir. 

(2) Komanditer, bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi bir uzmana da yaptırabilir. Uzmanın 
şahsı hakkında bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bir işlem 
denetçisi atanmasına karar verilir. Bu karar kesindir. 

(3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine şirketin işleri
nin ve varlığının bizzat veya bir işlem denetçisi tarafından incelenmesine her zaman izin verebilir. 

(4) Bu madde hükümlerine aykır: şirket sözleşmesi hükümleri geçersizdir. 

III - Rekabet yasağı 

MADDE 311 - (1) Kollektif ortakların, şirket konusunu oluşturan işlemlerin aynını yapamaya
caklarına ilişkin 230 uncu madde komanditerler hakkında uygulanmaz. Ancak, komanditer, şirke
tin işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticarî işletme açar veya böyle bir işlet
me açan bir kişiyle ortak olur ya da bu nitelikte bir şirkete girerse, komandit şirketin belgelerini ve 
defterlerini incelemek hakkını kaybeder. 
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IV - Kâr ve zarar 
1. Genel olarak 
MADDE 312 - (1) Komanditer, iş yılı sonunda gerçekleşen kâr payını ve şirket sözleşmesin

de kararlaştırılmış olan faizleri nakden alır. Ancak koyduğu sermaye herhangi bir sebeple azalmış 
ise noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Şu kadar ki, gelecek yıllarda elde edile
cek kâr paylarından, sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kısımdan önce geçmiş yılla
ra ait birikmiş faizler ödenir. 

2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları 
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar 

MADDE 313 - (1) Komanditerler, önce aldıkları ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiş faizi ve 
kâr paylarını, şirketin sonradan meydana gelen zararını kapatmak için geri vermeğe zorunlu tutula
mazlar. 

b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar 
MADDE 314 - (1) Komanditerler, kanuna ve şirket sözleşmesine göre düzenlenen ve kâr gös

teren bir bilançoya göre, iyiniyetle aldıkları ancak usulsüz tahakkuk etirilmiş kâr paylarını veya şir
ket sözleşmesi ile kabul edilmiş olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar. 

V - Ortaklığın geçişi 

1. Devir hâlinde 
MADDE 315 - (1) Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Ancak, devre diğer or

taklar onay vermemişlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanır. 

2. Ölüm hâlinde 
MADDE 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçıları geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 

A) Uygulanacak hükümler 
MADDE 317 - (1) Şirket ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, bu Bölümdeki özel 

hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete ilişkin 232 ilâ 242 nci maddeler uygulanır. 
B) Şirketin temsili 
MADDE 318 - (1) Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edi

lir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri komandit 
şirkete de uygulanır. 

(2) Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, şirket sözleş
mesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya 
seyyar tacir memuru olarak atanabilir. 

C) Komanditer ortağın sorumluluğu 
I - Genel olarak 
MADDE 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye mikta

rını aşamaz. 
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II - İstisnalar 
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer 
MADDE 320 - (1) Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı koman

dite bir ortak gibi sorumlu sayılır. 
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer 
MADDE 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket etti

ğini açıkça bildirmeksizin, şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemler nedeniy
le iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. 

(2) Şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket 
borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından bilindiğini is
pat etmediği takdirde, komandite ortak gibi sorumlu tutulur. 

(3) Alacaklı, komanditerin koyduğu sermayeye biçilen değerin, bu sermayenin konulduğu an
daki değerinin altında olduğunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarınca komanditer sorumludur. 

(4) Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin şirkete girmesinden 
önce doğan borçlardan da sorumludur. 

(5) Komanditerin, şirket yönetimine karışması sonucunu doğurmayacak şekilde öğüt vermesi, 
görüş açıklaması, olağanüstü iş ve işlemler ile şirketin iş ve işlemleri üzerinde haiz olduğu denetle
me haklarını kullanması, kanunda yazılı hâllerde yönetim işlerini gören kimselerin atanmalarına, 
görevden alınmalarına katılması, şirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve görevlerde çalıştı
rılması, komanditer sıfatıyla sorumluluğunu etkilemez. 

III - Alacaklıların durumu 
1. Takip imkânı 
MADDE 322 - (1) Komanditer, koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunun henüz ödemediği tu

tarına kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Bu suretle kendisine başvurulan komanditer or
tak, şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Şirket alacaklıları, 
şirket sona ermiş olmadıkça veya şirket aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmadıkça, koman
ditere başvuramazlar. 

(2) Şirketin iflâsı hâlinde alacaklıların haiz oldukları haklar iflâs masasına geçer. 
(3) Komanditer, şirkete koymayı taahhüt ettiği sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzeri

ne aldığını yazı ile bildirmiş veya ilân etmişse üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı bu 
tutar kadar sorumlu olur. 

2. Sermayenin azaltılması 
MADDE 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklı kal

mak şartıyla, gerek doğrudan doğruya gerek faiz veya kâr payına sayılmak üzere dolayısıyla tama
men veya kısmen geri alamayacağı gibi, sermayesi herhangi bir sebeple azalmışsa noksan tamam
lanıncaya kadar, faiz veya kâr payı da isteyemez. Aksi hâlde, komanditer aldığı para kadar şirket 
alacaklılarına karşı 322 nci maddenin birinci fıkrası gereğince sorumlu olur. 

3. İflâs 
a) Şirketin iflâsı 
MADDE 324 - (1) Bir komandit şirketin iflâsı hâlinde, şirket alacaklıları alacaklarını almadık

ça, ortakların kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramaz. 
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(2) Komanditerlerin koydukları sermaye de, şirket alacaklılarının birinci fıkrada yazılı olduğu 
gibi öncelikle haklarını elde edecekleri mallardan sayılır. 

b) Komanditelerin sorumluluğu 
MADDE 325 - (1) Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri 

kalan alacaklarından dolayı komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler. 

(2) Ortakların kişisel mallarına başvurulması hâlinde şirket alacaklılarının, ortakların kişisel 
alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur. 

c) Komanditerin iflâsı 
MADDE 326 - (1) Şirket ve iflâs hâlinde masası veya şirket alacaklıları, iflâs etmiş bir koman

diterin masasına başvururlarsa, bunların, müflis komanditerin kişisel alacaklılarına karşı rüçhan 
hakkı yoktur. 

4. Takas 
MADDE 327 - (1) Şirketten alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme

miş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu varsa, bu kişi şirketteki alacağını ko
manditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 

A) Uygulanacak hükümler 
MADDE 328 - (1) Kollektif şirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortakların şirketten çık

ma ve çıkarılmasına ilişkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit şirketlerde de uygula
nır. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıt
lanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Anonim Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 

A) Genel Hükümler 
I - Tanım 
MADDE 329 - (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından 

dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. 
(2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu

dur. 
II - Özel kanunlara bağlı anonim şirketler 
MADDE 330 - (1) Özel kanunlara bağlı anonim şirketlere, kanunlarındaki hükümler saklı kal

mak kaydıyla, bu Kısım hükümleri uygulanır. 
III - Amaç ve konu 
MADDE 331 - (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve ko

nular için kurulabilir. 
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IV - En az sermaye tutarı 

MADDE 332 - (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden 
esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yet
ki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şir
ketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakan
lar Kurulunca artırılabilir. 

(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta 
ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış 
payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder. 

(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Sana
yi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme 
alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sis
temden çıkartılırlar. 

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü sak
lıdır. 

V - Devletin gözetimi 

1. İzin 

MADDE 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları be
lirlenip, ilân edilecek anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketle
rin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece ka
nunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında 
hukukî konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleş
me değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz. 

2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili 
MADDE 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede ön

görülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketle
rin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir. 

(2) Birinci fıkrada yazılı şirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda
ki temsilcileri, ancak bunlar tarafından görevden alınabilir. 

(3) Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen üye
lerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, şirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu 
sıfatla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı şirkete ve onun alacaklılarıyla paysahip-
lerine karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücû hakkı saklıdır. 

B) Kuruluş 

I - Kurucu işlem 

MADDE 335 - (1) Şirket, kumcuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermaye
nin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, 
anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. 

(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır. 
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II - Kuruluş belgeleri 

MADDE 336 - (1) Esas sözleşme, kumcular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme dev-
ralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişi
lerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ile işlem denetçisi raporu, kuruluş belgeleridir. 
Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından beş yıl süreyle saklanır. 

III - Kurucular 

1. Tanım 
MADDE 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucu

dur. 

(2) Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu 
kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi 
hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri sü
remez. 

2. Asgarî sayı 

MADDE 338 - (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla ku
rucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 

(2) Paysahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün 
içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren ye
di gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir. Ayrıca, hem 
şirketin tek paysahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek paysahi-
binin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildi
rimde bulunmayan paysahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. 

(3) Şirket, tek paysahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez. 

IV - Esas sözleşme 

1. İçerik 

MADDE 339 - (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kumcuların imzalarının 
noterce onaylanması şarttır. 

(2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. 

b) Esaslı noktalan belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. 

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibari değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları. 

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; de
vir sınırlamaları. 

e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık 
verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların 
bedeli ve şirketin kurulması için kumcular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hak
ların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek ve
ya ödülün tutarı. 
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f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfa
atler. 

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar. 
h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. 
ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre. 
i) Şirkete ait ilânların nasıl yapılacağı. 
j) Paysahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. 
k) Şirketin hesap dönemi. 
(3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. 
2. Emredici hükümler 
MADDE 340 - (1) Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, 

Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği ta
mamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar. 

V - Taahhüdün onaylanması 
MADDE 341 - (1) Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucular tarafından esas 

sözleşmede taahhüt olunduğu, esas sözleşmenin altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanır. 
VI - Aynî sermaye 
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları 
MADDE 342 - (1) Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değer

lendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsur
ları aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiş 
alacaklar sermaye olamaz. 

(2) 128 inci madde hükmü saklıdır. 
2. Değer biçme 
MADDE 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şir

ket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce değer biçi
lir. Değerleme raporunda, seçilen değerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uy
gun yöntem olduğunun, alacaklarda alacağının varlığının tahsil yeteneğinin ve değerinin gerekçe
lerle ve ayrıntılı bir şekilde açıklanması şarttır. Resmî nitelik taşıyan bu rapora mahkemede, kuru
cular, işlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. 

VII - Pay bedellerinin ödenmesi 
1. Nakdi sermaye 
MADDE 344 - (1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi 

tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma prim
lerinin tamamı tescilden önce ödenir. 

(2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 
2. Ödeme yeri 
MADDE 345 - (1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa 

bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabi-
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leceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan 
ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir 
banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil mü
dürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder. 

(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç 
ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının 
sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. 

3. Halka arzedilecek paylar 
MADDE 346 - (1) Esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince, şirketin tes

cilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arzedileceği esas sözleşmede belirtilmiş ve ayrıca garan
ti edilmiş bulunan nakdi payların karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin 
halka arzedilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin sonunda, payların iti
barî değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, 
pay senetlerini halka arzeden paysahiplerine ödenir. 

(2) Halka arzedilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka ar-
zedilmeyen payların bedellerinin ise, yüzde yirmibeşi iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödenir. 

VIII - Paylar 
MADDE 347 - (1) İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibarî değerden 

yüksek bir bedelle, yani primli olarak çıkartabilmeleri için, esas sözleşmede veya genel kurul ka
rarında hüküm bulunmalıdır. 

IX - Kurucu menfaatleri 
MADDE 348 - (1) Kuruculara, şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak pa

ra ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, şirket sermayesinin azalması sonucunu doğuracak bir men
faatin tanınmasına ilişkin esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak, dağıtılabilir kârdan 519 un
cu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldık
tan sonra kalanın onda biri, mevcut sermayeye göre, kuruculara ödenir. 

(2) Kâr dağıtılmasa bile, kurucu intifa senedi sahipleri, esas sözleşmede öngörülen kâr payını 
alırlar. 

X - Kurucular beyanı 
MADDE 349 - (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst 

bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, aynî sermaye ko
nuluyor, bir ayın ya da işletme devralmıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür ser
mayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve 
kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket ^rafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bun
ların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide 
fınansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği 
önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağ
lantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır. 

(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka arz ama
cıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şir
ketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve 
diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır. 
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XI - Halka arz taahhüdü 

MADDE 350 - (1) 346 ncı madde uyarınca, halka arzedilmek üzere pay taahhüdünde bulunul
duğu takdirde, halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafından onay
lanmış kabul edilir. 

XII - İşlem denetçisi raporu 
MADDE 351 - (1) Kuruluşun denetlenmesine ilişkin rapor işlem denetçisi tarafından verilir. 

Bu raporu, orta ve küçük ölçekli ile halka açık olmayan anonim şirketlerde bir yeminli malî müşa
vir veya serbest muhasebeci malî müşavir de düzenlemeye yetkilidir. İşlem denetçisi, kuruluş rapo
runda payların tamamının taahhüt edildiğini; pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleşmede ön
görülmüş bulunan en az tutarlarının, kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını ve buna ilişkin ban
ka mektubunun mevcut olduğunu; bu yükümlülüğün dolanıldığına ilişkin açık bir belirti bulunma
dığını; aynî sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldı
ğını, mahkemece resmiyet verilen raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uy
gun olduğunu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun, aşırı bir değerin ve işlemlerde gö
rünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin mevcut olduğunu, gerekli noter 
onaylarının ve izinlerin alındığını açıklar. 

XIII - Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri 
MADDE 352 - (1) Pay taahhüdünün, şirketin tescilinden önce devri, şirkete karşı geçersizdir. 

XIV - Fesih davası 
MADDE 353 - (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirke

tin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin 
veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa, yöne
tim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya paysahibinin istemi üzerine 
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. 
Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. 

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların düzeltilebil
mesi için mahkeme süre verebilir. 

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil su-
nulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Ancak, 
somut olayın haklı göstermesi halinde, mahkeme, kesin süreye bağlayarak, davacının delil sunma 
ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele işlere ilişkin usule tâbidir. 

(4) Davanın, şirketin tescil ve ilânından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması 
şarttır. 

(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, der
hal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrıca, yönetim 
kurulu, tescil ve ilânı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapı
lan en az bir gazetede ilân eder; internet sitesine koyar. 

XV - Şirketin tescili ve ilânı 
MADDE 354 - (1) Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle ku

rulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin birinci fıkrası uya-
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rınca şirketin kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tes
cil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas sözleşmeye, aşağıda 
sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hususlar şunlardır: 

a) Esas sözleşmenin tarihi. 
b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
c) Şirketin, varsa süresi. 
d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa imtiyazlar. 
e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. 
f) Şirketin nasıl temsil olunacağı. 
g) Yönetim kumlu üyeleriyle, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları, yer

leşme yerleri ve vatandaşlıkları. 
h) Şirketin yapacağı ilânların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu takdirde, 

yönetim kurulu kararlarının paysahiplerine nasıl bildirileceği. 

(2) Şubeler; merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil 
olunurlar. 

XVI - Tüzel kişiliğin kazanılması 
MADDE 355 - (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütler

den şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket 
adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu 
taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur. 

(3) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bun
ların paysahiplerine rücu haklan yoktur. 

C) Kanuna karşı hile 
MADDE 356 - (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermaye

nin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, 
genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylan
masından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasar
ruf geçersizdir. 

(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine şirketin bulunduğu 
yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi, şirket tarafından devralınacak ya da kiralanacak 
işletme ve ayınlara değer biçer. Rapor resmî nitelik taşır. 

(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır. 
(4) Sözleşme genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilân olunur. 
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletme

ler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 
D) Temel ilkeler 
I - Eşit işlem ilkesi 
MADDE 357 - (1) Paysahipleri eşit şartlarda eşit işleme tâbi tutulur. 
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II - Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı 
MADDE 358 - (1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, paysahipleri şirkete borçlanamaz. 

Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bu
lunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tâbi tutulsun. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Kurulu 

A) Genel olarak 
I - Atama ve seçim 
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
MADDE 359 - (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından se

çilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üye
nin yerleşme yerinin Türkiye'de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. 

(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adı
na, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca tescil ve 
ilânın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tes
cil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli ol
maları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorun
ludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz. 

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. 
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 
MADDE 360 - (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve ni

telikleriyle belirli bir grup oluşturan paysahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hak
kı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli 
pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede 
yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim kuru
lu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep 
bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka 
açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. 

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır. 
3. Sigorta 
MADDE 361 - (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete vere

bilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu su
retle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve 
ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim il
kelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. 

4. Görev süresi 
MADDE 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. 

Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. 
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(2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. 

II - Üyeliğin boşalması 

MADDE 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üye
lik boşalırsa, yönetim kurulu, kanunî şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine se
çip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısı
na kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. 

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir 
üye üyelik için gerekli kanunî şartlan yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu 
kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

III - Görevden alma 

MADDE 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde 
ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlin
de, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, 
kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır. 

B) Yönetim ve temsil 

I - Genel olarak 

1. Esas 

MADDE 365 - (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Ka
nundaki istisnaî hükümler saklıdır. 

2. Görev dağılımı 

MADDE 366 - (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zaman
larda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan 
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 

(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, 
kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabi
leceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. 

3. Yönetimin devri 
MADDE 367 - (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir 

iç yönetmeliğe göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin yönetimini düzenler; bunun 
için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmak
la yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine paysahiplerini ve korunmaya değer 
menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu yönetmelik hakkında, yazılı ola
rak bilgilendirir. 

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. 

4. Ticarî mümessil ve vekiller 

MADDE 368 - (1) Yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller atayabilir. 
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5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü 

MADDE 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini ted
birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak 
gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır. 
II. Temsil yetkisi 
1. Genel olarak 
MADDE 370 - (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, temsil yetkisi çift imza ile kullanıl

mak üzere yönetim kuruluna aittir. 
(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 
2. Kapsam ve sınırlar 

MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür 
işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanu
na ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır. 

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirke
ti bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya duru
mun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilân edil
miş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. 

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; 
ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kul
lanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir. 

(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararı
na aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel de
ğildir. 

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiil
lerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır. 

(6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek paysahibi tarafından ister temsil edilsin ister 
edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu paysahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin, geçer
li olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, 
önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz. 

3. İmza şekli 
MADDE 372 - (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 

40 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve si
cil numarası gösterilir. 

4. Tescil ve ilân 
MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini göste

rir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir. 
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(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmala
rına ilişkin herhangi bir hukukî sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar 
tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir. 

III - Görevler ve yetkiler 

1. Genel olarak 

MADDE 374 - (1) Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas söz
leşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. 

2. Devredilemez görev ve yetkiler 
MADDE 375 - (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şun

lardır: 
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

b) Şirket yönetim teşkilâtının belirlenmesi. 

c) Muhasebe, fınans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, fınansal plânlama 
için gerekli düzenin kurulması. 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve gö
revden alınmaları. 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yö
netim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

f) Pay, yönetim kumlu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık 
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, 
genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 
a) Çağrı ve bildirim yükümü 

MADDE 376 - (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısı
nın zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya ça
ğırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar 
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin 
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğin
den sona erer. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kuru
lu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir 
ara bilanço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilançoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler 
ve değerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378 inci 
maddede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de dikkate alınması şarttır. Rapordan, ak
tiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim 
kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin 
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iflâsını ister; meğerki, iflâs kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca ba
tık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının di
ğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın 
veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflâs isteminin 
bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi 
incelemesi için yapılmış başvuru iflâs bildirimi olarak kabul olunur. 

b) İflâsın ertelenmesi 
MADDE 377 - (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması 

dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye suna
rak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uy
gulanır. 

4. Riskin erken saptanması ve yönetimi 

MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin var
lığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli ön
lemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 
çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bu
nu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını iz
leyen bir ayın sonunda verir. 

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 
tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. 

5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 
a) Genel olarak 

MADDE 379 - (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini 
aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul ede
mez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak ka
bul ettiği paylar için de geçerlidir. 

(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabil
mesi için, genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiş olması gerekir. En çok onse-
kiz aylık bir süre için verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların 
toplam itibarî değerleri ile iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göster
mesi gerekir. Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî şartların gerçekleşmiş bulunduğunu 
belirtmesi şarttır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldük
ten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uya
rınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. 

(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap 
edilebilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından ik
tisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası 
Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar. 
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b) Kanuna karşı hile 

MADDE 380 - (1) Paylarının iktisap edilmesi amacıyla, şirketin başka bir kişiyle yaptığı, ko
nusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan hukukî işlemler batıldır. Bu butlan hükmü, kredi ve 
fınans kurumlarının işletme konuları içine giren işlemlere ve şirketin veya onun bağlı şirketlerinin 
çalışanlarına, şirketin paylarını iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve teminat verilmesine iliş
kin hukukî işlemlere uygulanmaz. Ancak, bu istisnaî işlemler, şirketin, kanuna ve esas sözleşmesi
ne göre ayırmak zorunda bulunduğu yedek akçeleri azaltıyor veya 519 uncu maddede düzenlenen 
yedek akçelerin harcanmalarına ilişkin kuralları ihlâl ediyor ve şirketin 520 nci maddede öngörülen 
yedek akçeyi ayırmasına imkân bırakmıyorsa, geçersizdir. 

(2) Ayrıca, şirket ile üçüncü kişi arasında yapılmış bulunan ve bu kişiye, şirketin kendi payla
rım; şirketin, şirkete bağlı bir şirketin veya şirketin paylarının çoğunluğuna sahip olduğu şirketin 
hesabına alma hakkı tanıyan ya da böyle bir yükümlülük öngören bir düzenleme, eğer bu payları 
şirket alsaydı işlem 379 uncu maddeye aykırı kabul edecek idiyse batıldır. 

c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 
MADDE 381 - (1) Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdir

de, kendi paylarını, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan 
da iktisap edebilir. 

(2) Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula, 

a) İktisabın sebep ve amacı, 

b) İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarım tem
sil ettiği, 

c) Bedeli ve ödeme şartları 

hakkında yazılı bilgi verir. 

d) İstisnalar 
MADDE 382 - (1) Bir şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; 

a) Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini 
uyguluyorsa, 

b) Küllî halefıyet kuralının gereğiyse, 

c) Bir kanunî satın alma yükümünden doğuyorsa, 

d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili ama
cına yönelikse, 

e) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse 

kendi paylarını iktisap edebilir. 

e) İvazsız iktisap 
MADDE 383 - (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını 

ivazsız iktisap edebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de kı
yas yoluyla uygulanır. 
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f) Elden çıkarma 
MADDE 384 - (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde hükümlerine gö

re, iktisap edilen paylar, şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz 
ve her hâlde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden çıkarılırlar; meğerki, şirketin ve yavru şir
ketin sahip oldukları bu payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu 
aşmasın. 

g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma 
MADDE 385 - (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin ola

rak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde el
den çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır. 

h) Sermayenin azaltılması 
MADDE 386 - (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarınca elden çıkarılamayan paylar, sermayenin 

azaltılması yoluyla hemen yok edilir. 
ı) Saklı tutulan hükümler 
MADDE 387 - (1) Şirketin kendi paylarını iktisap edebileceğine ilişkin diğer kanunlardaki hü

kümler saklıdır. 
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı 
MADDE 388 - (1) Şirket kendi paylarını taahhüt edemez. 
(2) Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını ta

ahhüt etmesi, şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılır. 
(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket hâlinde, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, 

sermaye artırımlarında yönetim kumlu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar pay bedellerinden so
rumlu olurlar. Kanuna aykırı taahhütte herhangi bir kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve 
sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar. 

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru şirketlere kıyas 
yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edil
miş kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur. 

j) Hakların kullanılması 
MADDE 389 - (1) Şirketin iktisap ettiği kendi paylan ile yavru şirket tarafından iktisap edilen 

ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabını hesaplanmasında dikkate alın
maz. Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir paysahipliği hakkı ver
mez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy haklan ile buna bağlı haklar donar. 

IV - Yönetim kurulu toplantıları 
1. Kararlar 
MADDE 390 - (1) Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yö

netim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üye
lerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uy
gulanır. 

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil ara
cılığıyla da katılamazlar. 
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(3) Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik 
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 

(4) Üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, içlerin
den birinin belirli bir konuda yaptığı öneriye, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı 
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kara
rın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulun
duğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği yönünden 
gereklidir. 

(5) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 

2. Batıl kararlar 
MADDE 391 - (1) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istene

bilir. Özellikle; 

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan, 

b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, 

c) Paysahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlâl eden veya bunların kullanıl
malarını kısıtlayan ya da güçleştiren, 

d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin 

kararlar batıldır. 

3. Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 392 - (1) Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteye

bilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleş
me, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelen
mesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması red
dedilemez. Reddedilmişse dördüncü fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, şirket yönetimiyle 
görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi 
de reddedilemez; somları cevapsız bırakılamaz. 

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının 
izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkın
da bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şir
ket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. 

(4) Başkan bir üyenin, üçüncü fıkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma is
temini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu 
istemi reddetmesi hâlinde üye şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine 
başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı 
kesindir. 

(5) Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi 
alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının bu isteminin reddedil
mesi hâlinde başkan, dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir. 
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(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas söz
leşme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. 

(7) Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı ola
rak isteyebilir. 

4. Müzakereye katılma yasağı 
MADDE 393 - (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve 

üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 
hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara iliş
kin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dü
rüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim 
kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından 
bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. 

(2) Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel ola
rak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu 
üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı 
zararı tazminle yükümlüdürler. 

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kara
rına yazılır. 

V - Yönetim kurulu üyelerinin malî hakları 
MADDE 394 - (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kara

rıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. 
VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı 
MADDE 395 - (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya 

başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sü
rebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz. 

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakınları, kendisinin ve söz konu
su yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirket
leri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat vere
mez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar 
için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan ta
kip edebilirler. 

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirleri
ne kefil olabilir ve garanti verebilirler. 

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır. 
VII - Rekabet yasağı 
MADDE 396 - (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin 

işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gi
bi, aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hük
me aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat 
yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşme
lerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1059 -

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dı
şındaki üyelere aittir. 

(3) Bu haklar, söz konusu ticarî işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir 
şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleş
mesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar. 

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetleme 

A) Genel olarak 
MADDE 397 - (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun fınansal tabloları denetçi tarafın

dan, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standarlarına göre denetlenir. 
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet rapora içinde yer alan fınansal bilgilerin, denetlenen fınansal tab
lolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. 

(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş fınansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu düzenlenmemiş hükmündedir. 

(3) Şirketin ve topluluğun fınansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denet
leme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebi
lecek nitelikteyse, fınansal tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. De
netçi görüşünde de, yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir. 

B) Konu ve kapsam 

MADDE 398 - (1) Şirketin veya topluluğun fınansal tablolarının, bunların yönetim kurulları
nın yıllık faaliyet raporlarının denetimi; envanterler de dâhil, fınansal tabloların, Türkiye Denetim 
Standartları kapsamında muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm çerçevesinde 378 inci mad
deye göre verilen raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası anlamında yönetim kurulunun yıl
lık faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Şirketin ve topluluğun fınansal tablolarının ve yönetim 
kurullarının yıllık raporlarının denetimi, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları ile kanuna ve esas 
sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik mesle
ğinin gerekleri ile meslek etiğine ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak ve özenle yapı
lır. Denetleme, şirketin veya topluluğun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp 
yansıtılmadığını; yansıtılmamışsa bunun sebeplerini; birinci fıkranın ikinci cümlesi anlamında ay
kırılıkları ve yanlışları, açıkça ortaya koyacak şekilde yapılır ve gerçeği dürüstçe belirtir. 

(2) Denetim; 

a) Şirketin fınansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci maddenin ikin
ci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun; 

b) Topluluğun konsolide fınansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci 
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, 

denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip açık
layacak şekilde yapılır. 
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(3) Topluluğun fınansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide 
tablolarına alınan şirketlerin fınansal tablolarını, özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve 
mahsupları, birinci fıkra anlamında inceler; meğerki, konsolidasyona alınan şirket, kanun gereği ve
ya böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak denetlenmiş olsun. Bu 
istisna, merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin bu Kanunun öngördüğü denetimle eşdeğer bir de
netime tâbi tutulmuş olması hâlinde de geçerlidir. 

(4) Denetçi, yönetim kurulu tarafından, 378 inci madde gereğince şirketi, fınansal tabloların, 
gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri za
manında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve 
uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna 
sunar. 

C) Denetçi 
I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi 
MADDE 399 - (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel ku

rulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dö
nemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevi
ni hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile inter
net sitesinde ilân eder. 

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir 
denetçi atanmışsa geri alınabilir. 

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin fınansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, 
başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk fınansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. 

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 

a) Yönetim kurulunun, 
b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde be

şini oluşturan pay sahiplerinin, 

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin 
haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı 
hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. 

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilânından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin 
seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel 
kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin paysahibi sıfatını taşı
yor olması şarttır. 

(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi yönetim kurulu
nun, her yönetim kumlu üyesinin veya herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada 
gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetme
si, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diğer 
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerin
de de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir. 
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(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile 
muhtemel giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken önödeme mahkemece belirlenir. 
Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı kesindir. 

(8) Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece haklı bir sebebin varlığında veya görevden alınma 
davası açılmışsa feshedebilir. Taraflar arasındaki, görüş yazısına ilişkin fikir ayrılıkları, görüş yazı
sına ilişkin sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshinin yazılı 
ve gerekçeli olması gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmak
la yükümlü olup, bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir. 

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu he
men, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı ku
rulun onayına sunar. 

II - Denetçi olabilecekler 
MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak ortaklan, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci 

malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli ano
nim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri 
denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denet
leme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulun
ca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yemin
li malî müşavir, serbest muhasebeci malî müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortakla
rından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlik
te yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan 
biri; 

a) Denetlenecek şirkette paysahibiyse; 

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki 
üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa; 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticarî 
işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da 
bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin 
veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye ka
dar kan veya kayın hısmıysa; 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden faz
la paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla pa
ya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi birşekilde hizmet veriyorsa; 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesin
de denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa; 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında 
denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak ger
çek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yöne
tim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise; 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdin-
de çalışıyorsa, 
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h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının 
yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş 
bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda 
da elde etmesi bekleniyorsa, 

denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavir
ler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılma
sı için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. 

(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denet
çi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değişti
rilir. 

(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışman
lık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Ka
nunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve 
görevden alınır. 

D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı 
MADDE 401 - (1) Şirketin yönetim kurulu, fınansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık fa

aliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, şirketin 
defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, 
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar. 

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde işlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna 
uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluş
turabilecek belgeleri sunmasını ister. Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denet
çi birinci fıkranın ikinci ve bu fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri fınansal tabloların çı
karılmasından önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduğu takdirde denetçi bu fıkranın 
birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana şirketler için de kullanabilir. 

(3) Konsolide fınansal tabloları çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, konsoli
de finansal tabloları denetleyecek denetçiye; topluluğun fınansal tablolarını, topluluk yıllık faaliyet 
raporunu, münferit şirketin fınansal tablolarını, şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet rapor
larını, bir denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru şirketlerin denetim raporlarını vermek zorun
dadır. Denetçi, birinci fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru şir
ketler yönünden de kullanabilir. 

E) Denetim raporu 
MADDE 402 - (1) Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlan hakkında, 

gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlan
mış, fınansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. 

(2) Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu 
hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, fınansal tablolar ile 
tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısmdan değerlendirilir. 

(3) Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirketin ve topluluğun, fınansal 
tablolarını esas alır. Şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesinin şartları ile gelişmesi hakkın-
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da yönetim kurulunun yaptığı irdelemeleri Türkiye Denetim Standartlarında öngörülmüş bulunan il
gili çalışma ve raporlama standartlarının gösterdiği çerçevede değerlendirir; meğerki, denetlenen 
belgeler buna imkân tanımasın. Raporda ayrıca denetim sırasında; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin yanlışların bulunup bulunmadığı, 
b) Şirketin, Türkiye Denetim Standartları arasında yer alan işletmenin devamlılığı ile ilgili 

standartta öngörülmüş bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve işletmenin sü
rekliliğini tehlikeye atan olgular, 

açıklanır. 
(4) Denetim raporunun esas bölümünde, 
a) Defter tutma düzeninin, fınansal tabloların ve topluluk fınansal tablolarının, kanun ile esas 

sözleşmenin fınansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, 
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yap

madığı ve belgeleri verip vermediği, 
açıkça ifade edilir. 
(5) Ayrıca, fınansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin, 
a) Öngörülen hesap plânına uygun tutulup tutulmadığı, 
b) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, fınansal ve kârlılık duru

munun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı, 

belirtilir. 
(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme ya

pılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir. 
(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar. 
F) Görüş yazıları 
MADDE 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu, görüş yazısıyla belirtir. Bu yazı, denetimin 

konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlendirmesi
ni de içerir. Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında, 398 inci madde uyarınca yapılan de
netimde herhangi bir aykırılık belirlemediğini; denetim sırasında oluşan bilgilerine ve Türkiye Mu
hasebe Standartları uyarınca yaptığı değerlendirmeye göre, şirketin veya topluluğun finansal tablo
larının doğru olduğunu, şirketin ve topluluğun malvarlığıyla fınansal durumuna ve kârlılığına iliş
kin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını açıklar. 

(2) Görüş yazısında, ayrıca, yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektirecek bir durumun mev
cut olmadığına, varsa sorunlara da işaret edilir. Görüş herkesin anlayabileceği bir dille yazılmalıdır. 

(3) Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş ya
zısı verebilir. Sınırlandırılmış görüş, fınansal tabloların yetkili kurullarca düzeltilebileceği durum
larda ve fınansal tablolarda açıklanmış bulunan sonuçta etkisi sınırlı olan aykırılıkların varlığında 
verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği yazıda açıkça gösterilme
lidir. 

(4) Denetçi, denetlemenin bu Bölüm hükümlerine uygun olarak yapılmasına ve sonuçlara va
rılmasına imkân vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlemede 
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önemli kısıtlamaların yapılmış olması durumunda, ispatlarını göstermek zorunda olmaksızın, ancak 
gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir. Kaçınma olumsuz görüşün sonuçlarını do
ğurur. 

(5) Sınırlı olumlu ve olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda, 
genel kurul, söz konusu fınansal tabloları esas alarak, açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş tarihin
den itibaren iki iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve toplantı tarihinde geçerlilik kaza
nacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Bu kurul altı ay içinde, kanu
na, esas sözleşmeye ve standartlara uygun fınansal tablolar hazırlatır ve denetleme raporu ile birlik
te genel kurula sunar. 

G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 

MADDE 404 - (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız 
denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve taraf
sız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denet
leme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmâl ile yüküm
lerini ihlâl edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar ve
ren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kişiler hakkında, 
verdikleri zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri borsada işlem gö
ren anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. İhmâlleriyle za
rara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış veya birden 
çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan 
bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir. 

(3) Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde sır saklama yükümü bu kuru
mun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar. 

(4) Bu hükümlerden doğan tazmin yükümü sözleşme ile ne kaldırılabilir ne de daraltılabilir. 

(5) Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak 
beş yılda zamanaşımına uğrar. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi daha 
uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır. 

(6) Ceza mevzuatının, suç ihbarına ilişkin hükümleri saklıdır. 
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları 
MADDE 405 - (1) Şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, fınan

sal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idarî tasarrufun veya 
esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkın
da, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asli
ye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir. 

(2) Dava giderlerinin borçlusu şirkettir. 

I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi 
MADDE 406 - (1) a) Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle il

gili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya 
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b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler veya uygulanan 
önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıkla-
mışsa; 

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan iliş
kisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Kurul 

A) Genel olarak 

MADDE 407 - (1) Paysahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Ka
nunî istisnalar saklıdır. 

(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulun
maları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi ve kendi
lerini ilgilendiren konularda işlem denetçisi genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş 
bildirebilirler. 

(3) Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi veya anılan Bakanlı
ğın yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi bulunur. Temsilcilerin kimler olacağı, görevlendirilmeleri
ne ilişkin usul ve esaslar, bunların nitelik, görev ve yetkileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma gider
leri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır. 

B) Görev ve yetkileri 

MADDE 408 - (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan 
hâllerde karar alır. 

(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak 
üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez: 

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 
haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. 

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden 
alınmaları. 

d) Finansal tablolara, yönetim kumlunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr pay
ları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması 
dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. 

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. 

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. 

(3) Tek paysahipli anonim şirketlerde bu paysahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek 
paysahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları 
şarttır. 
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C) Toplantılar 

MADDE 409 - (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet 
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimi, fınansal tablola
ra, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının 
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve 
gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 

(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 

(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulun
duğu yerde toplanır. 

D) Çağrı 
I - Yetki 
1. Yetkili ve görevli organlar 

MADDE 410 - (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya 
çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabi
lirler. 

(2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân 
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir paysahibi genel 
kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. 

2. Azlık 

a) Genel olarak 
MADDE 411 - (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluştu

ran paysahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, ge
nel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını iste
dikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda pa
ya sahip paysahiplerine tanınabilir. 

(2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayın
lanmasına ilişkin ilân ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. 

(3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. 

(4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapıla
cak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır. 

b) Mahkemenin izni 
MADDE 412 - (1) Paysahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri 

yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği 
takdirde, aynı paysahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya ge
rek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım 
atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetki
lerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Ka
rar kesindir. 
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II - Gündem 
MADDE 413 - (1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 

Kanunî istisnalar saklıdır. 

(3) Yönetim kumlu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu fınansal tab
lolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. 

III - Çağrının şekli 
1. Genel olarak 

MADDE 414 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet 
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplan
tı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı 
paysahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya paysahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresleri
ni bildiren paysahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iade
li taahhütlü mektupla bildirilir. 

(2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. 
2. Genel kurula katılma hakkı 
MADDE 415 - (1) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan "hazır bulu

nanlar listesi"nde adı yer alan paysahipleri katılabilir. 

(2) Hazır bulunanlar listesinde adı yazılı olan nama yazılı paysahipleri kimlik göstererek genel 
kurula katılır. 

(3) Hamiline yazılı paysenedi veya ilmühaber sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en 
geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz 
ederek genel kural toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte 
hamiline yazılı paysenedi veya ilmühaberi devraldığını ispatlayan paysahipleri de genel kurula ka
tılabilirler. 

(4) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı paysahibinin paylarını bir kredi kuruluşu veya 
herhangi bir başka kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. 

3. Çağrısız genel kurul 
MADDE 416 - (1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulun

madığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler 
saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu top
lantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. 

(2) Çağrısız toplanan genel kuralda, gündeme oy birliği ile madde eklenebilir; aksine esas söz
leşme hükmü geçersizdir. 

E) Toplantının yapılması 
I - Hazır bulunanlar listesi 
MADDE 417 - (1) Yönetim kurulu, Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Ka

nununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından "paysahipleri listesi"ne diğer 
paylardan nama yazılı olanlar için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi ile ilmüha-
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ber sahipleri yönünden ise giriş kartı alanlara göre, genel kurul toplantısına katılabileceklerin liste
sini hazırlar. Yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanacak olan liste, toplantıdan önce genel ku
rulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede, paysahiplerinin adları, yerleşim yerleri, sahip olduk
ları pay veya pay senedi sayısı, imtiyazlı payların adedi ve sermaye miktarlanyla toplantıya aslen 
veya temsil yoluyla katılacakların imza yerleri belirtilir. 

(2) Yönetim kurulu bu listeyi hazırlarken, toplantıya katılmaya hakkı olanları belirlemek için 
gerekli incelemeleri yapar, ilgililerden bilgi alır ve şirket tarafından Merkezî Kayıt Kuruluşundan 
sağlanan ve genel kurul toplantı gününden bir gün önceki tarihi taşıyan "paysahipleri listesi"ni de 
dikkate alır. Merkezî Kayıt Kuruluşundan anılan listenin sağlanmasına ve bu Kurulca toplantı gü
nüne özgülenmek üzere devir yasağı konulması dâhil diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Serma
ye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğle düzenlenir. Yönetim kurulu, hazır bulunanlar listesinin 
genel kurul toplantı gününden bir gün önce hazırlanabilmesi için gerekli önlemleri alır. Katılanla
rın imzaladıkları liste "hazır bulunanlar listesi" diye adlandırılır ve toplantı başkanı ile Bakanlık 
temsilcisi tarafından imzalanır. 

II - Toplantı ve karar nisabı 
MADDE 418 - (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap 

öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin ve
ya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda 
anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. 
III - Toplantı başkanlığı ve iç yönetmelik 
MADDE 419 - (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel ku

rul tarafından seçilen, paysahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak 
yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde baş
kan yardımcısı da seçilebilir. 

(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları 
içeren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgarî unsurları belirlenecek olan bir iç yönetmelik 
hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönetmelik tescil ve ilân edilir. 

IV - Toplantının ertelenmesi 
MADDE 420 - (1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda bi

rine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir ka
rar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 
üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve internet si
tesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya 
çağırılır. 

(2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri 
bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan nokta
ları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş ol
ması şarttır. 

V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas 

sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yansının temsil edildiği genel kurulda, top-
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lantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde 
edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı 
nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen ni
sapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir. 

(2) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahip
lerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır: 

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar. 
b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. 
(3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluştu

ran payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. 
a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi. 
b) İmtiyazlı pay oluşturulması. 
c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. 
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izle

yen toplantılarda da aynı nisap aranır. 
(5) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki konularda ka

rar alınabilmesi için, yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok
sa, 418 inci maddedeki toplantı nisabı uygulanır 

a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme 
değişiklikleri. 

b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar. 

(6) İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin ge
nel kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı paysahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Ga
zetesinde yayınlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtla
malarla bağlı değildirler. 

VI - Tutanak 
MADDE 422 - (1) Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları pay

lan, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alı
nan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplan
tı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. 

(2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğu
na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlü
dür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur. 

VII - Kararların etkisi 
MADDE 423 - (1) Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya 

olumsuz oy veren paysahipleri hakkında da geçerlidir. 
VIII - Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar 
MADDE 424 - (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açık

lık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu 
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doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço 
şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinç
li hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz. 

F) Paysahibinin kişisel hakları 
I - Genel kurula katılma 
1. İlke 
MADDE 425 - (1) Paysahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendi

si katılabileceği gibi, paysahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yol
layabilir. Temsilcinin paysahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. 

2. Şirkete karşı yetkili olma 
MADDE 426 - (1) Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmüha

berlerden doğan paysahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan paysahibi veya paysahibince, 
yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. 

(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı paysa-
hipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir. 

3. Paysahibinin temsili 
a) Genel olarak 
MADDE 427 - (1) Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına 

uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı haklan saklıdır. 
(2) Hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya kullanım ödün

cü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, paysahipliği haklarını, an
cak paysahibi tarafından özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse kullanabilir. 

b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci 
MADDE 428 - (1) Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel ku

rul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri 
olarak atamaları amacıyla paysahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen ba
ğımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hük
müne göre ilân edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur. 

(2) Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sici
li Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün ön
ce, yapacağı bir ilân ve internet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, paysahiplerini, öner
dikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adre
si ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrı
da kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen 
kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve 
onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilân eder ve internet sitesinde yayımlar. Bu fıkranın ge
rekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekalet toplanamaz. 

(3) Kurumsal temsilcilik, bir paysahipliği girişimidir; meslek olarak ve ivaz karşılığı yürütüle
mez. Kurumsal temsilci Borçlar Kanununun 394 üncü maddesini ileri sürerek temsil ettiği paysa-
hiplerinden herhangi bir talepte bulunamaz. 
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(4) Bildirge, paysahipleri tarafından kurumsal temsilciye verilmiş talimat yerine geçer. 
(5) Kusurlu olarak bildirgesine veya kanuna aykırı hareket eden veya hileli işlemler yapan ku

rumsal temsilci bu fiil ve kararlarının sonuçlarından Borçlar Kanununun 390 inci maddesinin birin
ci ve ikinci fıkraları uyarınca sorumlu olur; sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan sözleşmeler ge
çersizdir. 

(6) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca kendisine temsil yetkisi verilenler ile paysahibinin 
Borçlar Kanununun temsile ilişkin hükümleri uyarınca yetkilendirdiği temsilci 429 ilâ 431 inci 
madde hükümlerine tâbi değildir. 

c) Tevdi eden temsilcisi 
MADDE 429 - (1) Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetle

rinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse, nasıl hareket et
mesi gerektiği konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene baş
vurmak zorundadır. 

(2) Zamanında istenmiş olup da, talimat alı >amamışsa, tevdi edilen kişi, katılma ve oy hakla
rını, tevdi edenin genel talimatı uyarınca kullanır; böyle bir talimatın yokluğu hâlinde oy, yönetim 
kurulunun yaptığı öneriler yönünde verilir. 

(3) Bu madde anlamında tevdi olunan kişiler, bağlı olacakları esas ve usuller ve temsil belge
sinin içeriği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. 

d) Bildirge 
MADDE 430 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında öngörülen temsilciler, temsil 

belgelerinin içeriğini ve oylarını hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer 
araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açıklarlar. 

e) Bildirim 

MADDE 431 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen temsilciler ile 
tevdi eden temsilcileri, kendileri tarafından temsil olunacak payların sayılarını, çeşitlerini, itibarî 
değerlerini ve gruplarını şirkete bildirirler. Bu bildirimde, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A mad
desi uyarınca kayden izlenen paylarla ilgili olarak bu Kanunun 417 nci maddesinin ikinci fıkrasın
daki tebliğ hükümleri de uygulanır. Aksi hâlde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetki
siz katılmaya dair hükümler çerçevesinde iptal edilebilir. 

(2) Toplantı başkanı bu bildirimleri açıklar. Bir paysahibinin istemine rağmen toplantı başkanı 
açıklamayı yapmamışsa her paysahibi şirkete karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptali
ni isteyebilir. 

4. Birden çok hak sahibi 
MADDE 432 - (1) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini 

veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak ataya
bilirler. 

(2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, in
tifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, paysahibinin menfaatlerini hakka
niyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla paysahibine karşı 
sorumludur. 
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II - Yetkisiz katılma 
MADDE 433 - (1) Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi 

bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin 
başkasına verilmesi geçersizdir. 

(2) Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her paysahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, 
itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir. 

III - Oy hakkı 
1. İlke 
MADDE 434 - (1) Paysahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriy

le orantılı olarak kullanır. 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. 
(2) Her paysahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, bir

den fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. 
(3) Şirketin fınansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarî değerleri indirilmişse 

payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir. 
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli oyu bir tebliğ

le düzenleyebilir. 
2. Oy hakkının doğumu 
MADDE 435 - (1) Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az 

miktarının ödenmesiyle doğar. 
3. Oydan yoksunluk 
MADDE 436 - (1) Paysahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs 

şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe 
veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy 
kullanamaz. 

(2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim ku
rulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kul
lanamaz. 

IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 437 - (1) Finansal tablolar, konsolide fınansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık fa

aliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplan
tısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulur. Bunlardan fınansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubeler
de paysahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her paysahibi, gideri şirkete ait olmak üzere ge
lir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. 

(2) Paysahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin ya
pılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçeve
sinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakı
mından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Paysahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla 
genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir paysahibinin istemde bulunması üzerine, 
aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu halde yönetim kurulu bu 
maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz. 
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(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya 
korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. 

(4) Şirketin ticarî defterleriyle yazışmalarının, paysahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının 
incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin 
alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. 

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen 
ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan paysahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de ma
kul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru 
basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi tali
matını ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir. 

(6) Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla 
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. 

V - Özel denetim isteme hakkı 

1. Genel kurulun kabulü 
MADDE 438 - (1) Her paysahibi, paysahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu 

takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir dene
timle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, şirket merkezi
nin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

2. Genel kurulun reddi 
MADDE 439 - (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az 

onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan paysahipleri veya paylarının iti
bari değeri toplamı en az birmilyon Türk Lirası olan paysahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bu
lunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. 

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi 
ihlâl ederek, şirketi veya paysahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymala
rı hâlinde özel denetçi atanır. 

3. Atama 

MADDE 440 - (1) Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını verir. 

(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir 
veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. 

4. Görev 
MADDE 441 - (1) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere ak-

satılmaksızın yapılmalıdır. 

(2) Yönetim Kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak 
ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. 

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular ko
nusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık hâlinde kararı mahkeme verir. 
Mahkemenin kararı kesindir. 
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(4) Özel denetçi, şirketin özel denetimin sonuçlanna ilişkin görüşünü alır. 

(5) Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür. 
5. Rapor 

MADDE 442 - (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, 
mahkemeye ayrıntılı bir rapor verir. 

(2) Mahkeme, raporu şirkete tebliğ eder ve şirketin, raporun açıklanmasının şirket sırlarını ve
ya şirketin korunmaya değer diğer menfaatlerini zarara uğratıp uğratmayacağına ve bu sebeple is
tem sahiplerine sunulmamasma ilişkin istemi hakkında karar verir. 

(3) Mahkeme, şirket ve istem sahiplerine, açıklanan rapor hakkında, değerlendirmeleri bildir
mek ve ek soru sormak imkânını tanır. 

6. İşleme konulma ve açıklama 
MADDE 443 - (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin değerlendirmeleri, ilk genel kurula 

sunar. 

(2) Her paysahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıllık süre içinde şirketten raporun ve yö
netim kurulunun görüşünün bir suretinin verilmesini isteyebilir. 

7. Giderler 
MADDE 444 - (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasını kabul etmişse, şirketçe ödenmesi gere

ken avansı ve giderleri belirtir. Özel hâl ve şartların haklı göstermesi hâlinde giderler kısmen veya 
tamamen istem sahiplerine yükletilebilir. 

(2) Genel Kurul özel denetçinin atanmasına karar vermişse giderler şirkete ait olur. 

G) Genel kurul kararlarının iptali 
I - İptal sebepleri 
MADDE 445 - (1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine 

ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 
üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabi
lirler. 

II - İptal davası açabilecek kişiler 

MADDE 446 - (1) a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti
ni tutanağa geçirten, 

b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; 
çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilân edilmediğini, genel kurula katılma 
yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula 
katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların 
genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren paysahipleri, 

c) Yönetim kurulu, 
d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyele

rinden her biri, 

iptal davası açabilir. 
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H) Butlan 
MADDE 447 - (1) Genel kumlun, özellikle; 
a) Paysahibinin, genel kurula katılma, asgarî oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez 

nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, 
b) Paysahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında 

sınırlandıran, 
c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan 
kararları batıldır. 
I) Çeşitli hükümler 
I - İlân, teminat ve kanun yolu 
MADDE 448 - (1) Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü 

usulüne uygun olarak ilân eder ve şirketin internet sitesine koyar. 
(2) İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. 

Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde daval?r birleştirilerek görülür. 
(3) Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat gösterme

sine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler. 
II - Kararın yürütülmesinin geri bırakılması 
MADDE 449 - (1) Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mah

keme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin ge
ri bırakılmasına karar verebilir. 

III - Kararın etkisi 
MADDE 450 - (1) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, ke

sinleştikten sonra bütün paysahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu karann bir su
retini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır. 

IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu 
MADDE 451 - (1) Genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı 

takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 
BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Olarak 
A) İlke 
MADDE 452 - (1) Genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanun

da öngörülen şartlara uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vaz
geçilmez haklar saklıdır. 

B) Usul 
I - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı 
MADDE 453 - (1) Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağırıldığı takdir

de; 333 üncü madde uyannca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirket-
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lerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, 
değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde be
lirtildiği şekilde ilânı gerekir. Genel kurulun kararına 421 inci maddede öngörülen nisaplar uygulanır. 

II - İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu 
MADDE 454 - (1) Genel kurulca, esas sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, imti

yazlı paysahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte ise, bu karar adı geçen paysahiplerinin yapa
cakları özel bir toplantıda verecekleri bir kararla onaylanmadıkça uygulanamaz. 

(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilân edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel 
kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı paysahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son 
gününden başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağırılmasını şirketin merkezi
nin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. 

(3) Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır 
ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. İmtiyazlı paysahiplerinin haklarının ihlâl 
edildiği sonucuna varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Tutanağın on gün içinde şirket yö
netim kuruluna teslimi zorunludur. Tutanakla birlikte, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz 
oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ile bu maddenin sekizinci fıkrası 
hükmü gereği açılabilecek dava için geçerli olmak üzere ortak bir tebligat adresi de yönetim kurulu
na verilir. Tutanak, birlikte verilen bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân 
edilir. Bu hükümdeki şartlara uyulmadığı takdirde özel kurul karan alınmamış sayılır. 

(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesi
ne, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca 
özel toplantı yapılmaz. 

(5) Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul karan onaylanmış sayılır. 
(6) Özel kurul toplantısında, 407 nci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Bakanlık temsil

cisi de hazır bulunur ve tutanağı imzalar. 
(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay 

içinde, genel kurulun söz konusu kararının paysahiplerinin haklarını ihlâl etmediği gerekçesi ile, bu 
kararın iptali ile genel kurul kararının tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ti
caret mahkemesinde açabilir. 

(8) İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy kullananlara karşı yöneltilir. 
III - Tescil 
MADDE 455 - (1) Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kuru

lu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca 
ilâna bağlı hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiş
tirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. 

İKİNCİ AYIRIM 
Özel Değişiklikler 

A) Sermayenin artırılması 
I - Ortak hükümler 
1. Genel olarak 
MADDE 456 - (1) İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen 

ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş 
olması sermaye artırımını engellemez. 
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(2) Artırıma, esas sermaye sisteminde 459 uncu maddeye göre genel kurul; kayıtlı sermaye sis
teminde, 460 inci madde gereğince, yönetim kurulu karar verir. Esas sözleşmenin ilgili hükümleri
nin, gerekli olduğu hâllerde izni alınmış bulunan değişik şekli, genel kurulda değiştirilerek kabul 
edilmişse, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması şarttır. 

(3) Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edi
lemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir ve 
345 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fıkrası tüm sermaye artırımı türle
rine kıyas yoluyla uygulanır. 

(5) Sermayenin artırılması kararının tesciline, aşağıdaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
455 inci madde uygulanır. 

2. Yönetim kurulunun beyanı 
MADDE 457 - (1) Yönetim kumlu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imza

lanır. Beyan,bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre hazırlanır. 

(2) Beyanda; 
a) Nakdi sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas söz

leşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği; aynî sermaye konuluyor veya bir ayın devralı-
nıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut 
olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar; devralınan aynî sermaye, aynın türü, 
değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı; bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, 
geçerliliği ve takas edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe ta
sarruf olunabilirliği; gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı; kanunî ve idarî gerekli
liklerin yerine getirildiği; rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, mikta
rı ve oranı; kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin ne fiyatla verildiği hakkında, belgeli ve 
gerekçeli açıklamalar yer alır. 

b) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakla
rın gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde varoldukları konusunda garanti verilir. 

c) Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilir. 

d) Sermaye artırımını inceleyen işlem denetçisi ile hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen 
ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir. 

3. Denetleme raporu 
MADDE 458 - (1) Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye 

artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve denetleme
lerin sonuçlan açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya aykı
rılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde hükmü kıyas yoluyla uygula
nır. 

II - Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 
1. Esas sermaye sisteminde 
MADDE 459 - (1) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ya değişik esas sözleşme

de veya iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. 
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(2) İştirak taahhüdü, yeni pay almaya ilişkin 461 inci madde çerçevesinde, kayıtsız şartsız ve 
yazılı olarak yapılır. İştirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artırı
mı belirtilerek; taahhüt edilen payların sayılarını, itibarî değerlerini, cinslerini, gruplarını, peşin 
ödenen tutarı, taahhütle bağlı olunulan süreyi ve varsa çıkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasını 
içerir. 

(3) Bu tür sermaye artırımında nakdî sermaye taahhüdüne 341 inci; aynî sermaye konulması
na 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci; halka arz edilecek paylara 346 ncı; ih
raç edilecek paylara 347 nci madde kıyas yoluyla uygulanır. 

2. Kayıtlı sermaye sisteminde 
MADDE 460 - (1) Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş esas sözleş

me ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, yöne
tim kuruluna tanındığı takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu Kanundaki hükümler çerçevesin
de ve esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok beş yıl için 
tanınabilir. 

(2) Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hü
kümlerinin, 333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından iz
ni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan hakları
na ilişkin sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas söz
leşmede öngörüldüğü şekilde ilân eder ve internet sitesinde yayınlar. Yönetim kurulu, bu kararında; 
artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, prim
li ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma 
şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer 
konularda bilgi verir. 

(3) Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdi tutar, aynî sermaye ko
nulması ve diğer konular hakkında 459 uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarabilmesi ve paysa-
hiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması 
şarttır. 

(5) Yönetim kurulu kararları aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci mad
dede öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası 
açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

(6) Sermaye artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, çı
karılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca 
tescil ettirilir. 

(7) Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim şirketlere ilişkin hükümleri saklıdır. 
3. Rüçhan hakkı 
MADDE 461 - (1) Her paysahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranı

na göre, alma hakkını haizdir. 
(2) Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile paysahibinin rüçhan hakkı, ancak 

haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınır
landırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin 
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devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandı
rılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğ-
ratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına 
da uygulanır. 

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler 
ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddeki gazete ile 
tirajı en az elli bin olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede ilân olunur. Ayrıca şirketin 
internet sitesine konulur. 

(4) Rüçhan hakkı devredilebilir. 

(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı paysahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı pay
ların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez. 

III - İç kaynaklardan sermaye artırımı 

MADDE 462 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca öz-
gülenmemiş yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzu
atın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürüle
rek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. 

(2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçek
ten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla 
doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir 
bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır. 

(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu 
fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu 
fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edil
mesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve esas söz
leşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinlesin Tescil ile o anda mevcut paysa-
hipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Be
delsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez. 

IV - Şarta bağlı sermaye artırımı 

1. İlke 

MADDE 463 - (1) Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nede
niyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede de
ğiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni paylan edinmek hakkı sağlamak suretiyle, ser
mayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. 

(2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yo
luyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar. 

2. Sınırlar 

MADDE 464 - (1) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını 
aşamaz. 

(2) Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. 
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3. Esas sözleşmedeki dayanak 
MADDE 465 - (1) Esas sözleşme; 
a) Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değerini; 
b) Payların sayılarını, itibarî değerlerini, türlerini; 
c) Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları; 
d) Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğunu ve bunun miktarını; 
e) Belli pay gruplarına tanınacak imtiyazları; 
f) Yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamaları 
içerir. 
(2) Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı değiştirme ve alım hakları içeren tahviller 

veya benzeri borçlanma araçları, öncelikle paysahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleşme ayrıca; 
a) Değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını, 
b) thraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esasları 
da açıklar. 

(3) Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme hükmünün tescilinden önce tanınmış 
bulunan değiştirme ve alım hakları batıldır. 

4. Paysahiplerinin korunması 
MADDE 466 - (1) Şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına 

bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bunlar önce, mevcut 
payları oranında, paysahiplerine önerilir. 

(2) Bu önerilmeye muhatap olma hakkı, haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlan
dırılabilir. 

(3) Şarta bağlı sermaye artırımı için gerekli olan rüçhan ve önerilmeye muhatap olma hakları
nın kaldırılması veya sınırlandırılmasından dolayı, hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde yarar
landırılmaz veya kayba uğratılamaz. 

5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması 
MADDE 467 - (1) Kendilerine nama yazılı payları iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiş

tirme veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanlar, bu tür payların devirlerinin sınırlandırılmış 
olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullanmaktan engellenemezler; meğerki, bu husus, esas 
sözleşmede ve izahnamede saklı tutulmuş olsun. 

(2) Değiştirme veya alım hakları, sermaye artırımı yapılması, yeni değiştirme veya alım hak
lan tanınması veya başka bir yolla kayba uğratılamaz; meğerki, değiştirme fiyatı indirilmiş veya 
hak sahiplerine uygun bir denkleştirme sağlanmış ya da aynı şekilde, paysahiplerinin hakları da 
kayba uğratılmış olsun. 

6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi 
a) Hakların kullanılması; sermaye taahhüdü 
MADDE 468 - (1) Değiştimıe ve alım hakları, esas sözleşmenin şarta bağlı sermaye artırımı

na ilişkin hükmüne gönderme yapan yazılı bir beyan ile kullanılır; mevzuat, ihraç izahnamesinin ya
yınlanmasını gerekli gördüğü takdirde, buna da göndermede bulunulur. 
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(2) Taahhüdün ifası, para yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası ara
cılığıyla gerçekleştirilir. 

(3) Paysahipliği hakları sermaye taahhüdünün ifası ile doğar. 

b) Uygunluğun doğrulanması 

MADDE 469 - (1) Hesap döneminin kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun istemi 
üzerine daha önce, bir işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğin
de ihraç izahnamesine uygun olup olmadığını inceler. 

(2) Uygunluk hâlinde işlem denetçisi bunu yazılı olarak doğrular. 

c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 

MADDE 470 - (1) İşlem denetçisinin yazılı doğrulamasını aldıktan sonra, yönetim kurulu, ser
maye artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli 
gruplara tanınan imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermaye
nin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. 

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme doğrulamasının kanunda öngörülen bilgileri içer
diğini tespit eder. 

d) Ticaret siciline tescil 

MADDE 471 - (1) Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay 
içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim 
kurulu beyannamesi ile denetleme doğrulamasını sicile tevdi eder. 

7. Esas sözleşmeden çıkarma 

MADDE 472 - (1) Değiştirme ve alım hakları sona erip bu husus işlem denetçisi tarafından bir 
raporla doğrulanınca, yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşme
den çıkanr. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayıtları içerdiğini tespit 
eder. Hüküm sicilde de silinir. 

B) Esas sermayenin azaltılması , 

I - Karar 

MADDE 473 - (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek 
üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerek
tiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. 

(2) İşlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının hakla
rını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirketçe varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azal
tılmasına karar verilmez. 

(3) Genel kurulun kararına 421 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uygulanır. Ka
rarda işlem denetçisi raporunun sonucu açıklanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı 
gösterilir. 

(4) Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece payların 
yok edilmesinde kullanılabilir. 

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1082 — 

II - Alacaklılara çağrı 
MADDE 474 - (1) Genel kural esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim 

kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve ay
nı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilân eder. İlânda ala
caklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bil
direrek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bi
linen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir. 

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar 
oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının 
ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir. 

III - Kararların yerine getirilmesi 
MADDE 475 - (1) Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edi

len alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir. 
(2) Azaltma kararının uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarının, değiştirme veya damga

lama yoluyla ya da diğer bir şekilde azaltılmasının gerekli olduğu hâllerde bu husus için yapılan ih
tara rağmen geri verilmeyen pay senetleri şirketçe iptal edilebilir. Tebliğde şirkete geri verilmeyen 
senetlerin iptal edilecekleri yazılır. 

(3) Paysahiplerinin, değiştirilmek üzere şirkete geri verdikleri pay senetlerinin miktarı, karar 
gereğince değiştirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunların karşılığında verilmesi gereken 
yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şirkette saklanır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarla, 473 ve 474 üncü maddelerde yazılı şartlara uyulmuş olduğunu göste
ren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçekten 
azaltılmış olması olgusu ticaret siciline tescil olunamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Pay ve Sermaye Koyma Borcu 

BİRİNCİ AYIRIM 
Pay 

A) Genel hükümler 
I - Asgarî itibarî değer 
MADDE 476 - (1) Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katla

rı olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar artırılabilir. 
(2) Birinci fıkraya aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak pay için yapılan ödemeden 

doğan haklar saklıdır. Söz konusu payları ihraç edenler, zarar verdikleri kişilere karşı müteselsilen 
sorumludur. Zamanaşımı hakkında 560 inci madde uygulanır. 

(3) Zora giren şirketin fınansal durumunun iyileştirilmesi amacıyla payın itibarî değeri bir ku
ruştan fazla olduğu takdirde bir kuruşa kadar indirilebilir. 

II - Payların bölünememesi 
MADDE 477 - (1) Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu tak

dirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir 
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temsilci atamadıkları takdirde, şirketçe söz konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tü
mü hakkında geçerli olur. 

(2) Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, 
payları, asgarî itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek ve
ya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar 
ki, payların birleştirilebilmesi için her paysahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476 
ncı maddesi saklıdır. 

B) İmtiyazlı paylar 
I - Tanım 
MADDE 478 - (1) İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz 

tanınabilir. 
(2) İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak 

veya kanunda öngörülmemiş yeni bir paysahipliği hakkıdır. 
(3) 360 inci madde hükmü saklıdır. 
II - Oyda imtiyazlı paylar 
MADDE 479 - (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek 

tanınabilir. 
(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya 

haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara 
bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik 
mahkeme kararma bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebe
bin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir. 

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: 
a) Esas sözleşme değişikliği. 
b) İşlem denetçilerinin seçimi. 
c) İbra ve sorumluluk davası açılması. 

İKİNCİ AYIRIM 
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 

A) İlke 
MADDE 480 - (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle paysahibine, pay 

bedelini veya payın itibarî değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez. 
(2) Kayıtlı semıaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde esas sözleşme ile yönetim kurulu

na primli pay çıkarma yetkisi tanınabilir. 
(3) Paysahipleri sermaye olarak şirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye payına ilişkin 

hakları saklıdır. 
(4) Pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hâllerde, esas sözleşmeyle paysahiplerine 

sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan 
edimleri yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kap
samları pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasına yazılabilir. 
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B) Ödemeye çağrı 
MADDE 481 - (1) Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hü

küm bulunmadığı takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir. İlânda, ödenmesi istenen sermaye 
borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir. 

(2) İkincil yükümlülükler hakkında, esas sözleşmede, sözleşme cezası da öngörülebilir. 
C) Temerrüt 
I - Sonuçları 
MADDE 482 - (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, ihtara 

gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 

(2) Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit paysahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmî öde
melerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya 
ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele 
geçirilemiyorsa iptal kararı 35 inci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü 
şekilde ilân olunur. 

(3) Esas sözleşmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu tutu
labilirler. 

(4) Şirketin tazminat hakları saklıdır. 
II - Iskat usulü 

MADDE 483 - (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilme
si için, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit paysahibine, 35 inci maddede yazılı gazete ile esas 
sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla 
ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit paysahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde öde
mesi, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının istene
ceği belirtilir. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mek
tupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, mektubun alındığı tarihten başlar. 

(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açık kalan tutar için şirkete karşı 
sorumludur. 

(4) 501 inci madde hükmü saklıdır. 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Menkul Kıymetler 
BİRİNCİ AYIRIM 

Pay senetleri 
A) Ortak Hükümler 
I - Türler 
1. Şartlar 
MADDE 484 - (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. 
(2) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 

Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. 
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2. Dönüştürme 
MADDE 485 - (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile de

ğiştirilebilir. Dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Dönüştürmenin kanunen öngö
rüldüğü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhal uygular ve bunun esas sözleşmeye yan
sıtılması girişimini hemen başlatır. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payla
rın bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır. 

II - Pay senedi bastırılması 
MADDE 486 - (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersiz

dir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. 
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden iti

baren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp paysahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline ya
zılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilân edilir, ayrıca şirketin internet sitesine 
konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama 
yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sa
hiplerine dağıtılır. 

(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur. 
III - Pay senetlerinin şekli 
MADDE 487 - (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu ta

rihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve 
itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az 
ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olma
sı veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. 

(2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yer
leşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirke
tin pay defterine kaydolunur. 

IV - Yıpranmış pay senetleri 
MADDE 488 - (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıp

ranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakma
yacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet ve
ya ilmühaber istemek hakkını haizdir. 

B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri 
MADDE 489 - (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, 

ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. 
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke 
MADDE 490 - (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, 

herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. 
(2) Hukukî işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçi

rilmesiyle yapılabilir. 
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D) Devrin sınırlandırılması 
I - Kanunî sınırlama 
MADDE 491 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile 

devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve
ya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin. 

(2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilme-
mişse onay vermeyi reddedebilir. 

II - Esas sözleşmeyle sınırlama 
1. İlkeler 
MADDE 492 - (1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebile

ceğini öngörebilir. 
(2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. 

(3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer. 
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar 
a) Red sebepleri 
MADDE 493 - (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya 

devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer paysahipleri ya da 
üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. 

(2) Paysahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konu
su veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli se
bep oluşturur. 

(3) Bundan başka, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şir
ket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. 

(4) Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge
reği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralma
yı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. 

(5) Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yer
deki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın ta
rihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar. 

(6) Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şir
ketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır. 

(7) Esas sözleşme devredilebilirlik şartlarını ağırlaştıramaz. 

b) Hükümleri 
MADDE 494 - (1) Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve pay

lara bağlı tüm haklar devredende kalır. 
(2) Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge

reği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin 
haklar derhal; genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak şirketin onayı ile birlikte devra
lana geçer. 
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(3) Şirket, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemiş-
se veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır. 

3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar 
a) Red sebepleri 
MADDE 495 - (1) Şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları iktisap eden bir kimseyi, 

paysahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama yazılı paylar ile ilgili ola
rak iktisap edenin paysahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir ik
tisap üst sınırı öngörmüş ve bu üst sınır aşılmışsa reddedebilir. 

(2) Ayrıca istemde bulunmasına rağmen devralan, payları kendi ad ve hesabına aldığını açıkça 
beyan etmezse, şirket, payların pay defterine kaydını reddedebilir. 

(3) Borsaya kote nama yazılı payların, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hü
kümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanın paysahibi sıfatını alması 
reddedilemez. 

b) Bildirme yükümü 
MADDE 496 - (1) Borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsada satılmaları hâlinde, Mer

kezî Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulunun yapacağı düzenlemeye uygun olarak devredenin 
kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete bildirir ve şirketin bu bilgilere teknik erişimini sağlar. 

c) Hakların geçişi 
MADDE 497 - (1) Borsaya kote nama yazılı paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, pay

lardan kaynaklanan haklar payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazılı pay
ların, borsa dışında iktisap edilmeleri hâlinde, söz konusu haklar, paysahipliği sıfatının şirket tara
fından tanınması için, devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana geçer. 

(2) Devralan, şirket tarafından tanınıncaya kadar, paylardan doğan, genel kurula katılma ve oy 
hakkını ve oy hakkına bağlı diğer haklan kullanamaz. Tüm diğer paysahipliği haklarının, özellikle 
rüçhan hakkının kullanılmasında, iktisap eden herhangi bir sınırlamaya tâbi değildir. 

(3) Şirket tarafından henüz tanınmamış bulunan devralanlar, hakların geçmesinden sonra, oy 
hakkından yoksun paysahibi olarak pay defterine yazılır. Söz konusu paylar genel kurulda temsil 
edilemez. 

(4) Red hukuka aykırı ise şirket, mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren, oy hakkı
nı ve buna bağlı hakları tanır. Şirket, kendisine herhangi bir kusurun yükletilemeyeceğini ispat ede
mediği takdirde, devralanın red nedeniyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

d) Red süresi 
MADDE 498 - (1) Şirket, devralanın, paysahibi olarak tanınması istemini, istemi aldığı tarih

ten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse, devralan paysahibi olarak tanınmış sayılır. 
III - Pay defteri 
1. Kayıt 
MADDE 499 - (1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, in

tifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. 
(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilme

diği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz. 
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(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder. 

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse paysahibi ve intifa hakkı 
sahibi olarak kabul edilir. 

(5) Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Ser
maye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır. 

2. Kaydın silinmesi 
MADDE 500 - (1) Şirket, iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı, il

gililerin görüşlerini alarak silebilir. Söz konusu kişilere, silinmeye ilişkin yazılı bilgi derhal verilir. 
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar 
MADDE 501 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kim

se, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. 
(2) Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan 

kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden iste
nemez; meğerki, şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl için
de şirket iflâs etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış olsun. 

(3) Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tâbi değilse, iktisap edenin pay defterine kay-
dedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur. 

İKİNCİ AYIRIM 
İntifa Senetleri 

A) Çıkarılması 
MADDE 502 - (1) Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, be

deli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple 
şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348 inci mad
de uygulanır. 

(2) Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı 
olabilir. 

B) Hükümleri 
MADDE 503 - (1) İntifa senedi sahiplerine paysahipliği haklan verilemez; ancak, bu kişilere, 

net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanına
bilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler 

A) Genel kurul kararıyla 
MADDE 504 - (1) Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto 

esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz se
netler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile 
çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, 421 inci maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre verir. Esas sözleşme farklı bir nisap öngörebilir. Ge
nel kurul kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi ge-
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rekir. Genel kurul kararını yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tâbi menkul kıymetler hamili
ne veya emre yazılı ve itibarî değerli olabilir. İtibarî değer genel kurul ve yetkilendirilmiş olması 
hâlinde yönetim kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi 
anında tamamen ödenmesi şarttır. 

B) Yönetim kurulu kararıyla 
MADDE 505 - (1) Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin 

çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak ve bununla ilgili işlem denetçisi seçmek yetkisi
ni, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fık
raları hükümlerine yetkilendirme kararma da uygulanır. 

C) Sınır 
MADDE 506 - (1) 504 ve 505 inci madde hükümlerine bağlı borçlanma senetlerinin toplam 

tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya ko
nulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar saklı
dır. 

(2) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 

A) Kâr ve tasfiye payı hakkı 
I - Genel olarak 
MADDE 507 - (1) Her paysahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre paysahiplerine da

ğıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona er
mesi hâlinde her paysahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına iliş
kin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. 

(2) Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler saklıdır. 
(3) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
II - Hesaplama biçimi 
MADDE 508 - (1) Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payı paysahibinin 

sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. 
(2) Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre belirlenir. 
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı 
I - Kâr payı 
MADDE 509 - (1) Sermaye için faiz ödenemez. 
(2) Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. 

(3) Kâr payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi olmayan şirketlerde, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir. 

II - Hazırlık dönemi faizi 
MADDE 510 - (1) İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dö

nemi için paysahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak koşuluyla, özellikli varlık 
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niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleşmede ön
görülebilir ve bu dönemle sınırlı olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar süreceği 
belirtilir. 

(2) İşletme yeni paylar çıkarılarak genişletilecek olursa, sermayenin artırılmasına dair olan ka
rarda, yeni paysahiplerine, özellikli varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, be
lirli bir süreyle en geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir. 

III - Kazanç payları 
MADDE 511 - (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kârdan ve ancak ka

nunî yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve paysahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi 
oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra veri
lebilir. 

C) Geri alma hakkı 
I - Kötüniyet hâlinde 
MADDE 512 - (1) Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sa

hipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Yön;tim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da 
aynı hüküm uygulanır. 

(2) Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
II - Şirketin iflâsı hâlinde 
MADDE 513 - (1) Şirketin iflâsı hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına karşı, 

iflâsın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine kar
şılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli 
bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdürler. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan paraların 
geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. 

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır. 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 
A) Anonim şirketlerin fınansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
I - Hazırlama yükümü 
MADDE 514 - (1) Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standart

larında öngörülmüş bulunan fınansal tablolarını,-sklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet rapo
runu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

II - Dürüst resim ilkesi 
MADDE 515 - (1) Anonim şirketlerin fınansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına gö

re şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, an
laşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güveni
lir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır. 

III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
MADDE 516 - (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin 

akışı ile her yönüyle fınansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir 
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şekilde yansıtır. Bu raporda fınansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, 
şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin 
yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. 

(2) Yönetim kurulunun faaliyet rapora ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir: 

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar. 
b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. 

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malî 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar 
ve benzeri teminatlar. 

B) Şirketler topluluğunun fınansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu 
I - Uygulanacak muhasebe standartları 
MADDE 517 - (1) Konsolide fınansal tabloları hazırlamakla yükümlü işletmeler ile konsoli-

dasyon kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diğer konularda Türkiye Muhasebe 
Standartları geçerlidir. 

(2) Konsolide fınansal tablolar 515 inci maddede öngörülen esas ve ilkelere göre çıkarılır. 
II - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 
MADDE 518 - (1) Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet raporu ana şirketin yönetim kurulu tarafın

dan 516 ncı maddeye göre düzenlenir. 
C) Yedek akçeler 
I - Kanunî yedek akçe 
1. Genel kanunî yedek akçe 
MADDE 519 - (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya 

kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır. 

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; 

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve 
hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı; 

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların ye
rine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı; 

c) Paysahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere da
ğıtılacak toplam tutarın yüzde onu; 

genel kanunî yedek akçeye eklenir. 
(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdir

de, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye ve
ya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanıla
bilir. 

(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkru hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katıl
maktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz. 

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır. 
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2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme 
fonları 

MADDE 520 - (1) Şirket, iktisap ettiği kendi paylan için iktisap değerlerini karşılayan tutarda 
yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ik
tisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. 

(2) Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, sermaye
ye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri tak
dirde çözülebilirler. 

II - Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe 
1. Genel olarak 
MADDE 521 - (1) Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve ye

dek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm ko
nabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme ama
cıyla harcanma yolları ve şartlan belirlenebilir. 

2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi 
MADDE 522 - (1) Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım ku

ruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel ki
şilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. 

(2) Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten aynlması suretiyle 
bir vakıf veya kooperatif kumlması zomnludur. Vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı 
bir alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir. 

(3) Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka yöneticilerden, çalışanlardan ve işçiler
den aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan yararlanamadıkla
rı takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanunî fai
ziyle birlikte geri verilir. 

III - Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi 
MADDE 523 - (1) Kanunî ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılma

dıkça paysahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. 
(2) Genel kurul, 
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse, 
b) Bütün paysahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildi

ğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa, 
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir. 
(3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkla

rı ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım 
ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir. 

D) Çeşitli hükümler 
I - İlân 
MADDE 524 - (1) Anonim şirketin ve topluluğun fınansal tablolarını düzenlemekle yükümlü 

ana şirketin yönetim kumlu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; fınansal tabloları, yönetim ku-
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rulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü 
madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinde ilân ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
verilmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

II - Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri 
MADDE 525 - (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdür

leri, şubeye özgü fınansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirke
tin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin tâbi ol
duğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 üncü madde hükmü 
uyarınca Türkiye'de yayınlarlar. 

III - Özet fınansal tabloları 
MADDE 526 - (1) Küçük ölçekteki şirketler ile merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin 

Türkiye'deki şubelerinin yayınlayacakları özet fınansal tabloların içeriği Türkiye Muhasebe Stan
dartları Kurulu tarafından belirlenir. 

IV - Sır saklama yükümü 
MADDE 527 - (1) 404 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, görevi dolayısıyla incelemesi

ne sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve 
işletme sırlarını açıklamaları yasaktır. Aksi hâlde şirketin maddî ve manevî zararını tazmin ederler. 

(2) Ceza mevzuatının, suç ihbarına ilişkin hükümleri saklıdır. 
E) Özel hükümler 
MADDE 528 - (1) Bankalar ile diğer kredi kurumlarının, fınansal kiralama ve faktöring gibi 

fınansal şirketlerin, sigorta ve reasürans şirketlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki tüm 
kurumların ve kooperatiflerin finansal tabloları ile konsolide fınansal tablolarına ilişkin özel hü
kümler saklıdır. 

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca onaylanmış bulunan fınan
sal tablolara ilişkin idarî düzenlemelerde öngörülmemiş bulunan hususlarda bu Kanun hükümleri ile 
bu Kanunda gönderme yapılan Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Sona Erme ve Tasfiye 

A) Sona erme 
I - Sona erme sebepleri 
1. Genel olarak 
MADDE 529 - (1) Anonim şirket, 
a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelme

mişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle; 
b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle; 
c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle; 
d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla; 
e) İflâsına karar verilmesiyle; 
f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde 
sona erer. 
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2. Özel hâller 
a) Organların eksikliği 

MADDE 530 - (1) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut 
değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, paysahipleri, şirket alacaklıları veya Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim 
kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu sü
re içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. 

(2) Dava açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. 
b) Haklı sebeplerle fesih 
MADDE 531 - (1) Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şir

ketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, da
vacı paysahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı 
paysahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çö
züme karar verebilir. 

II - Hükümleri 
1. Tescil ve ilân 
MADDE 532 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmiş

se, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. 
2. Sonuçlar 
MADDE 533 - (l) Sona eren şirket tasfiye hâline girer; Kanundaki istisnalar saklıdır. 

(2) Tasfiye hâlindeki şirket, paysahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel 
kişiliğini korur ve ticaret unvanını "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde or
ganlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. 

III - İflâs hâlinde tasfiye 
MADDE 534 - (1) İflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafından İcra ve İflâs Kanunu hükümle

rine göre yapılır. Şirket organları temsil yetkilerini, ancak şirketin iflâs idaresi tarafından temsil 
edilmediği hususlar için korurlar. 

IV - Şirket organlarının durumu 
MADDE 535 - (1) Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapı

labilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere öz-
gülenir. 

(2) Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tas
fiye memurları tarafından toplantıya çağrılır. 

B) Tasfiye 
I - Tasfiye memurları 
1. Atama 
MADDE 536 - (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadı

ğı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları paysahiplerinden veya 
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üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında ak
si öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 

(2) Yönetim kumlu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye işlerinin yö
netim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. 
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim ye

rinin Türkiye'de bulunması şarttır. 
2. Görevden alma 
MADDE 537 - (1) Esas sözleşme veya genel kural kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu 

görevi yerine getiren yönetim kumlu üyeleri, genel kural tarafından her zaman görevden alınabilir 
ve yerlerine yenileri atanabilir. 

(2) Paysahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de, tasfiyeye 
memur kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memur
ları, mahkeme kararma dayanılarak tescil ve ilân olunurlar. 

(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Tür
kiye'de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme paysahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar. 

3. Aktifleri satma yetkisi 
MADDE 538 - (1) Genel kural aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktifleri

ni pazarlık yoluyla da satabilirler. 
(2) Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun karan gereklidir. Bu ka

rar hakkında 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır. 
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi 
MADDE 539 - (1) Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belir

li uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir ki
şiye temsil yetkisi verebilir. 

(2) Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar; 
meğerki, üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden 
bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmesi, bu hu
susun ispatı için yeterli delil değildir. 

(3) Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede öngö
rülmemişse, şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun şirket unvanı altın
da imza atması gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış 
ilişkide tasfiye memurları temsil eder. 

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden şirket de sorum
ludur. 

II - Tasfiye işleri 
1. İlk envanter ve bilanço 
MADDE 540 - (1) Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlan

gıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, 
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şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile fınansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzen
ler ve genel kurulun onayına sunarlar. 

(2) Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde ya
zılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

2. Alacaklıların çağrılması ve korunması 
MADDE 541 - (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve 

yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer haf
ta arayla yapılacak üç ilânla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacak
larını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar. 

(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. 

(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılaya
cak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alın
mış veya şirket varlığının paysahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış 
olsun. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak 
ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur. 

3. Diğer tasfiye işleri 
MADDE 542 - (1) Tasfiye memurları; 
a) Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş 

olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarının, ilk tasfiye bilançosun
dan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadı
ğı saptanmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler. 

b) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. 

c) Şirket borçları şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhal şirketin merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflâsın açılmasına karar verir. 

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yıl sonu için tasfiyeye ilişkin fınansal tabloları ve tas
fiye sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar. 

e) Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yöneti
ci gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler. 

f) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar. 

g) Tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli olan pa
ra dışında kalan paraları, bir bankaya şirket adına yatırırlar. 

h) Vadesi gelmemiş borçlan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uy
gulanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorun
dadır. Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadır. 

i) Paysahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda im
zalı belge verirler. 
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4. Tasfiye sonucu dağıtma 

MADDE 543 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçlan ödendikten ve pay bedelleri geri 
verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa paysahipleri arasında, 
ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılr. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlin
de esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır. 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık 
dağıtılamaz. Şu kadar ki; hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde 
mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak 
yapılır. 

5. Defterlerin saklanması 
MADDE 544 - (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler 

82 nci madde uyarınca saklanır. 

III - Şirket unvanının sicilden silinmesi 

MADDE 545 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silin
mesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilân 
edilir. 

IV - Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 546 - (1) Paysahipleri ile tasfiye memuru veya memurları arasındaki uyuşmazlıkla
rın çözümü basit yargılama usulüne tâbidir. Mahkeme, gerekli görürse tasfiye memurlarıyla ilgili 
paysahiplerini dinleyerek, kararını otuz gün içinde verir. 

(2) Tasfiye memurlarının sorumluluğu hakkında 553 üncü madde hükmü uygulanır. 
(3) Tasfiyeye ilişkin genel kurul kararları 418 inci madde uyarınca alınır. 

C) Ek tasfiye 

MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zo
runlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya alacaklı
lar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandı
rılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. 

(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesci
line karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlannı veya yeni bir veya birkaç 
kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir. 

D) Tasfiyeden dönülmesi 
MADDE 548 - (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, paysa

hipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam 
etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması ge
rekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dö
nülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilân ettirir. 

(2) Şirket, iflâsın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflâs kaldınlmışsa veya iflâs, kon
kordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 
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(3) Tasfiye memuru iflâsın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil iste
mine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının paysahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına 
ilişkin belge de eklenir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Hukukî Sorumluluk 
A) Sorumluluk hâlleri 

I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması 

MADDE 549 - (1) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bö
lünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, ta
ahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin sak
lanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler 
veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur. 

II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 

MADDE 550 - (1) Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas söz
leşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile ku
surlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu paylan üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları 
ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler. 

(2) Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay 
verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar. 

III - Değer biçilnıesinde yolsuzluk 
MADDE 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde 

emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler 
ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur. 

IV - Halktan para toplamak 

MADDE 552 - (1) Bir anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak 
amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. 
Bu iznin esas ve usulleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, 
izinsiz para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının tedbiren, hemen durdurulma
sını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin uygulanmasını, gereğin
de kayyım atanmasını, Ankara asliye ticaret mahkemesinden de isteyebilir. Sermaye Piyasası Ku
rulunun istemi için teminat istenemez. Bu hükme aykırı olarak para toplayanlar ve fiilden haberli 
olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri toplanan para
nın derhal Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırılmasın
dan müteselsilen sorumludurlar. Alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay içinde aynı mahkeme
de dava açılır. 

(2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen ama
ca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı takdirde birinci 
fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme süreyi uzatabilir. 

(3) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır. 
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V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının so
rumluluğu 

MADDE 553 - (1) Kumcular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanun
dan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığı
nı ispatlamadıkça, hem şirkete hem paysahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri za
rardan sorumludurlar. 

(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başka
sına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul dere
cede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu ol
mazlar. 

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuz
luklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama dummu gözetim ve özen yükümü gerekçe 
gösterilerek geçersiz kılınamaz. 

VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu 
MADDE 554 - (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide fınansal tablolarını, 

raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kumlusunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, 
birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket iş
lem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerinin yerine getirilme
sinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de paysahipleri ile şirket alacaklılarına kar
şı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kuşum iddia eden ispatlar. 

B) Şirketin zararı 
I - Genel olarak 
MADDE 555 - (1) Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir paysahibi isteyebilir. 

Paysahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. 

(2) Paysahibinin açtığı davayı hukukî ve maddî sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme, 
dava giderleriyle avukatlık ücretinin, bu giderleri davalıya yükletilemediği hâllerde, davacı paysa-
hibiyle şirket arasında, hakkaniyete göre paylaştırır. 

II - İflâs hâlinde 
MADDE 556 - (1) Zarara uğrayan şirketin iflâsı hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme 

hakkını şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve şirket alacaklılarının istemleri önce 
iflâs idaresince ileri sürülür. 

(2) İflâs idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde, her paysahibi veya şirket 
alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hasıla, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine gö
re, önce dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye payları 
oranında davacı paysahiplerine ödenir; artan iflâs masasına verilir. 

(3) Şirketin istemlerinin devrine ilişkin İcra ve İflâs Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklıdır. 
III - Teselsül ve başvuru 
MADDE 557 - (1) Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlar

dan her biri, kusumna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, 
bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. 
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(2) Davacı birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için birlikte dava edebilir ve hâkimin ay
nı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. 

(3) Birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak hâkim 
tarafından belirlenir. 

IV. İbra 
1. İbranın etkisi 
MADDE 558 - (1) İbra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 445 inci madde hükmü sak

lıdır. 
(2) Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan 

maddî olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap 
etmiş olan paysahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer paysahiplerinin dava hakları ibra tarihinden 
itibaren altı ay geçmesiyle düşer. 

2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra 
MADDE 559 - (1) Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan 

ve sermaye artınmmdan doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedik
çe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel ku
rulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirket
lerde yirmide birini temsil eden paysahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ib
ra genel kurulca onaylanmaz. 

V - Zamanaşımı 
MADDE 560 - (1) Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve sorum

luyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itiba
ren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanu
nuna göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uy
gulanır. 

VI - Yetkili mahkeme 
MADDE 561 - (1) Sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mah

kemesinde dava açılabilir. 
ONİKİNCİ BÖLÜM 

Cezaî Sorumluluk 
A) Suçlar ve cezalar 
MADDE 562 - (1) Bu Kanunun; 
a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, 
b) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, 
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar, 
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar, 
e) 66 ncı maddesine aykırı hileli envanter çıkaranlar, 
f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler, 
ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
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(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler iki 
yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, 
kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tâbi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup 
olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca is
tenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yap
malarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

(5) Bu Kanunun; 

a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular, 

b) 351 inci maddesine aykırı rapor veren kurum denetçisi, 

c) 358 inci maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar, 

d) 395 inci maddelerine aykırı olarak şirkete borçlananlar, 

üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(6) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilânı yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üze
re adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(7) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılırlar. 

(8) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

(9) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

(10) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

(11) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aya kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılırlar. 

(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde inter
net sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu 
üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim komandit şirkette yönetici 
olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla ve 
aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koyma
yan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırı
lırlar. 

(13) Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılır. 
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B) Soruşturma ve kovuşturma usulü 

MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

A) Tanımı 

MADDE 564 - (1) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen 
ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir 
anonim şirket paysahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sa
dece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış 
bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır. 

B) Uygulanacak hükümler 
MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle 

hukukî ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrıl
maları, komandit şirketlerdeki hükümlere tâbidir. 

(2) Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim 
şirket hükümleri uygulanır. 

C) Kuruluş 

I - Esas sözleşme 

1. Şekil 
MADDE 566 - (1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların 

tümü tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması gerekir. 

(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde uygulanmaz. 

2. İçeriği 
MADDE 567 - (1) Esas sözleşme, ikinci fıkrasının (f) bendi hariç olmak üzere 339 uncu mad

dede yer alan tüm kayıtları içermelidir. 

II - Kurucular 

MADDE 568 - (1) Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların 
tümü kurucu sayılır. 

(2) Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Ku
rucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşme
ye yazılması gerekir. 

III - Uygulanacak hükümler 
MADDE 569 - (1) Kuruluşa, anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır. 

D) Yönetim 

I - Uygulanacak hükümler 
MADDE 570 - (1) Anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına iliş

kin hükümleri, yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerlidir. 
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II - Görevden alınma 
MADDE 571 - (1) Şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kol-

lektif şirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörü
len şartlar uyarınca görevden alınabilirler. Görevden alma kararının tescili ile, görevden alman or
tağın şirketin bu tarihten sonra doğacak borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları sona erer. 

III - Rekabet yasağı 
MADDE 572 - (1) Komandite ortak diğer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksızın şir

ketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle uğraşan bir şirkete sorumlu
luğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz. 

(2) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden komandite ortak hakkında kollektif şirkete ilişkin 
hükümler uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Limited Şirket 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanım ve Kuruluş 

A) Kavram 
MADDE 573 - (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir tica

ret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının topla
mından oluşur. 

(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payla
rını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. 

(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. 
B) Ortakların sayısı 
MADDE 574 - (1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz. 

(2) Ortak sayısı bire inerse, durum bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün için
de müdürlere yazılı olarak bildirilir. Müdürler, bildirimi aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde 
şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, soyadını, vatandaşlığını ve yerle
şim yerini tescil ve ilân ettirilirler; aksi hâlde doğacak zararlardan müdürler sorumludur. Müdürler 
aynı yükümlülüğü şirketin tek ortakla kurulduğu hallerde de yerine getirirler. 

(3) Şirket, tek ortak olacak şekilde kendi esas sermaye payını iktisap edemez. 

C) Şirket sözleşmesi 
I - Şekil 
MADDE 575 - (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının no

terce onaylanması şarttır. 
II - İçerik 
1. Zorunlu kayıtlar 
MADDE 576 - (1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir; 
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a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. 

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. 

c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyaz
lar, esas sermaye paylarının grupları. 

d) Müdürlerin adlan, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları. 

e) Şirket tarafından yapılacak ilânların şekli. 

2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler 
MADDE 577 - (1) Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı 

hükümlerdir; 

a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanunî hükümlerden ayrılan dü
zenlemeler. 

b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye paylan ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, ona
lım, geri alım ve alım hakları tanınması. 

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. 

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. 

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması so
nucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler. 

f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zama
nında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri. 

g) Kanunî düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler. 

h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler. 

ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanunî dü
zenlemeden ayrılan hükümler. 

i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri. 

j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler. 

k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ay-
nlma akçesinin türü ve tutarı. 

1) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler. 

m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler. 

3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler 

MADDE 578 - (1) Aynî sermaye, aymlann veya işletmelerin devralınması ve özel menfaatler 
hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 

4. Emredici hükümler 
MADDE 579 - (1) Şirket sözleşmesi, bu Kanunun limited şirketlere ilişkin hükümlerinden 

ancak, kanunda buna açıkça cevaz verilmişse sapabilir. Diğer kanunların öngörülmesine izin ver
diği tamamlayıcı nitelikteki şirket sözleşmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiş olarak hüküm do
ğururlar. 
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D) Sermaye 

I - Asgarî tutar 

MADDE 580 - (1) Limited şirketin esas sermayesi en az yirmibeşbin Türk Lirasıdır. 

(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. 

II - Aynî sermaye 

MADDE 581 - (1) Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden de
ğerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklan ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, mal
varlığı unsurları aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve va
desi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. 

(2) 127 nci madde hükmü saklıdır. 

III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri 

MADDE 582 - (1) Kurucular tarafından, kurulmakta bulunan şirketle ilgili olarak, şirket hesa
bına alınan malların bedelleri ile şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatler şirket 
sözleşmesine yazılır. 

(2) 128 inci madde hükmü saklıdır. 

E) Esas sermaye payları 

MADDE 583 - (1) Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmi-
beş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına 
inilebilir. 

(2) Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının de
ğerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katlan olması şarttır. Bir esas sermaye payının verece
ği oyun, 618 inci madde uyarınca itibarî değere göre hesaplanması, esas sermaye payının bölünme
si değildir. Aynı hüküm bir hakkın veya yükümlülüğün itibarî değere göre belirlendiği durumlar için 
de geçerlidir. 

(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. 

(4) Esas sermaye payları itibarî değerle ve bu değeri aşan bir bedelle çıkarılabilir. 

(5) Esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın ola
rak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabile
cek özkaynaklarm esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir. 

F) İntifa senetleri 

MADDE 584 - (1) Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konu
da anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

G) Kuruluş 

I - Kurulma anı 

MADDE 585 - (1) Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların 
limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit 
kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fıkrası saklıdır. 
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II - Tescil 

1. İstem 

MADDE 586 - (1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenme
sinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. 

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği. 

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve 351 inci madde 
uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi raporu. 

c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini göste
rir belge. 

(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır: 

a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları. 

b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. 

c) İster ortak, ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları. 

d) Şirketin ne suretle temsil edileceği. 

2. Tescil ve ilân 

MADDE 587 - (1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanma
sını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ti
caret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dı
şında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

a) Şirket sözleşmesinin tarihi. 

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşme
sinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. 

d) Esas sermayenin itibarî değeri. 

e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve 
her ortağın üstlendiği esas sermaye payları. 

f) Aynî sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; 
bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlan
dığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri. 

g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği. 

h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yer
leşim yerleri. 

ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli. 

i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, denetçinin ye
minli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir olması hâlinde adı, soyadı, yerleşim ye
ri, meslek odası numarası. 
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j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlü
lükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, onalım, geri alım ve alım hakları. 

k) Şirket tarafından yapılacak olan ilânların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir 
hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları. 

III - Tüzel kişilik 
MADDE 588 - (1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
(2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bun

ların pay sahiplerine rücû haklan yoktur. 
(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen 

sorumludur. 
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kuaılacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve 

şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içinde şirket tarafından kabul edilmeleri koşu
luyla, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 

A) Genel olarak 
MADDE 589 - (1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas ser

mayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621 inci madde hükmü saklıdır. 
(2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilân edilir. 
B) Özel değişiklikler 
I - Esas sermayenin artırılması 
1. İlke 
MADDE 590 - (1) Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın ola

rak konması ve bir işletme ile ayınlann devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye 
artırılabilir. 

2. Rüçhan hakkı 
MADDE 591 - (1) Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her or

tak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir. 
(2) Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla, ortakların yeni payları almaya ilişkin 

rüçhan hakkı, ancak, haklı sebeplerin varlığında ve 621 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendin
de öngörülen nisapla sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, işletmelerin, işletme kısımları
nın, iştiraklerin devralınmalan ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilir. 
Rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle hiç kimse haklı görülemeyecek şekil
de yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. 

(3) Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilir. 
II - Esas sermayenin azaltılması 
MADDE 592 - (1) Anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited 

şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Esas sermaye borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, an
cak, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi hâlinde azal
tılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortakların Hak ve Borçları 

A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması 
I - Genel olarak 
MADDE 593 - (1) Esas sermaye payının şirketçe iktisabına ilişkin 612 nci maddenin ikinci 

fıkrasında öngörülen hâller dışında, esas sermaye payı, ortaklar arasındaki devirler de dâhil olmak 
üzere sadece aşağıdaki hükümler uyarınca devredilebilir ve miras yoluyla geçer. 

(2) Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir. Ek öde
me ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortaklan kapsayacak biçimde düzen
lenmiş rekabet yasağının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, onalım, 
geri alım ve alım haklarının, bu senetlerde açıkça belirtilmesi gereklidir. 

II - Pay defteri 
MADDE 594 - (1) Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adla

rı, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirle
ri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, 
sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. 

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir. 
III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri 
1. Devir 
MADDE 595 - (1) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekil

de yapılır ve taraflann imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim 
yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş 
ise, bu husus, önerilmeye muhatap olma, onalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına 
ilişkin koşullara da belirtilir. 

(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel 
kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. 

(3) Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermek
sizin onayı reddedebilir. 

(4) Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. 
(5) Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın 

haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. 
(6) Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, dev

ralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket 
sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir. 

(7) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır. 

2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra 
MADDE 596 - (1) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hüküm

ler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmak
sızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. 
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(2) Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi 
onaylamayı reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından 
gösterilen üçüncü bir kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye öner
mesi şarttır. 

(3) Red kararı, devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red, 
bu konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre içinde alınan genel kurul kararlarının geçerliliği
ni etkilemez. 

(4) Şirket, üç ay içinde esas sermaye payının geçişini açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse 
onayını vermiş sayılır. 

3. Gerçek değerin belirlenmesi 

MADDE 597 - (1) Kanunda veya şirket sözleşmesinde esas sermaye payının bedeli olarak ger
çek değerin öngörüldüğü durumlarda, taraflar anlaşamamışlarsa bu değer, taraflardan birinin istemi 
üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince belirlenir. 

(2) Mahkeme, yargılama ve değer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaştırır. Mah
kemenin kararı kesindir. 

4. Tescil 

MADDE 598 - (1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri 
tarafından ticaret siciline başvurulur. 

(2) Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak adının bu paylarla ilgili ola
rak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin 
adının bildirilmesi için süre verir. 

(3) Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur. 

IV - Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar 

1. Paylı mülkiyet 

MADDE 599 - (1) Bir esas sermaye payı birden fazla ortağa ait olduğu takdirde, paydaşlar şir
ket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayı şirkete karşı müte-
selsilen sorumludur. 

(2) Paydaşlar, esas sermaye payından doğan haklarını, ancak atayacakları ortak bir temsilci ara
cılığı ile kullanabilirler. 

2. İntifa ve rehin hakkı 

MADDE 600 - (1) Bir esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı kurulmasına, esas sermaye pa
yının geçişine ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı üzerinde rehin hakkı kurulması genel kurulun ona
yına bağlanabilir. Bu hâlde geçişe ilişkin hükümler uygulanır. Genel kurul sadece haklı sebeplerin 
varlığında rehin hakkı kurulmasına onay vermekten kaçınabilir. 

(3) Bir esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, pay intifa hakkı sahibi tara
fından temsil edilir; bu durumda intifa hakkını haiz kişi, esas sermaye payı sahibinin menfaatlerini, 
hakkaniyete uygun bir şekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur. 
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B) Geri verme yasağı 
MADDE 601 - (1) Esas sermayenin azaltılması hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payı bedeli 

geri verilemeyeceği gibi, ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar. 
C) Şirketin sorumluluğu 
MADDE 602 - (1) Şirket, borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumludur. 
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 
I - Ek ödeme yükümlülüğü 
1. Kural 
MADDE 603 - (1) Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme 

ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak; 

a) Şirket esas sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması; 
b) Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, 
c) Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleşmiş 

bulunması, 
hallerinde istenebilir. 
(2) İflâsın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel olur. 
(3) Ek ödeme yükümlülüğü şirket sözleşmesinde ancak esas sermaye payını esas alan belirli bir 

tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payının itibarî değerinin iki katını aşamaz. 

(4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmekle yüküm
lüdür. 

(5) Şartlar gerçekleşmişse, ek ödemeler müdürler tarafından istenir. 
(6) Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanunî ye

dek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülü
ğünün azaltılmasına veya kaldırılmasına esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümler kıyas 
yoluyla uygulanır. 

2. Yükümlülüğün sürmesi 
MADDE 604 - (1) Şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl 

içinde iflâs etmiş ise, şirketten ayrılan bir ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi is
tenebilir. 

(2) Ek ödeme yükümlülüğü, halef tarafından yerine getirilmemişse, ortağın sorumluluğu, yü
kümlülüğü gerçekleştiği tarihte ortağa karşı ileri sürülebileceği ölçüde devam eder. 

3. Geri ödeme 
MADDE 605 - (1) Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen geri ve

rilebilmesi için, ek ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan 
karşılanabilir olması ve bu durumun işlem denetçisi tarafından doğrulanmış bulunması şarttır. 

II - Yan edim yükümlülüğü 
MADDE 606 - (1) Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet 

edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir. 
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(2) Bir esas sermaye payına bağlı yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı, koşullan ve 
diğer önemli noktalar şirket sözleşmesinde belirtilir. Ayrıntıyı gerektiren konular genel kurul düzen
lemesine bırakılabilir. 

(3) Şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş bir karşılığı veya uygun bir karşılığı bulunmayan ve 
özkaynak ihtiyacını karşılamaya hizmet eden nakdi ve aynî edim yükümlülükleri, ek ödeme yüküm
lülüğüne ilişkin hükümlere tâbidir. 

III - Sonradan öngörülme 
MADDE 607 - (1) Şirket sözleşmesini değiştirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören 

veya mevcut yükümlülükleri artıran genel kurul kararları, ancak ilgili tüm ortakların onayıyla alı
nabilir. 

E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler 
I - Kâr payı ve yedek akçeler 

MADDE 608 - (1) Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçeler
den dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken 
kanunî yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar ve
rilebilir. 

(2) Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine 
oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da, kâr payının hesap
lanmasında itibarî değere eklenir. 

(3) Şirket genel kumlu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan 
tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece; 

a) Zararların karşılanması için gerekliyse, 

b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün 
ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleş
mesinde açıkça belirtilmişse, 

karar verebilir. 

II - Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi 

MADDE 609 - (1) Esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemez. Şirket sözleşmesiyle ha
zırlık dönemi faizi ödenmesi öngörülebilir. Bu hâlde anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 

III - Finansal tablolar ve yedek akçeler 

MADDE 610 - (1) Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited şirket
lere de uygulanır. 

IV - Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi 

MADDE 611 - (1) Haksız yere kâr almış olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür. 

(2) İyiniyetli oldukları takdirde ortak veya müdürün haksız alınan kârı geri verme borcu, şirket 
alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan tutarı aşamaz. 

(3) Şirketin haksız alman kârı geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl, iyini-
yetin varlığında iki yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 1112 — 

F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı 
MADDE 612 - (1) Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek için gerekli 

tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibarî değerlerinin top
lamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir. 

(2) Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şir
ketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki 
üst sınır yüzde yirmi olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda ikti
sap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa 
edilir. 

(3) Şirket kendi esas sermaye paylan için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. 
(4) Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağ

lı diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar. 
(5) Şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, 

söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece istenemez. 
(6) Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas ser

maye paylarının, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı hâlinde de uygu
lanır. 

G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasaqı 
MADDE 613 - (1) Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket söz

leşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 
(2) Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendi

lerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleş
mesiyle, ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları ön
görülebilir. 

(3) Müdürler hakkında rekabet yasağı öngören 626 ncı madde hükümleri saklıdır. 
(4) Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, bağlılık yükümü

ne veya rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşme birinci cümledeki 
onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. 

H) Bilgi alma ve inceleme hakkı 
MADDE 614 - (1) Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi 

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir. 
(2) Ortağın, elde ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, mü

dürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu 
üzerine genel kurul karar verir. 

(3) Genel kurul, bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellerse, ortağın istemi üzerine 
mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme kararı kesindir. 

I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler 
MADDE 615 - (1) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından şirkete verilen ve özkaynakla

rın yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en sonda yer alan
lar da dâhil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra gelir. 
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(2) Aşağıdakiler, özkaynakların yerini tutan ödünç niteliğinde sayılır; 
a) Esas sermayenin ve kanunî yedek akçelerin, aktifler tarafından artık karşılanamadığı bir an

da verilen ödünçler. 
b) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından, şirketin fınansal durumu itibarıyla özkaynak 

koymalarının uygun olduğu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler. 
(3) İflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde, özkaynakların yerini tutar nitelikteki ödünçlerin 

geriye ödenmesi amacıyla yapılan ödemeler, bu ödemelerin alıcısı tarafından geri verilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şirketin Organları 
A) Genel kurul 
I - Yetkiler 
MADDE 616 - (1) Genel kumlun devredilemez yetkileri şunlardır; 
a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. 
b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. 
c) Topluluk denetçisi ile işlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve gö

revden alınmaları. 
d) Topluluk yılsonu fınansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması. 

e) Yılsonu fınansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması; kâr payı hakkında ka
rar verilmesi; kazanç paylarının belirlenmesi. 

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları. 
g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması. 
h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması. 
ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisa

bın onaylanması. 
i) Şirketin feshi. 

j) Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel ku
rula sunduğu konularda karar verilmesi. 

(2) Aşağıda sayılanlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredile
mez yetkileridir; 

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetle
rinin onaylanması. 

b) Önerilmeye muhatap olma, onalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında ka
rar verilmesi. 

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi. 
d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönetmelik çıkarılması. 
e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını yeter

li görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı 
ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi. 
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f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması. 

(3) Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın 
genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. 

II - Genel kurulun toplanması 

1. Çağrı 
MADDE 617 - (1) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul top

lantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi 
uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 

(2) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi 
bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. 

(3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazır
lık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık 
temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak 
olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. 

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklar
dan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onaylan alınmak suretiyle de 
verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır. 

2. Oy hakkı ve hesaplanması 

MADDE 618 - (1) Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesapla
nır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk Lirası bir oy hak
kı verir. Ancak şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip ortakların oy hakları sınırlandırılabilir. 
Ortak en az bir oy hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verile
bilir. 

(2) Şirket sözleşmesi oy hakkını, itibarî değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir 
oy hakkı düşecek şekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük esas sermaye payının itibarî değeri, 
diğer esas sermaye paylarının itibarî değerleri toplamının onda birinden az olamaz. 

(3) Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi 
hükmü aşağıdaki hâllerde uygulanmaz; 

a) Denetçilerin seçimi. 

b) Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi. 

c) Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi. 

3. Oy hakkından yoksunluk 
MADDE 619 - (1) Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ib

ralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar. 

(2) Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devre
den ortak oy kullanamaz. 

(3) Ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onayla
yan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz. 
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III - Karar alma 
1. Olağan karar alma 

MADDE 620 - (1) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim ka
rarları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. 

2. Önemli kararlar 
MADDE 621 - (1) Aşağıdaki genel kurul kararlan, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy 

hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir; 
a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi. 
b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi. 

c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması. 
d) Esas sermayenin artırılması. 
e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması. 
f) Şirket merkezinin değiştirilmesi. 
g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulun

malarına genel kurul tarafından onay verilmesi. 
h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve 

bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması. 
ı) Şirketin feshi. 

(2) Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da 
ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla ka
bul edilebilir. 

IV- Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali 
MADDE 622 - (1) Bu Kanunun anonim şirket genel kurul kararlarının butlanına ve iptaline 

ilişkin hükümleri, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanır. 
B) Yönetim ve temsil 
I - Müdürler 
1. Genel olarak 
MADDE 623 - (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin söz

leşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortak
lara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yet
kisinin bulunması gerekir. 

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına 
yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. 

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime 
ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. 

2. Müdürlerin birden fazla olmaları 
MADDE 624 - (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin 

ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. 
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(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya 
çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka 
yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, 
tüm açıklamaları ve ilânları yapmaya da yetkilidir. 

(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde baş
kanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzen
leme öngörebilir. 

II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler 
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler 
MADDE 625 - (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki 

vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini dev
redemez ve bunlardan vazgeçemezler: 

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi; bunlar için gerekli talimatların verilmesi. 
b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi. 
c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal 

plânlamanın oluşturulması. 
d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şir

ket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi. 
e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması. 
f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk fi

nansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi. 

g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 
h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. 
(2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin; 
a) Aldıkları belirli kararları ve 
b) Münferit sorunları 
genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorum

luluğunu ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Borçlar Kanununun 43 ve 44 üncü madde hükümleri 
saklıdır. 

2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı 
MADDE 626 - (1) Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek ye

rine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler. 
202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır. 

(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin verme
mişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların 
onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir. 

(3) Müdürler de, ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tâbidir. 
3. Eşit işlem 
MADDE 627 - (1) Müdürler ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yaparlar. 
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III - Müdürlerin yerleşim yeri 

MADDE 628 - (1) Şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması 
ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekir. 

(2) Birinci fıkra hükmüne aykırılık belirlendiğinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uy
gun hâle getirilmesi için şirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken yapılmadığı takdirde, 
ticaret sicili müdürü şirketin feshini mahkemeden ister. 

IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması 

MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, im
zaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilânına bu Kanunun anonim 
şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

(2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilme
sin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, 
sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, 
önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. 

V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması 
MADDE 630 - (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir; yönetim hakkını ve 

temsil yetkisini sınırlayabilir. 

(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin 
kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. 

(3) Yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlâl etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kay
betmesi haklı sebep olarak kabul olunur. 

(4) Görevden alınan yöneticinin tazminat hakları saklıdır. 

VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller 

MADDE 631 - (1) Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticarî mümes
siller ve ticarî vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sı
nırlandırılabilir. 

(2) Müdür veya müdürlerin çoğunluğu, 623 üncü maddenin kapsamına girmeyen ticarî mümes
sili veya ticarî vekili her zaman görevden uzaklaştırabilir. Bu kişi genel kurul kararı ile atanmışsa, 
görevden alma ve yetkilerini sınırlandırmak için genel kurul gecikmeksizin toplantıya çağrılır. 

VII - Haksız fiil sorumluluğu 
MADDE 632 - (1) Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görev

lerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur. 

C) Sermaye kaybı ve borca batıktık 

I - Bildirim yükümlülüğü 

MADDE 633 - (1) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde anonim şirketle
re ilişkin ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ek ödeme yükümlülüğü hakkındaki hükümler 
saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— ıı ıs-

ıı - İflâsın bildirilmesi veya ertelenmesi 
MADDE 634 - (1) İflâsın bildirilmesi ve ertelenmesine anonim şirket hükümleri uygulanır. 
D) Denetçi 
MADDE 635 - (1) Anonim şirketin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel deneti

me ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sona Erme ve Ayrılma 

A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 
MADDE 636 - (1) Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer; 
a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. 
b) Genel kurul kararı ile. 
c) İflâsın açılması ile. 
d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde. 

(2) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel 
kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üze
rine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin 
durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, 
şirketin feshine karar verir. 

(3) Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, 
istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıka
rılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir. 

(4) Fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. 
(5) Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
B) Tescil ve ilân 
MADDE 637 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmiş

se müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve 
ilân ettirir. 

C) Çıkma ve çıkarılma 
I - Genel olarak 
MADDE 638 - (1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın 

kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. 
(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabi

lir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazı
larının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması ama
cıyla diğer önlemlere karar verebilir. 

II - Çıkmaya katılma 
MADDE 639 - (1) Ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkma istediği ve

ya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin di
ğer ortaklan bundan haberdar ederler. 
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(2) Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde; 
a) Şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de 

çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek, 
b) Açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılmak, 
hakkına sahiptir. 
(3) Çıkan tüm ortaklar, esas sermaye payları ile orantılı olarak, eşit işleme tâbi tutulurlar. 

(4) Şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir orta
ğın şirketten çıkarılması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

III - Çıkarma 
MADDE 640 - (1) Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabi

leceği sebepler öngörülebilir. 
(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren 

üç ay içinde iptal davası açabilir. 

(3) Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıka
rılması hâli saklıdır. 

IV - Ayrılma akçesi 
1. İstem ve tutar 
MADDE 641 - (1) Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine 

uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir. 
(2) Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket sözleşmeleri ayrılma ak

çesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler. 

2. Ödeme 
MADDE 642 - (1) Ayrılma akçesi; 
a) Şirket kullanılabilir bir özkaynak üzerinde tasarruf ediyorsa, 
b) Ayrılan kişinin esas sermaye payları devredilebiliyorsa, 
c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltılmışsa, 
ayrılma ile muaccel olur. 
(2) İşlem denetçisi kullanılabilir özkaynak tutarını belirler. Bu tutar ayrılma akçesinin ödenmesi

ne yetmiyorsa, işlem denetçisi esas sermayeden ne tutarda indirim yapılması gerektiğini de gösterir. 

(3) Ayrılan ortağın ayrılma akçesinin ödenmeyen kısmı, şirkete karşı, bütün alacaklılardan son
ra gelen bir alacak oluşturur. Bu husus yıllık rapoıda kullanılabilir özkaynak tutarının tespiti ile mu
accel hâle gelir. 

D) Tasfiye 
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şir

ketlere ilişkin hükümler uygulanır. 
E) Uygulanacak hükümler 
MADDE 644 - (1) Aşağıda madde numaraları bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler li-

mited şirketlere de uygulanır. 
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a) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığına ilişkin 549 uncu; sermaye hakkında yanlış be
yanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi hakkında 550 nci; değer biçilmesinde yolsuzluğa dair 551 
inci; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğunu 
düzenleyen 553 üncü; denetçilerin ve işlem denetçilerinin sorumluluğuna ilişkin 554 ilâ 561 inci 
maddeler. 

b) Feshe ilişkin 353 üncü, şirkete karşı borçlanma yasağına dair 358 inci maddeler. 
c) Yönetim kurulunun kararlarının butlanı hakkındaki 391 inci ve genel kurul kararlarının but

lanına ilişkin 447 ilâ 451 inci maddeler. 
d) Limited şirketlere de uygulanan 549 ilâ 551 inci maddelerine aykırı hareket edenler, 562 nci 

maddenin sekizinci ilâ onuncu fıkralarında öngörülen cezalarla cezalandırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli Evrak 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Kıymetli evrakın tanımı 
MADDE 645 - (1) Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı 

olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. 
B) Senetten doğan borç 
MADDE 646 - (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yü

kümlüdür. 
(2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine göre ala

caklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. 
C) Kıymetli evrakın devri 

I - Genel şekil 
MADDE 647 - (1) Mülkiyet veya sınırlı bir aynî hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın dev

ri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. 
(2) Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanı

na da gerek vardır. Bu beyan kıymetli evrakın veya ayrı bir kâğıdın üzerine yazılabilir. 
(3) Kanun veya sözleşme ile başkalarının, bu arada, özellikle borçlunun da devre katılmaları 

zorunluluğu öngörülebilir. 

II - Ciro 
1. Şekil 
MADDE 648 - (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna ilişkin hükümler uyarınca yapılır. 
(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliğinin geçirilmesi yeterlidir. 
2, Hükümleri 
MADDE 649 - (1) Devredilebilen bütün kıymetli evrakın, senedin içeriğinden veya niteliğin

den aksi anlaşılmadıkça, ciro edilmesi ve zilyetliğin geçirilmesiyle cirantanın haklan ciro edilene 
devrolunur. 
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D) Senedin türünün değiştirilmesi 

MADDE 650 - (1) Nama veya emre yazılı senet, ancak kendisine hak verdiği ve borç yükle
diği tüm kişilerin muvafakatıyla hamile yazılı senede dönüştürülebilir. Bu muvafakatin doğrudan 
senet üzerine yazılması gerekir. 

(2) Hamile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senede dönüştürülebilmesi hususunda da 
aynı kural geçerlidir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kişilerden birinin muvafakati bulunmazsa 
bu dönüştürme, ancak dönüştürmeyi yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan doğruya halef olan 
kişi arasında hüküm ifade eder. 

E) İptal kararı 

I - Şartları 

MADDE 651 - (1) Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahkeme tarafından iptaline karar ve
rilebilir. 

(2) Kıymetli evrakın zayi olduğu veya zıyaın ortaya çıktığı anda senet üzerinde hak sahibi olan 
kişi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir. 

II - Hükümleri 

MADDE 652 - (1) İptal kararı üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da ileri sürebilir ve
ya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir. 

(2) Bunun dışında iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli evrakın çeşitli türlerine ilişkin 
özel hükümler uygulanır. 

F) Özel hükümler 

MADDE 653 - (1) Çeşitli kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır. 

İKİNCİ KISIM 

Nama Yazılı Senetler 

A) Tanımı 

MADDE 654 - (1) Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve ka
nunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. 

B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği 

I - Kural olarak 

MADDE 655 - (1) Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun 
hukukî halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemek zorundadır. 

(2) Bu husus ispat edilmediği hâlde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi olduğunu 
ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz. 

II - Eksik nama yazılı senetler 

MADDE 656 - (1) Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkını sak
lı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da, hamile iyiniyetle yapaca
ğı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Ancak, hamile ödemede bulunmakla yükümlü de
ğildir. 785 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
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C) İptal kararı 
MADDE 657 - (1) Aksine özel hükümler bulunmadıkça nama yazılı senetler, hamile yazılı se

netlere ilişkin hükümlere göre iptal olunur. 
(2) Borçlu, senette ilânların sayısını azaltmak veya süreleri kısaltmak suretiyle iptal için daha 

basit bir usul öngörebileceği gibi, alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun ödendiğini gösteren, 
resmen düzenlenmiş veya usulen onaylanmış bir belge verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve 
iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkını da saklı tutabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hamile Yazılı Senetler 

A) Tanımı 
MADDE 658 - (1) Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sa

yılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır. 
(2) Mahkeme kararıyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz. 
B) Borçlunun def ileri 

I - Genel olarak 
MADDE 659 - (1) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin geçer

sizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan def ilerle, alacaklı her kim ise ona karşı şahsen 
sahip olduğu def ileri ileri sürebilir. 

(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan 
def ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek borçlunun zararına hareket 
etmiş olması hâlinde geçerlidir. 

(3) Senedin, borçlunun rızası olmaksızın teviuvüle çıkarıldığı yolunda bir defi ileri sürülemez. 
II - Hamile yazılı faiz kuponları 
MADDE 660 - (1) Borçlu hamile yazılı faiz kuponlarından doğan alacağa karşı ana paranın 

ödendiği definde bulunamaz. 
(2) Ana paranın ödenmesi hâlinde, borçlu, ilerde muaccel olup da asıl senetle birlikte kendisi

ne teslim edilmeyen faiz kuponlarının tutarını, bu kuponlar hakkında geçerli olan zamanaşımı süre
si geçinceye kadar alıkoymak hakkını haizdir; meğerki, teslim edilmeyen kuponların iptaline karar 
verilmiş veya tutarı karşılığında teminat gösterilmiş olsun. 

C) İptal kararı 
I - Genel olarak 
1. Yetki 
MADDE 661 - (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri, münferit kuponlar hariç olmak üze

re, kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan talonlar gibi hamile yazılı se
netlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir. 

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri veya pay senetleri hakkında anonim şirket mer
kezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir. 

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunıiuğu ve onu zayi ettiği yolundaki iddialarının mah
kemece inandırıcı bulunması gerekir. 
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(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnız kupon tablosunu veya talo-
nunu kaybetmişse, istemin haklı olduğunun ispatı için senedin esas bölümünün ibrazı yeterlidir. 

2. Ödeme yasağı 
MADDE 662 - (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu; aksine ha

reket ettiği takdirde iki defa ödemek zorunda kalacağını ihtar ederek bedelini ödemekten yasaklar. 
(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiği takdirde, vadeleri dava sırasında do

lan münferit kuponlar hakkında faiz kuponlarının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. 
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi 
MADDE 663 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuş ve onu zayi etmiş ol

duğuna dair yaptığı açıklamaları inandırıcı bulursa, belli olmayan hamili ilân yoluyla, senedi belirli 
bir süre içinde ibraz etmeye çağınr ve aksi takdirde senedin iptaline karar verileceğini ihtar eder. Sü
renin en az altı ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilân gününden itibaren işlemeye başlar. 

4. İlân şekli 
MADDE 664 - (1) Senedin ibrazına ilişkin ilânın 35 inci maddede yazılı gazetede üç defa ya

pılması gerekir. 
(2) Mahkeme gerek gördüğü takdirde, ayrıca uygun göreceği diğer şekillerde de ilânlar yapıl

masına karar verebilir. 
5. Hükümleri 
a) Senedin ibrazı hâlinde 
MADDE 665 - (1) İptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iade

si davası açması için bir süre belirler. 
(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasağı

nı kaldırır. 
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde 
MADDE 666 - (1) Mahkeme, belirlenen süre içinde ibraz edilmeyen senedin iptaline karar ve

rir veya gerekli görürse başka önlemler de alabilir. 
(2) Hamile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhal 35 inci maddede yazılı gazeteyle 

ve mahkeme gerek görürse başka araçlarla da ilân edilir. 
(3) İptal kararı üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir senet düzenlen

mesini veya muaccel borcun ifasını istemek hakkını haizdir. 
II - Kuponlarda usul 
MADDE 667 - (1) Münferit kuponların zıyaı hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme, 

bedelin vadesinde, vade dolmuşsa derhal mahkemeye yatırılmasına karar verir. 
(2) Üç yıl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi başvurmaz ve vadenin dolmasından itibaren üç yıl 

geçmiş olursa, mahkeme kararıyla bedel dilekçe sahibine verilir. 
III - Banknotlarda ve buna benzer kâğıtlarda usul 
MADDE 668 - (1) Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp görüldüğünde ödenmesi gereken ve 

para yerine ödeme aracı olarak kullanılan ve belirli bedelleri yazılı olan diğer hamile yazılı senet
lerin iptaline karar verilemez. 
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(2) Devlet tarafından çıkarılmış olan tahvillere ilişkin özel hükümler saklıdır. 
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi 
MADDE 669 - (1) Hamile yazılı olan ipotekli borç senediyle irat senedine ilişkin özel hüküm

ler saklıdır. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kambiyo Senetleri 
A) Borçlanma ehliyeti 
MADDE 670 - (1) Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi; kambiyo senetleri ile borçlanma

ya da ehildir. 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Poliçe 
BİRİNCİ AYIRIM 

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 
A) Şekil 
I - Unsurları 
1. Genel olarak 
MADDE 671-(1) Poliçe; 
a) Senet metninde "poliçe" kelimesini, senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde po

liçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
b) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, 
c) Ödeyecek olan kişinin, "muhatabın" adını, 
d) Vadeyi, 
e) Ödeme yerini, 
f) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını, 
g) Düzenlenme tarihini ve yerini, 
h) Düzenleyenin imzasını 
içerir. 
2. Unsurların bulunmaması 
MADDE 672 - (1) 671 inci maddede yazılı unsurlardan birini içermeyen senet ikinci ilâ dör

düncü fıkralarda yazılı hâller dışında poliçe sayılmaz. 
(2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi şart edilmiş sayılır. 
(3) Ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı za

manda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. 
(4) Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adı yanında gösterilen yerde düzen

lenmiş sayılır. 
II - Münferit unsurlar 
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması 
MADDE 673 - (1) Poliçe bizzat düzenleyenin emrine yazılı olabileceği gibi, bizzat düzenle

yen üzerine veya bir üçüncü kişi hesabına da düzenlenebilir. 
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2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
MADDE 674 - (1) Poliçe, bir üçüncü kişinin nezdinde, muhatabın yerleşim yerinde veya baş

ka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir. 
3. Faiz şartı 
MADDE 675 - (1) Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart kı

lınan bir poliçeye, düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer poliçelerde böyle bir faiz şar
tı yazılmamış sayılır. 

(2) Faiz oranının poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiş ise faiz şartı yazılmamış sayılır. 

(3) Başka bir gün belirtilmemişse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren işler. 

4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi 
MADDE 676 - (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark 

bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. 

(2) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup da bedeller 
arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır. 

B) İmza edenlerin sorumluluğu 
I - Geçerli olmayan imzaların bulunması 
MADDE 677 - (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasını, sahte im

zalan, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da adlarına imzalanmış olan kişileri herhangi 
bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer imzaların geçerliliği bundan etkilenmez. 

II - Yetkisiz imza 
MADDE 678 - (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir poliçeye 

imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediği takdirde, temsil 
olunduğu kabul edilen kişinin haiz olabileceği haklara sahip olur. Yetkisini aşan temsilci için de hü
küm böyledir. 

III - Düzenleyenin sorumluluğu 
MADDE 679 - (1) Düzenleyen, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorum

ludur. Düzenleyen, kabul edilmeme hâlinde sorumlu olmayacağını şart edebilirse de, ödenmemeden 
sorumlu olmayacağına ilişkin kayıtlar yazılmamış sayılır. 

IV - Açık poliçe 
MADDE 680 - (1) Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki 

anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sü
rülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir 
kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun. 

İKİNCİ AYIRIM 
Ciro 

A) Poliçenin devredilmesi 
MADDE 681 - (1) Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yo

luyla devredilebilir. 
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(2) Düzenleyen poliçeye, "emre yazılı değildir" ibaresini veya aynı anlamı ifade eden bir kay
dı koymuşsa, poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacağın temlikinin 
hukukî sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç 
altına girmiş olanlardan herhangi birine yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler. 

B) Ciro 
I - Kayıtsız, şartsız olması 
MADDE 682 - (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Cironun bağlı tutulduğu her şart 

yazılmamış sayılır. 
(2) Kısmî ciro batıldır. 
(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 
II - Cironun şekli 
MADDE 683 - (1) Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve "alonj" denilen bir kâğıt üzeri

ne yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. 
(2) Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesine gerek olmadığı gibi, ciro, cirantanın sa

dece imzasından ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara "beyaz ciro" denir. Beyaz cironun poliçenin 
arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. 

III - Cironun hükümleri 
1. Devir işlevi 
MADDE 684 - (1) Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunur. 
(2) Ciro beyaz ciro ise hamil; 
a) Ciroyu kendi adına veya diğer bir kişi adına doldurabilir; 
b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diğer belirli bir kişiye tekrar ciro edebilir; 
c) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye ve

rebilir. 
2. Teminat işlevi 
MADDE 685 - (1) Aksi şart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenme

mesinden sorumludur. 

(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendileri
ne ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. 

3. Hamilin hak sahipliği 
MADDE 686 - (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hak

kı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hamil sayılır. Çizilmiş cirolar 
bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan 
kişi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 

(2) Poliçe herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, birinci fıkrada yazılı hüküm
lere göre hakkı anlaşılan yeni hamil, ancak poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisabın
da ağır bir kusur bulunduğu takdirde o poliçeyi geri vermekle yükümlüdür. 
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IV - Def iler 
MADDE 687 - (1) Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamil

lerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan def ileri başvuran hami
le karşı ileri süremez; meğerki, hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket 
etmiş olsun. 

(2) Alacağın temliki yoluyla yapılan devirlere ilişkin hükümler saklıdır. 
V - Cironun çeşitleri 
1. Tahsil cirosu 
MADDE 688 - (1) Ciro, "bedeli tahsil içindir", "vekâleten" veya bedelin başkası adına kabul 

edileceğini belirten bir şerhi ya da sadece vekil etmeyi ifade eden bir kaydı içerirse, hamil, poliçe
den doğan bütün haklan kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir. 

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karşı ileri sürebilecekleri def ileri ha
mile karşı dermeyan edebilirler. 

(3) Tahsil cirosunun içerdiği yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceği gibi, onun 
medenî haklan kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. 

2. Rehin cirosu 
MADDE 689 - (1) Ciro, "bedeli teminattır", "bedeli rehindir" ibaresini veya rehnetmeyi belir

ten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat ken
disi tarafından yapılan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir. 

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğruya varolan ilişkile
re dayanan def ileri hamile karşı ileri süremezler; meğerki, hamil poliçeyi iktisap ederken bile bile 
borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

3. Vadeden sonraki ciro 
MADDE 690 - (1) Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro, vadeden önce yapılan bir cironun 

hükümlerini doğurur; ancak, ödenmeme protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için ön
görülmüş sürenin geçmesinden sonra yapılan ciro, sadece alacağın temliki hükümlerini doğurur. 

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için öngörülen süre
nin geçmesinden önce yapılmış sayılır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Kabul ve Aval 

A) Kabule arz 
I - Kural 
MADDE 691 - (1) Poliçe vadeye kadar hamil veya poliçeyi elinde bulunduran herkes tarafın

dan muhatabın yerleşim yerinde onun kabulüne arzolunabilir. 
II - Kabule arz şartı ve yasağı 
MADDE 692 - (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin kabule arze-

dilmesini şart koşabilir. 
(2) Düzenleyen, üçüncü bir kişinin yerleşim yerinde veya muhatabın yerleşim yerinden başka 

bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, po
liçenin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir. 
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(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arzedilmemesini de şart koşabilir. 
(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzını menetmiş olmadıkça, bir süre koyarak veya koymaya

rak, her ciranta poliçenin kabule arzını şart koşabilir. 
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde 
MADDE 693 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart kılınan poliçelerin, düzen

lenme gününden itibaren bir yıl içinde kabule arzedilmesi gerekir. 
(2) Düzenleyen bu süreyi kısaltabileceği gibi, daha uzun bir süre de şart koşabilir. 
(3) Cirantalar kabule arz sürelerini kısaltabilirler. 
IV - Bir daha kabule arz 
MADDE 694 - (1) Muhatap, poliçenin, kendisine arz edildiği günü izleyen günde bir daha ib

razını isteyebilir. İlgililer, bu istemin yerine getirilmediğini, ancak bu istem protestoya yazılmışsa 
ileri sürebilirler. 

(2) Hamil, kabule arz edilen poliçeyi muhataba bırakmak zorunda değildir. 
B) Kabul 
I - Şekli 
1. Genel olarak 
MADDE 695 - (1) Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve "kabul edilmiştir" veya buna eş an

lamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve muhatap tarafından imzalanır. Muhatabın, poliçenin ön yü
züne yalnız imzasını koyması kabul hükmündedir. 

(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart edilmiş olduğu veya özel bir şart 
gereğince belirli bir süre içinde kabule arzedilmesi gerektiği takdirde, hamil ibraz günü tarihinin 
atılmasını istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleşmişse poliçeye o günün tarihi atılır. Tarih atılma
mış olduğu takdirde, hamil cirantalarla düzenleyene karşı başvurma haklarını koruyabilmek için bu 
eksikliği zamanında düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadır. 

2. Kabulün sınırlandırılması * 
MADDE 696 - (1) Kabul, kayıtsız şartsız olmalıdır; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir 

kısmı ile sınırlayabilir. 
(2) Kabul beyanı, bundan başka noktalarda poliçe içeriğinden farklı olursa, poliçe kabul edil

memiş sayılır. Bununla beraber kabul eden, kabul beyanındaki şartlar çerçevesinde sorumludur. 

3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe 
MADDE 697 - (1) Düzenleyen, poliçede, ödemenin nezdinde yapılacağı bir üçüncü kişiyi gös

termeksizin, muhatabın yerleşim yerinden başka bir yeri ödeme yeri olarak beyan etmişse, muhatap 
kabul şerhinde bir üçüncü kişiyi gösterebilir. Aksi takdirde, muhatap, ödeme yerinde poliçeyi biz
zat ödemeyi taahhüt etmiş sayılır. 

(2) Poliçenin bizzat muhatabın nezdinde ödenmesi şart kılınmışsa, muhatap, kabul şerhinde 
ödemenin yapılacağı yer olmak üzere, ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir. 

II - Hükümleri 
1. Genel olarak 
MADDE 698 - (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi taahhüt etmiş olur. 
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(2) Ödememe hâlinde hamil, düzenleyen dahi olsa, poliçeden dolayı 725 ve 726 ncı maddeler 
gereğince istenebilecek her şeyi kabul edenden doğrudan doğruya isteme hakkını haizdir. 

2. Kabul şerhinin çizilmesi 
MADDE 699 - (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul şerhini poliçeyi geri vermeden önce çiz

miş olursa kabulden kaçınmış sayılır. Kabul şerhinin, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiş ol
duğu, aksi ispatlanıncaya kadar karinedir. 

(2) Bununla beraber, muhatap hamile veya poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi kabul 
ettiğini yazı ile bildirmişse, bunlara karşı kabul beyanı çerçevesinde sorumlu olur. 

C) Aval 
I - Aval verenler 

MADDE 700 - (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat al
tına alınabilir. 

(2) Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. 

II - Şekil 
MADDE 701 - (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. 

(2) Aval "aval içindir" veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren ki
şi tarafından imzalanır. 

(3) Muhatabın veya düzenleyenin imzalan hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atılan her im
za aval şerhi sayılır. 

(4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır. 

III - Hükümler 

MADDE 702 - (1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorum
lu olur. 

(2) Aval veren kişinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebepten dola
yı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir. 

(3) Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine taahhüt altına gir
miş olduğu kişiye ve ona, poliçe gereğince sorumlu olan kişilere karşı poliçeden doğan haklarını ik
tisap eder. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme 

A) Vade 
I - Vadenin belirlenmesi 
1. Genel olarak 
MADDE 703 - (1) Bir poliçe; 

a) Görüldüğünde; 

b) Görüldükten belirli bir süre sonra; 

c) Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra; 
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d) Belirli bir günde 

ödenmek üzere düzenlenebilir. 

(2) Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden çeşitli vadeleri gösteren poliçeler ba
tıldır. 

2. Görüldüğünde ödenecek poliçe 

MADDE 704 - (1) Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazında ödenir. Böyle 
bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı gerekir. Düzenleyen 
bu süreyi kısaltabileceği gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. İbraz süreleri cirantalar tarafın
dan kısaltılabilir. 

(2) Düzenleyen, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce ödenmek üzere 
ibraz edilmeyeceği hakkında şart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o tarihten başlar. 

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe 

MADDE 705 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul şer
hinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre belirlenir. 

(2) Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş olursa poliçe, kabul eden 
hakkında, kabule ibraz için öngörülmüş bulunan sürenin son günü kabul edilmiş sayılır. 

II - Sürelerin hesabı 

1. Genel olarak 

MADDE 706 - (1) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek 
üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapılması gereken ayın o günün karşılığı olan gü
nünde gelmiş olur. Karşılığı olan gün bulunmadığı takdirde vade o ayın son günü gelmiş olur. 

(2) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay veya ya
rım ay sonra ödenmek üzere düzenlendiği takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir. 

(3) Vade olarak bir ayın başı, ortası veya sonu gösterilmişse, bunlardan ayın birinci, onbeşinci 
ve sonuncu günleri anlaşılır. ' 

(4) "Sekiz gün" veya "onbeş gün" ibarelerinden bir veya iki hafta değil, gerçek olarak sekiz ve
ya onbeş günlük bir süre anlaşılır. 

(5) "Yarım ay" ibaresi onbeş günlük bir süreyi ifade eder. 
2. Takvimlerin çatışması 

MADDE 707 - (1) Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme yeri 
arasında takvim farkı bulunduğu takdirde, vade, ödeme yerinin takvimine göre belirlenmiş sayı
lır. 

(2) Takvimleri farklı olan iki yer arasında düzenlenen bir poliçe, düzenlenme gününden belir
li bir süre sonra ödenecekse, düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvim gününe dönüştürülmek su
retiyle vade hesap edilir. 

(3) Poliçelerin ibraz sürelerinin hesabında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 
(4) Poliçedeki bir kayıttan veya poliçenin içeriğinden, amacın başka olduğu anlaşılırsa, bu 

madde hükümleri uygulanmaz. 
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B) Ödeme 
I - İbraz 
MADDE 708 - (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir 

süre sonra ödenecek bir poliçenin hamili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iş günü için
de ödenmek üzere ibraz etmelidir. 

(2) Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. 
II - Makbuz istemek hakkı 
MADDE 709 - (1) Muhatap poliçeyi öderken hamil tarafından bir ibra şerhi yazılarak poliçe

nin kendisine verilmesini isteyebilir. 
(2) Hamil kısmî ödemeyi reddedemez. 
(3) Kısmî ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve kendisine bir 

makbuz verilmesini isteyebilir. 
III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme 
MADDE 710 - (1) Poliçenin hamili, vadeden önce ödemeyi kabulle yükümlü değildir. 
(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doğacak tehlike kendisine ait olmak üzere hareket 

etmiş olur. 
(3) Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça poliçeyi vadesinde ödeyen kişi borcundan kurtu

lur. Ödeyen kişi, cirolar arasında düzenli bir teselsülün bulunup bulunmadığını incelemekle yüküm
lü ise de cirantaların imzalarının geçerliliğini araştırmak zorunda değildir. 

IV - Yabancı ülke parası ile ödeme 
MADDE 711 - (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceği şart koşul-

duğu takdirde, bedeli, vade günündeki değerine göre o ülke parasıyla ödenebilir. Borçlu, ödemede 
geciktiği takdirde, hamil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki, dilerse ödeme günündeki kura 
göre ülke parasına dönüştürülerek ödenmesini isteyebilir. 

(2) Kanunî rayici olmayan paranın değeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. 
Bununla beraber, düzenleyen, ödenecek paranın poliçede yazılı belirli bir rayice göre hesap edilme
sini şart edebilir. 

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapılmasını, (aynen ödemeyi) şart koşmuş ise bi
rinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde aynı adı taşıyan, fakat değerleri bir
birinden farklı olan para ile gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para kastedilmiş sayılır. 

V - Tevdi 
MADDE 712 - (1) Bir poliçe 708 inci maddede öngörülen süre içinde ödeme için ibraz edilmedi

ği takdirde borçlu, gideri ve riski hamile ait olmak üzere poliçenin bedelini bir bankaya tevdi edebilir. 
BEŞİNCİ AYIRIM 

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları 
A) Başvurma hakkı 
I - Genel olarak 
MADDE 713 - (1) Vadede poliçe ödenmemişse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe do

layısıyla taahhüt altına girmiş olan diğer kişilere başvurabilir. 
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(2) Hamil; 
a) Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmış; 
b) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap iflâs etmiş veya bir ilâmla ispatlanmamış olsa 

da sadece ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmış veya 
c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflâs etmiş; 
olursa vadenin gelmesinden önce de aynı başvurma hakkını haizdir. 
II - Protesto 
1. Süreler ve şartları 
MADDE 714 - (1) Kabul etmemenin veya ödememenin, kabul etmeme veya ödememe protes

tosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur. 
(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi gerekir. 694 

üncü maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâlde poliçenin ilk arzı vadenin son gününde olmuşsa, 
protesto o günün ertesi günü de çekilebilir. 

(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra öden
mesi şartını içeren bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen 
iki iş günü içinde çekilmesi zorunludur. Görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çe
kilecek ödememe protestosu, ikinci fıkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde 
çekilir. 

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye gerek 
olmadığı gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. 

(5) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki her
hangi bir icra takibi semeresiz kalmış ise, hamil başvurma haklarını ancak poliçenin ödenmesi için 
muhataba ibrazından ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir. 

(6) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bir po
liçenin düzenleyeni iflâs etmişse, iflâs ilâmının ibrazı, başvurma hakkının kullanılması için yeterlidir. 

2. Şekli 
a) Noterlikçe düzenlenmesi 
MADDE 715 - (1) Protestonun 716 ncı maddede belirtilen şekil ve surette noterlikçe düzen

lenmesi gerekir. 
b) İçindekiler 
MADDE 716 - (1) Protesto; 
a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kişilerin adlarını veya ticaret unvanlarını; 
b) Kendisine protesto çekilen kişinin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine getirmeye davet 

edildiği hâlde, taahhüdünü ifa etmemiş, kendisi bulunamamış veya ticaret yerinin ya da konutunun 
belirlenememiş olduğuna ilişkin bir şerhi; 

c) Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün sonuçsuz kaldığı yer ve güne ait bir 
şerhi ve 

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasını 
içerir. 
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(2) Kısmî ödeme protestoda belirtilir. 
(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ib

razını istemiş ise bu durum da protestoya yazılır. 
c) Protesto belgesi 
MADDE 717 - (1) Protesto ayrı bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye bağlanır. 
(2) Protesto, aynı poliçenin çeşitli nüshaları veya poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek dü

zenlenmiş ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asıl senede bağlamak yeterlidir. 
(3) Diğer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalarından birine veya poliçenin aslına 

bağlanmış bulunduğu kaydolunur. 
d) Kısmî kabul hâlinde 
MADDE 718 - (1) Kabul, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenmiş bulunup da, bu yüzden 

protesto düzenlenirse poliçenin bir sureti çıkarılarak protesto bu suret üzerine yazılır. 
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto 
MADDE 719 - (1) Poliçeye ilişkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafından ifasının isten

mesi zorunlu ise, tek protesto belgesi düzenlenir. 
3. Saklama yükümü 
MADDE 720 - (1) Protestoyu düzenleyen noter poliçenin bir suretini protesto belgesi ile bir

likte saklamakla yükümlüdür. 
4. Sakat protesto 
MADDE 721 - (1) Noter tarafından imza edilen protesto kanuna uygun olarak düzenlenmedi

ği veya içindeki kayıtlar yanlış olduğu takdirde de geçerlidir. 
(2) Noter hakkında disiplin hükümleri saklıdır. 
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller 
MADDE 722 - (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kişi, senet üzerine "gidersiz", "protes-

tosuz" kayıtlarını ya da bunlara eş anlamlı diğer herhangi bir ibareyi yazıp imzalayarak, hamili baş
vurma hakkını kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden 
kurtarabilir. 

(2) Bu kayıt, hamili, poliçeyi süresinde ibraz etmek ve gereken ihbarları yapmak yükümlülük
lerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadığını ispat, bunu hamile karşı ileri süren kişiye düşer. 

(3) Bu kayıt poliçeyi düzenleyen tarafından yazılmış ise, poliçeden dolayı borç altına girmiş 
olanların hepsi hakkında geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kişi tarafından yazıldığı takdirde, 
hüküm yalnız ona uygulanır. Düzenleyen tarafından yazılan kayda rağmen hamil yine protesto çe
kerse giderler kendisine ait olur. 

(4) Kayıt bir ciranta veya aval veren kişi tarafından konduğu takdirde, bu kayda rağmen çekil
miş olari bir protestonun gerektirdiği giderleri, poliçeden dolayı borç altına girenlerin hepsi tazmin
le yükümlüdür. 

III - İhbar zorunluluğu 
MADDE 723 - (1) Hamil, protesto gününü veya poliçede "gidersiz" kaydı mevcut ise, ibraz 

gününü izleyen dört iş günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, kendi cirantasına ve dü
zenleyene ihbar etmek zorundadır. 
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(2) Her ciranta aldığı ihbarı, bunları aldığı günü izleyen iki iş günü içinde önceki ihbarları ya
pan kişilerin adlarını ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi cirantasına ihbar eder. Düzenle
yene varıncaya kadar bu sıra dâhilinde hareket edilir. Süreler önceki ihbarın alındığı tarihten itiba
ren işlemeye başlar. 

(3) Poliçede imzası bulunan bir kişiye ikinci fıkra gereğince ihbarda bulunulduğu takdirde, 
kendisine aval veren kişiye de aynı süre içinde bu ihbarın yapılması gerekir. 

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamış veya okunması mümkün olmayacak surette yazmış ise, 
ihbarın ondan önceki cirantaya yapılması yeterlidir. 

(5) İhbarı yapacak olan kişi bunu noter aracılığıyla veya sadece poliçenin iadesi yoluyla yapa
bilir. 

(6) İhbarı yapmakla yükümlü olan kişi bunu belirli süre içinde yaptığını ispat etmek zorundadır. 
(7) Birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen kişi başvurma 

hakkını kaybetmezse de ihmâlinden doğan zarardan sorumlu olur. Ancak, bu zarara ilişkin tazminat 
borcu poliçe bedeliyle sınırlıdır. 

IV - Teselsül 
MADDE 724 - (1) Bir poliçeyi düzenleyen, kabul eden, ciro eden veya o poliçeye aval veren 

kişiler hamile karşı müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar. 
(2) Hamil, bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın her birine veya bunlardan bazı

larına ya da hepsine birden başvurabilir. 
(3) Poliçeden dolayı borç altına girmiş olup da poliçeyi ödemiş bulunan herkes aynı hakkı kul

lanabilir. 
(4) Hamil borçlulardan yalnız birine başvurmakla, diğer borçlularla ilk önce başvurduğu borç

ludan sonra gelenlere karşı haklarını kaybetmez. 
V - Başvurma hakkının kapsamı 
1. Hamilin hakkı 
MADDE 725 - (1) Hamil başvurma yoluyla; 
a) Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve şart kılınmışsa işlemiş faizi; 
b) Vadenin gelmesinden itibaren işleyecek faizi; 
c) Protestonun ve hamil tarafından tebliğ olunan ihbarların giderleriyle diğer giderleri ve 
d) Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini; 
isteyebilir. 
(2) Başvurma hakkı vadenin gelmesinden önce kullanılırsa, poliçe bedelinden bir iskonto ya

pılır. Bu iskonto başvurma tarihinde hamilin yerleşim yerinde geçerli olan resmî iskonto oranına gö
re hesap edilir. 

2. Ödeyen kişinin hakkı 
MADDE 726 - (1) Poliçe bedelini ödemiş olan kişi kendisinden önce gelen borçlulardan; 
a) Ödemiş olduğu tutarın tamamını; 
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarın faizini; 
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c) Yaptığı giderleri ve 

d) Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini; 

isteyebilir. 

VI - Makbuz 
1. Genel olarak 
MADDE 727 - (1) Kendisine başvurulan veya başvurulması mümkün olan borçlu, başvurma 

konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrıca doldurulacak bir makbuz ile bir
likte kendisine verilmesini istemek hakkını haizdir. 

(2) Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçluların ci
rolarını çizebilir. 

2. Kısmî kabul hâlinde 
MADDE 728 - (1) Poliçenin kısmen kabulünden sonra başvurma hakkının kullanılması hâlin

de, poliçe bedelinin kabul edilmeyen kısmını ödeyen kişi, ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve 
kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini isteyebilir. Bundan başka, onun sonradan diğerlerine 
karşı başvurma haklarını kullanabilmesi için, hamil ona poliçenin ve protestonun onaylı birer sure
tini vermek zorundadır. 

VII - Retret 

MADDE 729 - (1) Başvurma hakkı olan herkes, poliçede aksine şart bulunmadıkça, kendisin
den önde gelen borçlulardan biri üzerine çekeceği ve bu kişinin yerleşim yerinde, görüldüğü anda 
ödenmesi şart olan ve "retret" denilen yeni bir poliçe aracılığıyla başvuruda bulunabilir. 

(2) Retret, 725 ve 726 ncı maddelerde gösterilen paralardan başka komisyon ücretini içerir. 

(3) Retret hamil tarafından düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceği yerden, önceki 
borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçenin 
cari fiyatına göre belirlenir. Retret bir ciranta taıâfından düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzen
leyen kişinin yerleşim yerinden önceki borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görül
düğünde ödenmesi şart bulunan bir poliçenin cari fiyatına göre belirlenir. 

VIII - Başvurma hakkının düşmesi 
1. Genel olarak 
MADDE 730-(1) Hamil; 

a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz; 

b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme; 

c) "Gidersiz iade olunacaktır" kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz 

için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve di
ğer borçlulara karşı sahip olduğu haklan kaybeder. 

(2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul et
meme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait 
sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın. 

(3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir. 
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2. Mücbir sebepler 

MADDE 731 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde poliçenin ibrazı veya protesto düzenlen
mesi, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nede
niyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzatılır. 

(2) Hamil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendinden önce gelen kişiye ihbar etmekle ve bu 
ihbarı, altına tarih, yer ve imzasını da koyarak poliçeye veya alonja kaydetmekle yükümlüdür. Bu
nun dışında 723 üncü madde hükümleri uygulanır. 

(3) Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hamilin, poliçeyi gecikmeksizin kabul veya 
ödeme amacıyla ibraz ve gereğinde protesto çekmesi şarttır. 

(4) Mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazına 
ve protesto çekmeye gerek olmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir. 

(5) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeler hakkın
da otuz günlük süre, hamilin kendi cirantasına mücbir sebebi ihbar ettiği tarihten itibaren işler. Bu 
ihbar, ibraz süresinin bitmesinden önce de yapılabilir. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi 
şart olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede belirtilen süre kadar uzar. 

(6) Hamilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiği kişinin yalnız kendileri
ne ait olaylar mücbir sebeplerden sayılmaz. 

B) Sebepsiz zenginleşme 

MADDE 732 - (1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması için ge
rekli olan işlemlerin yapılmasının ihmâl edilmiş olması dolayısıyla, düzenleyenin veya kabul ede
nin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karşı, onun zara
rına zenginleşmiş olabilecekleri kadar borçlu kalırlar. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan 
kimseye ve düzenleyen, poliçeyi başka bir kişi veya ticarî işletme hesabına düzenlemiş olduğu tak
dirde o kişiye veya ticari işletmeye karşı da ileri sürülebilir. 

(3) Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir istem ileri sürülemez. 

(4) Zamanaşımı süresi, poliçenin zamanaşımına uğradığı tarihi takip eden tarihten itibaren bir 
yıldır; ispat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini iddia edene aittir. 

C) Poliçe karşılığının devri 

MADDE 733 - (1) Düzenleyen hakkında iflâsın açılmasıyla beraber, poliçe karşılığının veya 
düzenleyenin muhatap hesabına alacak olarak geçirdiği diğer paraların geri verilmesi hususunda dü
zenleyenin muhataba karşı poliçe ilişkisinden başka bir hukukî ilişkiden kaynaklanan istem hakkı 
poliçe hamiline geçmiş olur. 

(2) Düzenleyen, karşılık ilişkisinden dolayı haiz olduğu haklarını devrettiğini poliçede beyan 
ettiği takdirde, bu haklar, poliçe hamili kim ise ona ait olur. 

(3) Muhatap, iflâsın açıldığı ilân edildikten veya kendisine devir durumu ihbar edildikten son
ra yalnız poliçenin iadesi karşılığında usulü dairesinde hakkını ispat eden hamile karşı ödemede bu
lunabilir. 
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D) Araya girme 
I - Genel hükümler 
MADDE 734 - (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gere

ğinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişiyi gösterebilir. 
(2) Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe dolayısıyla kendisine başvurulması mümkün 

olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kişi tarafından kabul edilebilir veya ödenebilir. 
(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya poliçeyi kabul eden kişi hariç olmak üzere, poliçe

den dolayı zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödeyebilir. 

(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kişi, lehine araya girdiği borçluya du
rumu iki iş günü içinde ihbar etmek zorundadır. Bu süreye uymazsa ihbarda bulunmamış olmasın
dan doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak üzere sorumlu olur. 

II - Araya girme suretiyle kabul 
1. Şartlar, hamilin durumu 
MADDE 735 - (1) Vadenin gelmesinden önce, hamilin başvurma hakkını kullanabileceği bü

tün hâllerde, poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meğerki, kabul için ibrazı menedilen bir poliçe 
söz konusu olsun. 

(2) Poliçeyi gereğinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişi poliçede gös
terildiği takdirde, hamil, o kişiye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle kabul etmeme hâlin
de kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiş olmadıkça, o kişiyi göstermiş olan kişiye ve o ki
şiden sonra gelen borçlulara karşı vadenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. 

(3) Diğer araya girme hâllerinde hamil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; ancak, buna 
izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuşsa ona ve ondan sonra gelen borç
lulara karşı vadenin gelmesinden önce başvurma haklarını kullanamaz. 

2. Şekil 
MADDE 736 - (1) Araya girerek kabul, poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza 

edilir. Kabul beyanında kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilmemişse düzenleyen lehine 
kabul edilmiş sayılır. 

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu 
MADDE 737 - (1) Araya girerek kabul eden kişi, hamile ve kimin lehine araya girmişse, on

dan sonra gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya girilen kişi gibi sorumlu olur. 
(2) Araya girerek kabule rağmen, lehine kabul gerçekleşen kişi ile ondan önce gelen borçlular 

725 inci maddede gösterilen tutarı ödemek şartıyla hamilden, poliçenin ve varsa protesto belgesinin 
ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir. 

III - Araya girerek ödeme 
1. Şartları 
MADDE 738 - (1) Hamil, vadede veya vadeden önce başvurma haklarını kullanabileceği bü

tün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. 
(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın tamamını 

kapsar. 
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(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi 
günü yapılması gerekir. 

2. Hamilin ibraz yükümlülüğü 
MADDE 739 - (1) Poliçe, yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler tarafından araya gi

rerek kabul edilmiş veya yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler gereğinde ödemede bulun
mak üzere gösterilmişlerse, hamil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan süre
nin bittiği günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kişilere ibraz etmeye ve gereğinde araya girerek 
ödemeden kaçınılması hâlinde protesto çekmeye zorunludur. 

(2) Protesto, süresinde çekilmemişse, gereğinde ödeyecek kişiyi göstermiş olan veya araya gi
rerek lehine poliçe kabul edilmiş bulunan kişi ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kur
tulur. 

3. Reddin sonucu 
MADDE 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hamil, ödeme hâlinde 

borçtan kurtulacak kişilere karşı başvurma haklarım kaybeder. 
4. Makbuz 
MADDE 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiğinde, ödeme kimin için yapılmış ise, o kişi 

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliğinde bir kayıt yazılır. Kimin için ödendiği gös
terilmediği takdirde ödeme, düzenleyen için yapılmış sayılır. 

(2) Poliçenin,varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kişiye verilmesi gereklidir. 
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli 
MADDE 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine ödemede bulunduğu kişiye ve 

poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları iktisap eder. Ancak, poliçe
yi yeniden ciro edemez. 

(2) Lehine ödemede bulunulan kişiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. 
(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeşitli teklifler yapılmışsa bu tekliflerden 

hangisi borçlulardan en çoğunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bu
lunduğunu bildiği hâlde araya girerek ödemede bulunan kişi, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, 
kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karşı başvurma hakkını kaybeder. 

ALTINCI AYIRIM 
Poliçe Nüshaları ve Suretleri 

A) Poliçe nüshaları 
I - İsteme hakkı 
MADDE 743 - (1) Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir. 
(2) Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numaralar metne yazılır. Aksi takdirde 

nüshaların her biri ayrı bir poliçe kabul edilir. 
(3) Tek nüsha olarak düzenlendiği kaydını içermeyen bir poliçenin hamili, giderleri kendisine 

ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hamil kendi cirantasına baş
vurduğu takdirde, hamilin cirantası ve daha önceki cirantalar sıra ile birbirlerine ve ilk ciranta da 
düzenleyene başvurmaya zorunludurlar. Bundan başka cirantaların, yeni nüshalar üzerine kendi ci
rolarını yeniden yazmaları gereklidir. 
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II - Nüshalar arasındaki ilişki 

MADDE 744 - (1) Poliçe, nüshalarından biri üzerine yapılacak ödemenin diğer nüshaları hü
kümsüz kılacağı kaydını taşımasa bile, nüshalardan biri üzerine yapılan ödeme bütün nüshalardan 
doğan hakları düşürür. Ancak, kabul kaydını içerip de kendisine geri verilmemiş olan her nüshadan 
dolayı muhatabın sorumluluğu devam eder. 

(2) Birden fazla nüshayı farklı kişilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi im
zalarını içerip de geri verilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı sorumludurlar. 

III - Kabul şerhi 

MADDE 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kişi, bu nüshayı elinde tutan kişinin 
adını diğer nüshalar üzerine yazmak zorundadır. Kabul için gönderilen nüshayı elinde tutan kişi; bu
nu, diğer nüshanın yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür. 

(2) Teslimden kaçınırsa hamil başvurma hakkını, ancak; 

a) Kabul için gönderilen nüshanın, istemde bulunulmasına rağmen kendisine teslim olunmadığı; 

b) Diğer nüsha üzerinde de kabulün veya ödemenin sağlanamadığı 

hususları bir protesto ile tespit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir. 

B) Poliçe suretleri 

I - Şekil ve hükümleri 

MADDE 746 - (1) Her poliçe hamilinin, poliçe suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. 

(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla birlikte senedin aslını aynen içer
mesi ve nerede son bulduğunu göstermesi şarttır. 

(3) Suret, aslı gibi ve aynı hükümler doğurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu 
olabilir. 

II - Senet aslının teslimi 

MADDE 747 - (1) Suretin, senet aslının kimin elinde bulunduğunu göstermesi gerekir. Senet 
aslını elinde tutan kişi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür. 

(2) Teslimden kaçınılması hâlinde hamil; ancak istemine rağmen senet aslının kendisine teslim 
edilmediğini bir protesto ile tespit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine aval ve
ren kişilere karşı başvurma haklarını kullanabilir. 

(3) Senedin aslı, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslına yazılmış olan cirodan 
sonra "buradan itibaren ancak suret üzerine yazılacak cirolar geçerlidir" kaydını veya buna benzer 
bir kaydı içerirse, bundan sonra senedin aslına yazılacak cirolar geçersizdir. 

YEDİNCİ AYIRIM 

Çeşitli Hükümler 

A) Senet metnindeki değişiklikler 

MADDE 748 - (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra poliçe üzerine 
imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve onjan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre so
rumlu olurlar. 
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B) Zamanaşımı 
I - Süreler 
MADDE 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vade

nin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(2) Hamilin, cirantalarla düzenleyene karşı ileri süreceği istemler, süresinde çekilen protesto ta
rihinden veya senette "gidersiz iade olunacaktır" kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten itibaren bir 
yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(3) Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın po
liçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay 
geçmekle zamanaşımına uğrar. 

II - Kesilme 
1. Sebepleri 
MADDE 750 - (1) Zamanaşımı; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar 

edilmesi veya alacağın iflâs masasına bildirilmesiyle kesilir. 

2. Hükümleri 
MADDE 751 - (1) Zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona 

karşı hüküm ifade eder. 

(2) Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. 

C) Süreler 
1. Tatil günleri 

MADDE 752 - (1) Vadesi pazara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin öden
mesi, ancak tatili izleyen ilk iş günü istenebilir. Poliçeye ilişkin diğer bütün işlemler, özellikle ka
bul için ibraz ve protesto işlemleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılabilir. 

(2) Bu işlemlerden birinin, son günü pazara veya başka bir resmî tatil gününe rastlayan bir sü
re içinde yapılması gerektiği takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki tatil 
günleri süre hesabına dâhildir. 

2. Sürenin hesaplanması 

MADDE 753 - (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bun
ların başladığı gün sayılmaz. 

3. Atıfet süreleri 

MADDE 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargısal atıfet süreleri geçerli değildir. 

D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 

MADDE 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir 
nüshasının verilmesini istemek gibi belirli bir kişi nezdinde yapılacak olan bütün işlemlerin, bu ki
şinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapılması gereklidir. 

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

MADDE 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanların el ile imza edilmesi gerekir. 

(2) El ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya elle yapılan veya onaylanmış bir 
işaret veya resmi bir şahadetname kullanılamaz. 

F) İptal 
I - Önleyici önlemler 
MADDE 757 - (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim ye

rindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. 

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini 
tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir. 

II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi 
MADDE 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine ia

de davası açması için uygun bir süre verir. 

(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayı açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme 
yasağını kaldırır. 

III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri 
MADDE 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi 

istenebilir. 

(2) İptal isteminde bulunan kişi, poliçe elinde iken zıyaa uğradığını inandırıcı bir şekilde gös
teren delilleri mahkemeye sağlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriği 
hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. 

2. İhtar 
a) İçeriği 

MADDE 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken zıyaa uğradığına dair ver
diği açıklamaları inandırıcı bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi belirli bir sü
re içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar eder. 

b) Süreler 
MADDE 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yıldır. 

(2) Vadesi gelmiş poliçelerde zamanaşımı, üç ayın geçmesinden önce gerçekleşirse, mahkeme 
üç aylık süre ile bağlı değildir. 

(3) Süre, vadesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gününden, vadesi gelmeyen poliçeler hak
kında vadenin gelmesinden itibaren işler. 

c) İlân 
MADDE 762 - (1) Poliçenin getirilmesine ilişkin ilân, 35 inci maddede yazılı gazete ile üç de

fa yapılır. 
(2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceği daha başka ilân önlemlerine de baş

vurabilir. 
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IV - İade davası 

MADDE 763 - (1) Elden çıkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, iade davası açması 
için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, 
poliçeyi, sunmuş olana geri verir ve muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır. 

V - İptal kararı 

MADDE 764 - (1) Elden çıkan poliçe, verilen süre içinde mahkemeye sunulmazsa, iptaline ka
rar verilir. 

(2) Poliçenin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen, dilekçe sahibi kabul edene karşı poliçe
den doğan istem hakkını ileri sürebilir. 

VI - Teminat 

MADDE 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi 
etme ve yeterli teminat karşılığında bunu ödeme yükümünü getirebilir. 

(2) Teminat, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kişinin uğrayabileceği zarara bir karşılık oluşturur. 
Senet iptal edildiği veya senetten doğan haklar diğer bir sebeple ortadan kalktığı takdirde, teminat 
geri alınır. 

SEKİZİNCİ AYIRIM 

Kanunlar İhtilafı 

A) Ehliyet 

MADDE 766 - (1) Bir kişinin poliçe ile borçlanması için gereken ehliyet tâbi bulunduğu dev
letin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diğer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o 
hukuk uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen hukuk gereğince ehliyete sahip olmayan kişi, hukuku bakımın
dan kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuşsa, orada olduğu gibi geçerli şekilde borçlanır. 

B) Şekil ve süreler 

I - Genel olarak 

MADDE 767 - (1) Poliçe ile yapılan borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imzalandığı ül
kenin hukukuna tâbidir. 

(2) Bir poliçeye ilişkin borçlanma, yapıldığı ülkenin hukuku uyarınca şekil bakımından geçer
li olmamakla beraber, aynı poliçeye ilişkin sonraki bir borçlanmanın yapıldığı ülke hukukunca ge
çerli bulunursa, ilk borçlanmanın şekil bakımından geçerli olmayışı, sonraki borçlanmanın geçerli
liğini etkilemez. 

(3) Bir Türkün, yabancı ülkede poliçeyle borçlanması, Türk hukukunun gösterdiği şekle uygun 
bulunduğu takdirde, Türkiye'de başka bir Türke İcarşı geçerlidir. 

II - Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler 

MADDE 768 - (1) Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için belirli olan sürelerle poliçeden 
doğan hakların kullanılması veya korunması için gerekli diğer işlemlerin şekli, protestonun çekil
mesi veya işlemin yapılması gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir. 
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III - Başvurma hakkı 
MADDE 769 - (1) Başvurma haklarının kullanılması için uyulması gereken süreler, bütün po

liçe borçluları hakkında poliçenin düzenlendiği yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir. 
C) Borçlanmaların hükümleri 
I - Genel olarak 
MADDE 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kişinin borçlanmalarından doğan sonuçlar, ödeme 

yerindeki hukuka göre belirlenir. 
(2) Senetteki diğer borçluların borçlanmalarından doğan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülke

de imza edilmiş ise o ülke hukukuna tâbi olur. 
II - Kısmî kabul ve ödeme 
MADDE 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kısmına özgülenip özgülenmeyeceği ve ha

milin kısmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadığı, ödeme yerindeki hukuka tâbidir. 
III - Ödeme 
MADDE 772 - (1) Vade geldiğinde ödeme, özellikle vadenin geldiği günün ve ödeme tarihi

nin hesaplanması, bedeli yabancı bir ülke parasıyla gösterilmiş poliçelerin ödenmesi, poliçenin han
gi ülkede ödenmesi gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir. 

IV - Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar 
MADDE 773 - (1) Muhatap, yerleşim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kişi ve düzenleye

nin, poliçeyi hesabına düzenlediği kişi veya ticarî işletme aleyhine sebepsiz zenginleşmeden doğan 
istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. 

V - Karşılığın hamile geçmesi 
MADDE 774 - (1) Bir poliçe hamilinin, senedin düzenlenmesine sebep olan alacağı iktisap 

edip etmeyeceğini, senedin düzenlendiği yerdeki hukuk belirler. 
VI - İptal kararı 
MADDE 775 - (1) Poliçenin kaybolması veya çalınması hâlinde alınacak tedbirleri, ödeme ye

rindeki hukuk belirler. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bono veya Emre Yazılı Senet 
A) Unsurlar 
MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazılı senet; 
a) Senet metninde "bono" veya "emre yazılı senet" kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir 

dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini; 
c) Vadeyi; 
d) Ödeme yerini; 
e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını; 
f) Düzenlenme tarihini ve yerini; 
g) Düzenleyenin imzasını; 
içerir. 
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B) Unsurların bulunmaması 
MADDE 777 - (1) İkinci ilâ dördüncü fıkralarda yazılı hâller saklı kalmak üzere, 776 ncı mad

dede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayılmaz. 

(2) Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır. 

(3) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda dü
zenleyenin yerleşim yeri sayılır. 

(4) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde 
düzenlenmiş sayılır. 

C) Uygulanacak hükümler 

MADDE 778 - (1) Bononun niteliğine aykırı düşmedikçe; 

a) Poliçelerin cirosuna ilişkin 681 ilâ 690, 

b) Vadeye dair 703 ilâ 707, 

c) Ödeme hakkındaki 708 ilâ 712, 

d) Ödememe hâlinde başvurma haklarına d 'r 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732, 

e) Araya girme suretiyle ödemeye ilişkin 734, 738 ilâ 742, 

f) Suretler hakkındaki 746 ve 747, 

g) Değiştirmeye dair 748, 

h) Zamanaşımına dair 749 ilâ 751, 

ı) İptale dair 757 ilâ 765, 

i) Tatil günleri, sürelerin hesabı, atıfet sürelerine ilişkin yasak, poliçeye dair işlemlerin yapıl
ması gereken yer ve imza hakkındaki 752 ilâ 756, 

j) Kanunlar ihtilâfına dair 766 ilâ 775 inci 

maddeler hükümleri bonolar hakkında da geçerlidir. 

(2) Ayrıca; 

a) Üçüncü bir kişinin yerleşim yerinden veya muhatabın yerleşim yerinden başka bir yerde 
ödenmesi şart olan poliçeye ilişkin 674 ve 697 nci, 

b) Faiz şartına dair 675 inci, 

c) Ödenecek bedele dair çeşitli beyanlar hakkındaki 676 ncı, 

d) Geçerli olmayan imzanın sonuçlarına ilişkin 677 nci, 

e) Yetkisiz veya yetkiyi aşan kimsenin imzasına ilişkin 678 ve 679 uncu, 

f) Açık poliçeye dair 680 inci 

madde hükümleri de bonolara uygulanır. 

(3) Avale ilişkin 700 ilâ 703 üncü maddeler de bonolar hakkında uygulanır. 

(4) 701 inci maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen hâlde aval, avalin kimin hesabına veril
diğini göstermezse, bonoyu düzenleyen kimse hesabına verilmiş sayılır. 
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D) Düzenleyenin sorumluluğu 
MADDE 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kişi; tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur. 
(2) Görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan bonoların düzenleyene 693 üncü 

maddede yazılı süreler içinde ibraz olunması gerekir. 
(3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiğini bono üzerine ibraz gününü işaret etmek ve 

imzasını koymak suretiyle doğrular. Süre, ibraz kaydı tarihinden itibaren işlemeğe başlar. Düzenle
yen; bononun kendisine ibraz edildiğini, gününü işaret etmek suretiyle doğrulamaktan kaçınırsa, bu 
durum bir protesto ile belirlenir. Bu takdirde süre protesto gününden itibaren işlemeye başlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çek 

BİRİNCİ AYIRIM 
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 

A) Şekli 
I - Unsurlar 
MADDE 780 - (1) Çek; 
a) Senet metninde "çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe'den başka bir dille yazılmış ise o dil

de "çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi; 
c) Ödeyecek kişinin, "muhatabın" ticaret unvanını; 
d) Ödeme yerini; 
e) Düzenlenme tarihini ve yerini; 
f) Düzenleyenin imzasını; 
içerir. 
II - Unsurların bulunmaması 
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, ikinci 

ve üçüncü fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz. 
(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. 

Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde 
ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde 
ödenir. 

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde dü
zenlenmiş sayılır. 

B) Münferit unsurlar 
I - Muhatap 
1. Muhatap olma ehliyeti 
MADDE 782 - (1) Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka olabilir. 
(2) Diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale hükmündedir. 
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2. Karşılık 

MADDE 783 - (1) Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis 
edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasar
ruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımnî bir anlaşma bulun
ması şarttır. Ancak, bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez. 

(2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu tak
dirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür. 

(3) Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çe
kin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden 
uğradığı zararı da tazmin eder. 

II - Kabul yasağı 

MADDE 784 - (1) Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kay
dı, yazılmamış sayılır. 

III - Kimin lehine çekilebileceği 

MADDE 785-(1) Çek; 

a) "Emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişiye; 

b) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye; 

c) Veya hamile; 

ödenmek üzere çekilebilir. 

(2) Belirli bir kişi lehine "veya hamiline" kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin 
eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yazılı çek sayılır. 

(3) Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hükmündedir. 

IV - Faiz şartı 

MADDE 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı yazılmamış sayılır. 

V - Adresli ve yerleşme yerli çek 

MADDE 787 - (1) Çek, muhatabın yerleşim yerinde veya başka bir yerde üçüncü bir kişi nez
dinde ödenmek üzere düzenlenebilir. Ancak, bu üçüncü kişinin bir banka olması şarttır. 

İKİNCİ AYIRIM 

Devir 

A) Devredilebilirlik 
MADDE 788 - (1) Açıkça "emre yazılı" kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine 

ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilebilir. 

(2) "Emre yazılı değildir" kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenme
si şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir. Bu devir, alacağın temlikinin hukukî 
sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapılabilir. 
Bu kişiler çeki yeniden ciro edebilirler. 
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B) Ciro 
I - Genel olarak 
MADDE 789 - (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Ciro, şartlara tâbi tutulmuşsa 

bunlar yazılmamış sayılır. 

(2) Kısmî ciro ve muhatabın cirosu batıldır. 
(3) Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. 
(4) Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğerki, muhatabın birden fazla şu

besi olup da, ciro, muhatap şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun. 
II - Hak sahipliğini ispat görevi 
MADDE 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa bile, 

kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Çizil
miş cirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzala
yan kişi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 

III - Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro 
MADDE 791 - (1) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, başvurma hakkına 

dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da, senedin niteliğini değiştirerek onu emre yazılı bir çek 
hâline getirmez. 

C) Elden çıkan çek 
MADDE 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, ister hamile ya

zılı, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek SOL* konusu olup da hamil hakkını 790 inci maddeye 
göre ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni hamil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu 
veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür. 

D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro 
MADDE 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ib

raz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. 
(2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geç

mesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar karinedir. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ödeme ve Ödememe 

A) Ödeme 
I - Aval 
MADDE 794 - (1) Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile teminat altı

na alınabilir. 
(2) Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde imzası bulunan 

bir kişi tarafından da verilebilir. 
II - Muacceliyet 
MADDE 795 - (1) Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hük

mündedir. 
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(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz gü
nü ödenir. 

III - Ödeme için ibraz 

1. Genel olarak 
MADDE 796 - (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden baş

ka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. İbraz süreleri, çekin düzenlendi
ğinin ertesi günü başlar. 

(2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı 
kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan, bir Av
rupa ülkesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan ve aynı şekilde Ak-
denize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada 
düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte düzenlenme günü olarak gösterilen tarihten 
itibaren işler. 

2. Takvim farklılığı 

MADDE 797 - (1) Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde; düzenlenme 
günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür. 

3. Takas odası 

MADDE 798 - (1) Çekin bir takas odasına ibrazı ödeme için ibraz yerine geçer. 

IV - Çekten cayma 
1. Genel olarak 

MADDE 799 - (1) Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 

(2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. 

2. Özel hâller 

MADDE 800 - (1) Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü, medenî hakla
rını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflâsı çekin geçerliliğini etkilemez. 

V - Ciroların incelenmesi 

MADDE 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyecek muhatap, cirolar arasında düzenli bir tesel
sülün var olup olmadığını incelemekle yükümlü ise de, cirantaların imzalarının geçerliliğini araştır
mak zorunda değildir. 

VI - Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek 
MADDE 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş 

ise, bedeli, çekin ibraz günündeki değerine göre o ülke parası ile ödenebilir. İbraz edilmesine rağ
men ödenmediği takdirde hamil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç de
ğerine göre ülke parasıyla ödenmesini isteyebilir. 

(2) Yabancı ülke parasının değeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla 
beraber düzenleyen, ödenecek tutarın çekte yazılı belirli bir kura göre hesap olunmasını şart koşa
bilir. 
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(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapılmasını (aynen ödemeyi) şart koşmuş ise bi
rinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(4) Çek bedeli; düzenlenme ve ödeme ülkelerinde aynı adı taşıyan ve fakat değerleri birbirin
den farklı olan para ile gösterildiği takdirde, ödeme yerindeki para kastedilmiş sayılır. 

VII - Çizgili çek 

1. Şekil ve şartları 

MADDE 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hamili onu, 804 üncü maddede gösterilen so
nuçları doğurmak üzere çizebilir. 

(2) Çekin çizilmesi, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, genel ve
ya özel olarak çizilebilir. 

(3) İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya "banka" kelimesi veya buna benzer bir ibare 
konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. 

(4) İki çizgi arasına belirli bir bankanın tieavct unvanı yazılmış ise, çek özel olarak çizilmiş de
mektir. 

(5) Genel çizgi özel çizgiye dönüştürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüştürülemez. 

(6) Çizgilerin veya zikredilen bankanın ticaret unvanının silinmesi hükümsüz sayılır. 

2. Hükümleri 

MADDE 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya 
muhatabın bir müşterisine ödenebilir. 

(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak ticaret unvanı gösterilen bankaya ve
ya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Ticaret unvanı gösterilen banka, bedelin tah
sili işini diğer bir bankaya bırakabilir. 

(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Ay
nı şekilde onu, sözü geçen kişilerden başkaları hesabına tahsil edemez. 

(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiş ise, muhatabın bu çeki ödeyebilmesi için çekin iki
den fazla çizilmemiş olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebil
mesi amacı ile yapılmış olması şarttır. 

(5) Birinci ilâ dördüncü fıkralara aykırı hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aşma
mak üzere, oluşan zarardan sorumludur. 

VIII - Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek 

1. Genel olarak 
MADDE 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hamili çekin ön yüzüne "hesaba geçirilecektir" 

kaydını veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu takdirde çek; 
muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. Bu 
kayıtlar ödeme yerine geçer. 

(2) "hesaba geçirilecektir" kaydının çizilmesi geçersizdir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket eden muhatap, çekin bedelini aşmamak üzere, za
rardan sorumludur. 
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2. Hamilin hakları 
a) İflâs hâlinde 
MADDE 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili, muhatap iflâs etmiş 

veya bir ilâmla ispatlanmamış olsa bile ödemelerini tatil etmiş ya da aleyhine yapılan herhangi bir 
icra takibi semeresiz kalmışsa, çek bedelinin nakden ödenmesini muhataptan isteyebileceği gibi, 
ödememe hâlinde başvurma hakkını da kullanabilir. 

b) Hesaba geçirilmeme hâlinde 
MADDE 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili; muhatabın, çek be

delini kayıtsız ve şartsız bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçındığını veya ödeme yerindeki ta
kas odasının, bu çekin, hamilin borçlarına mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadığını beyan etmiş 
bulunduğunu ispat ederse, başvurma haklarını kullanabilir. 

B) Ödememe 
I - Hamilin başvurma hakları 
MADDE 808 - (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödememe hâli; 
a) Resmî bir belge, "protesto" ile, 
b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarih

li bir beyanla, 
c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit eden tarihli bir 

beyanıyla, 
sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvur

ma haklarını kullanabilir. 
II - Protesto 
MADDE 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce 

yapılmalıdır. 
(2) İbraz, sürenin son gününde yapılırsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iş günün

de de yapılabilir. 
III - Başvurma hakkının kapsamı 
MADDE 810 - (1) Hamil, başvurma yolu ile; 
a) Çekin ödenmemiş olan bedelini, 
b) İbraz gününden itibaren bu tutarın faizini, 
c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile di

ğer giderleri ve 
d) Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini, 
isteyebilir. 
IV - Mücbir sebepler 
MADDE 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi ve

ya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gi
bi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süre
ler uzar. 
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(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya 
alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde 
hükümleri burada da uygulanır. 

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmesizin ödeme amacıyla ib
raz etmek ve gereğinde protesto veya buna eşdeğerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır. 

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu sebebi kendinden 
önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına 
ve protesto çekilmesine veya buna eşdeğerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı 
kullanılabilir. 

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yap
tırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Çeşitli Hükümler 

A) Sahte veya tahrif edilmiş çek 
MADDE 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhata

ba ait olur; meğerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi 
saklamamış olması gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun. 

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi 
MADDE 813 - (1) Hamiline yazılı çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diğer bir 

ülkede veya aynı ülkenin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve aksine, bir ülkenin deniza
şırı bir kısmında düzenlenip o ülkede ödenmesi şart olan ya da aynı ülkenin denizaşırı olan aynı kıs
mında yahut çeşitli kısımlarında düzenlenip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı olarak çeşit
li nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sıra numaraları ile gös
terilir. Aksi takdirde her nüsha ayrı bir çek sayılır. 

C) Zamanaşımı 
MADDE 814 - (1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip ol

duğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. 
(2) Çek borçlularından birinin diğerine kar,* sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusu

nun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay 
geçmekle zamanaşımına uğrar. 

D) "Banka"nın tanımı 
MADDE 815- (1) Bu Kısımda geçen "banka"dan amaç, Bankacılık Kanununa tâbi olan kuru

luşlardır. Ancak, ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hakkında "banka" teriminden hangi kuru
luşların anlaşılacağı ödeme yeri hukukuna göre belirlenir. 

E) Süreler 
I - Tatil günleri 
MADDE 816 - (1) Bir çekin ibrazı ve protestosu, ancak bir iş gününde yapılabilir. 
(2) Çeke ilişkin işlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eşdeğer belirleme işlemleri

nin yapılması için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı tak-
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dirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına 
dâhildir. 

II - Sürelerin hesabı 

MADDE 817 - (1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladı
ğı gün sayılmaz. 

F) Uygulanacak hükümler 

MADDE 818 - (1) Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da uygulanır: 

a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına düzenlediği poli
çeler hakkındaki 673 üncü madde, 

b) Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara ilişkin 676 ncı madde, 

c) Borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasına, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluğu
na ve açık poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler, 

d) Ciro hakkındaki 683 ilâ 685 inci maddeler, 

e) Poliçeye ait def ilere ilişkin 687 nci madde, 

f) Vekâleten yapılan cirodan doğan haklara dair 688 inci madde, 

g) Avalin şekil ve hükümler hakkında 701 ve 702 nci maddeler, 

h) Makbuz istemek hakkına ve kısmen ödemeye dair 709 uncu madde, 

ı) Protestoya ait 715 ilâ 717 nci ve 719 ilâ 721 inci maddeler, 

i) "Protestosuz" kaydına dair 722 nci madde, 

j) İhbar hakkındaki 723 üncü madde, 

k) Poliçe borçlularının müteselsil sorumluluğuna dair 724 üncü madde, 

1) Poliçenin ödenmesi hâlinde başvurma hakkına ve poliçenin, protestonun ve makbuzun ken
disine verilmesini istemek hakkına dair 726 ve 727 nci maddeler, 

m) Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklara dair 732 nci madde, 

n) Poliçe karşılığının devrine dair 733 üncü madde, 

o) Poliçe nüshaları arasındaki ilişkiye ait 744 üncü madde, 

ö) Değişiklikler hakkındaki 748 inci madde, 

p) Zamanaşımının kesilmesine dair 750 ve 751 inci maddeler, 

r) Atıfet sürelerinin kabul olunamayacağına, poliçeye ilişkin işlemlerin yapılması gereken yer 
ile elle imzaya dair 754 ilâ 756 ncı maddeler, 

s) İptal hakkındaki 757 ilâ 763 üncü maddelerle 764 üncü maddenin birinci fıkrası, 

ş) Ehliyete, poliçe ve bonolara ilişkin hakların korunması ile başvurma hakkının kullanılması 
için gerekli işlemlere ilişkin kanun ihtilâflarına dair 766, 768 ve 769 uncu maddeler. 

(2) 722 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla 723 üncü maddenin birinci fıkrası ve 727 nci 
madde hükümlerinin çeklere uygulanmasında, protesto yerine 808 inci maddenin birinci fıkrasının (b) 
ve (c) bentleri gereğince belirleme yapılması da geçerlidir. 
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BEŞİNCİ AYIRIM 
Kanunlar İhtilafı 

A) Muhatap olma ehliyeti 
MADDE 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine düzenlenebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hu

kuku belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabın şahsı bakımından geçersiz sayılıyorsa, hukuklarının 
böyle bir nedenden dolayı geçersizliği öngörmediği ülkelerde, çek üzerine atılan imzalardan doğan 
borçlanmalar geçerlidir. 

B) Şekil ve süreler 
MADDE 820 - (1) Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ül

kenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulma
sı yeterlidir. 

(2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. 
C) Borçlanmaların hükümleri 
I - Düzenlenme yeri kanunu 
MADDE 821 - (1) Çekten doğan borçlanmaların sonuçları, bu borçlanmaların yapıldığı ülke 

hukukuna göre belirlenir. 
II - Ödeme yeri hukuku 
MADDE 822 - (1) Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği ülke hukukuna göre belirlenir: 
a) Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği yoksa, görüldükten belirli bir süre son

ra ödenmesi şartıyla da düzenlenip düzenlenemeyeceği ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir 
günün çeke yazılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı, 

b) İbraz süresi, 
c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceği ve bu kayıtların ne gibi sonuçlar do

ğuracağı, 
d) Hamilin kısmen ödemeyi isteyebilip istcyemeyeceği ve böyle bir ödemeyi kabule zorunlu 

olup olmadığı, 
e) Çekin çizilip çizilemeyeceği veya "hesaba geçirilecektir" kaydını veya buna eşit bir ibareyi 

içerip içermeyeceği ve bu çizginin ya da bu kaydın yahut ona eşit olan ibarenin ne gibi sonuçlar do
ğuracağı, 

f) Çekin karşılığı üzerinde hamilin özel hakları bulunup bulunmadığı ve bu hakların niteliğinin 
ne olduğu, 

g) Düzenleyenin çekten cayabilip cayamayacağı veya çekin ödenmesine itiraz edebilip edeme
yeceği, 

h) Çekin kaybedilmesi veya çalınması hâlinde alınacak tedbirler, 
i) Cirantalara, düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarının korunması için 

bir protesto veya buna eşdeğer bir belirleme yapmanın gerekli olup olmadığı. 
III - Yerleşim yeri hukuku 
MADDE 823 - (1) Muhatap ve yerleşim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kişi aleyhine sebep

siz zenginleşmeden doğan istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna 
göre belirlenir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazık Senetler 

A) Emre yazılı senet 
I - Tanımı 

MADDE 824 - (1) Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı se
netlerdendir. 

II - Borçlunun def ileri 
MADDE 825 - (1) Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak, senedin geçer

sizliğine ilişkin veya senet metninden anlaşılan def ilerle alacaklı kim ise ona karşı, şahsen haiz bu
lunduğu def ileri ileri sürebilir. 

(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri veya senedi düzenleyen kişi arasında doğrudan doğruya 
varolan ilişkilere dayanan def ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek 
borçlunun zararına hareket etmiş olması hâlinde caizdir. 

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler 

I - Emre yazılı havaleler 
1. Genel olarak 
MADDE 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı 

olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurlan içeren havaleler poliçe hük
mündedir. 

2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması 

MADDE 827 - (1) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez. 

(2) Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınılırsa hamilin bu sebepten dolayı başvurma 
hakkı yoktur. 

3. Kabulün hükümleri 

MADDE 828 - (1) Emre yazılı bir havalenin, havale olunan tarafından isteğe bağlı olarak ka
bulü poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hamil, havale olunan kişi iflâs etmiş veya bir 
ilâmla ispatlanmamış olsa bile ödemelerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan takip semeresiz kalmış
sa, vadenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. 

(2) Bunun gibi, havale edenin iflâsı hâlinde vadenin gelmesinden önce hamil başvurma hakkı
nı kullanamaz. 

4. İcrada uygulanmayacak hükümler 
MADDE 829 - (1) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerden bono

ların takibine ilişkin hükümleri emre yazılı havaleye uygulanamaz. 

II - Emre yazılı ödeme vaatleri 

MADDE 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı 
olarak düzenlenmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurlan da içeren ödeme vaatleri, bono hükmün
dedir. Ancak, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ödeme vaatleri hakkında, araya girerek ödeme
ye ilişkin hükümler uygulanmaz. 
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(2) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerden bonoların takibine iliş
kin hükümleri, emre yazılı olarak düzenlenmiş bulunan ödeme vaatlerine uygulanmaz. 

C) Cirosu kabil olan diğer senetler 
MADDE 831 - (1) İmza edenin, yer, zaman ve miktar bakımlarından belirli nakdi ödemelerde 

bulunmak ve belirli miktarda misli şeyler teslim etmek borçlanmasını içeren senetler, açıkça emre 
yazılı oldukları takdirde ciro ile devredilebilirler. 

(2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve konişmento gibi cirosu kabil olan senetler hak
kında, cironun şekli, hamilin hak sahipliği ve senedi elinde bulunduranın onu geri vermekle yüküm
lü olması hususlannda, poliçelere ilişkin hükümler geçerlidir. İptal konusunda, varant ve makbuz 
senedi dışındaki emre yazılı senetlere poliçelere ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Kambiyo senetlerindeki başvurmaya ilişkin hükümler kanunda açık hüküm olmadıkça, bi
rinci fıkrada yazılı senetler hakkında uygulanmaz. 

ALTINCI KISIM 
Makbuz Senedi ve Varant 

A) Umumî mağazalar 
I - Genel olarak 
MADDE 832 - (1) Makbuz senedi ve varant verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş 

mal ve hububatı saklama sözleşmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi 
olunan mal ve hububatı satabilmek veya rehnedebilmek imkânı vermek amacıyla kurulan mağaza
lara "umumî mağaza" denir. Umumî mağazalar işlemleri bu Kısım hükümlerine tâbidir. 

(2) Umumî mağazalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulur. İzin almadan umumî ma
ğaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altı aya kadar hapis ve doksan gün
den az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

(3) Umumî mağazaların kuruluş usul ve esasları, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cins
leri ve umumî mağazaların henüz gümrüklenmemiş olan malları kabul etmeye yetkili sayılmaları 
için gereken şartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir. 

II - İstisnalar 
MADDE 833 - (1) 832 nci maddede yazılı senetleri vermeksizin, yalnız mal ve hububatı sak

lama sözleşmesiyle kabul etmek üzere açılan diğer kurumlar ve yerler hakkında umumî mağazala
ra ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia sözleşmesi hakkındaki hüküm
leri uygulanır. 

(2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında verilen, ancak kanunun aradığı şekil şartlarına uymayan 
senetlerle, bu şekil şartlarına uygun olup da izin almamış olan kurumlar tarafından verilen senetler, 
kıymetli evrak olmayıp teslim alma makbuzları veya ispat belgeleri hükmündedir. 

B) Makbuz senedi ve varant 
I - Şekil 
1. Makbuz senedi 
MADDE 834 - (1) Umumi mağazalara tevdi edilen mal ve hububat karşılığında verilen mak

buz senedinin aşağıda yazılı kayıtları içermesi gereklidir: 
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a) Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim yeri, 

b) Tevdinin yapıldığı umumî mağazanın ticaret unvanı ile merkezi, 

c) Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile nitelik ve değerinin bilinmesi için açıklanması ge
reken hususlar, 

d) Tevdi olunan malların tâbi olması gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve 
sigorta edilip edilmediği, 

e) Ödenmiş veya ödenecek ücretler; giderler, 

f) Senedin kimin adına veya emrine düzenleneceğini gösteren bir ibare, 

g) Umumî mağaza sahibinin imzası. 

2. Varant 
MADDE 835 - (1) Varantın da 834 üncü maddede yazılı kayıtları aynen içermesi ve makbuz 

senedine bağlı olması gerekir. 

3. Defter 

MADDE 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluşan belgenin dip koçanlı bir defterden ko
parılmış olması ve defterin umumî mağazaya ait belgeler arasında saklanması gereklidir. 

4. Kısmî senet 

MADDE 837 - (1) Makbuz senedi ve varantın hamili, giderleri kendisine ait olmak üzere ön
ceden tevdi olunan malların kısımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı ayrı senet verilmesini iste
yebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur. 

II - Ciro 

1. Genel olarak 
MADDE 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı veya birlikte tes

lim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapıldığı günün tarihini de taşır. 

(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de devredebilir. Bu türlü ciro, her iki senet 
teslim edildiği takdirde cirantanın haklarını hamile devreder. 

2. Hükümleri 

MADDE 839 - (1) Senedin teslimi şartıyla, ciro aşağıda yazılı hükümleri doğurur: 

a) Makbuz senedi ve varantın birlikte cirosu, tevdi olunan malların mülkiyetini devreder. 

b) Yalnız varantın cirosu, varantın devredildiği kişiye, tevdi olunan mallar üzerinde rehin hak
kı sağlar. 

c) Yalnız makbuz senedinin cirosu, varant hamilinin hakkı saklı kalmak şartıyla, tevdi olunan 
malların mülkiyetini devreder. 

3. Varantın cirosu 

MADDE 840 - (1) Varantın ilk cirosu, hangi borcun teminat altına alınması için yapılmışsa 
onu, faiz oranını ve vadeyi içerir. 

(2) Varantın cirosunda yazılı kayıtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazılarak, varantın 
ciro edildiği kişi tarafından imza edilir. 
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C) Mallar üzerinde tasarruflar 
I - Yapılamayacak işlemler 
MADDE 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin ziyamdan, mirastan veya iflâstan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar hâriç olmak üzere, umumî mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma 
veya rehin yapılamaz. 

II - Malın geri alınması 
1. Genel olarak 
MADDE 842 - (1) Varanttan ayrılmış bir makbuz senedinin hamili, varant ile teminat altına 

alınmış olan borcun ana parası ile vade gününe kadar olan faizlerini umumî mağazaya yatırarak, va
de gününden önce de malları çekebilir. 

(2) Yatırılan para varantm geri verilmesi karşılığında hamiline ödenir. 
2. Kısmen geri alma 
MADDE 843 - (1) Varanttan ayrılmış makbuz senedinin hamili, umumî mağazaya tevdi olu

nan misli eşyadan bir kısmını çekmek istediği takdirde mağazanın sorumluluğu altında, hem çeke
ceği kısım ve hem de varant ile teminat altına alınmış borç ile orantılı bir miktar parayı umumî ma
ğazaya yatırmak zorundadır. 

III - Sattırma hakkı 
1. Şartlar 
MADDE 844 - (1) Vade gününde alacağı ödenmemiş varant hamili, poliçe hamili gibi, protes

to çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen mallan sattırabilir. 
(2) 841 inci maddede yazılı hâller satışa engel değildir. 
2. Satış bedeli 
MADDE 845 - (1) Gümrük resmi ve diğer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için 

umumî mağaza tarafından yapılan giderler ve mağazanın ücreti satış bedelinden, öncelikle ödenir. 
(2) Birinci fıkrada yazılı paralar ve teminat altına alman borç ödendikten sonra bakiye, mak

buz senedi hamiline ödenmek üzere mağaza sahibine verilir. 
3. Başvurma hakkı 
MADDE 846 - (1) Bir varant hamilinin, sadece sattırdığı tevdi olunan malların alacağına yet

memesi hâlinde, borçlunun veya cirantaların mallarına başvurma hakkı vardır. 
(2) Protesto çekmemiş veya kanunî süresi içinde tevdi olunan mallan sattırmaya teşebbüs et

memiş olan varant hamili, cirantalarına karşı bütün haklannı kaybederse de borçluya karşı başvur
ma hakkı geçerliliğini sürdürür. 

4. Sigorta 
MADDE 847 - (1) Varantm hamili, sigorta edilen malın zıya veya hasarı hâlinde sigorta bede

linden alacağını tahsil eder. 
D) Zamanaşımı 
MADDE 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler hakkındaki za

manaşımı sürelerine tâbidir. Cirantalara karşı başvurma için zamanaşımının başlangıcı, eşyanın sa
tış günüdür. 
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E) Senetlerin zıyaı 

MADDE 849 - (1) Makbuz senedi veya varantı kaybeden hamil, bu senetlere malik olduğunu 
ispat etmek ve teminat vermek suretiyle, mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden alacağı izin 
üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânından ve itiraz için verilecek sürenin 
geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantın süresi geçmişse, hamilin istemi üze
rine mahkeme aynı şekilde borcun ödenmesine izin verebilir. İzin, mağazaya ve varanta ilişkin ise, 
hem mağazaya hem de ilk borçluya tebliğ olunur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de 
yerleşim yeri göstermesi gerekir. Mağaza sahibi ve borçlu izin kararına itiraz edebilirler. İtiraz üze
rine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklı lehine ise, icranın geri bırakılmasına karar ve
rilemez. Ancak, ilgililerin istemi üzerine, icra mahkemesi hüküm kesinleşinceye kadar tevdi olunan 
eşyanın satışından elde edilecek paranın icra veznesinde saklanmasına karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Taşıma İşleri 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Taşıyıcı 
MADDE 850 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşm. 3İyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini bir

likte üstlenen kişidir. Eşya her türlü yükü de kapsar. 
(2) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim 

etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu ta
şımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır. 

(3) Taşıma işleri ticarî işletme faaliyetidir. 
B) Hükümlerin uygulama alanı 
MADDE 851 - (1) Eşya ve yolcu taşımayı arızî olarak üstlenen kişi hakkında da bu Kitap hü

kümleri, uygun düştükleri ölçüde, uygulanır. 
C) Saklı tutulan hükümler 
I- Kural 
MADDE 852 - (1) Deniz, demir ve havayoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hüküm

ler saklıdır. 
II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi 
MADDE 853 - (1) Taşıyıcı ve taşıma işleri komisyoncusu, taşıma işini 852 nci maddede ön

görülen özel hükümlere bağlı bulunan bir kuruluşa gördürdükleri takdirde de Kanunun kendilerine 
yüklediği sorumluluğun hafifletilmesini veya kaldırılmasını isteyemezler. Değişik tür araçlar ile ta
şımaya ilişkin Dördüncü Kısım hükümleri saklıdır. 

D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği 
MADDE 854 - (1) Kanunun, taşıyıcıya, taşıma işleri komisyoncusuna ve faaliyetleri Devlet iz

nine bağlı taşıma işletmelerine yüklediği sorumlulukların, önceden hafifletilmesi veya kaldırılması 
sonucunu doğuran tüm sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, işletme tüzüklerinde, genel 
işlem şartlarında, biletlerde, tarifelerde veya benzer diğer belgelerde öngörülmüş olmaları hâlinde 
de hüküm aynıdır. 
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E) Zamanaşımı 
MADDE 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taşımalardan doğan tüm istem haklan bir yılda 

zamanaşımına uğrar. 

(2) Bu süre, eşya taşımasında, eşyanın gönderilene teslimi; yolcu taşımasında, yolcunun varma 
yerine ulaşma tarihinden başlar. Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu gideceği yere ulaşamamış 
ise, zamanaşımı süresi, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması gereken tarihten itibaren işlemeye 
başlar. 

(3) Rücu haklarına ilişkin zamanaşımı, rücu alacaklısının, zararı ve rücu borçlusunu öğrendiği 
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkında rücu borçlusuna bildirimde bulunmuş olması şartıyla; 
rücu alacaklısına karşı mahkeme karannın kesinleştiği günden, kesinleşmiş mahkeme kararı bulun
mayan hâllerde ise, rücu alacaklısının borcu ifa ettiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(4) Gönderen veya gönderilen, taşıyıcıya karşı olan haklarını, bir yıl içinde 18 inci maddenin 
üçüncü fıkrasına uygun şekilde istemiş olmaları şartıyla, defi olarak her zaman ileri sürebilirler. 

(5) Taşıyıcının kastından veya pervasızca bir davranışıyla ve böyle bir zararın meydana gelme
si ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya ihmâlinden dolayı; 

a) Eşya zıyaa, hasara uğramış veya geç teslim edilmişse, 
b) Yolcu bir kaza sonucu ölmüş veya bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara uğramışsa, 
c) Yolcu geç ulaşmışsa, 
taşıyıcının sorumluluğu üç yılda zamanaşımına uğrar. 
(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki zamanaşımı hükümleri 

saklıdır. 

İKİNCİ KISIM 
Eşya Taşıma 

A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması 
I - Taşıma senedi 
MADDE 856 - (1) Taşıma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün 

nüsha olarak hazırlanır ve gönderen tarafından imzalanır. Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini 
imzalamasını isteyebilir. El yazısı ile imzalanmış taşıma senetlerinin suretlerindeki imza, damga ve
ya mühür şeklinde ya da basılı olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diğeri eşyaya eşlik eder, üçüncü
sü taşıyıcıda kalır. 

(2) Taşıma senedi düzenlenmemiş olsa bile, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile 
taşıma sözleşmesi kurulur. Eşyanın taşıyıcıya teslimi, taşıma sözleşmesinin varlığına karinedir. 

II - Taşıma senedinin içeriği 
MADDE 857 - (1) Taşıma senedi aşağıdaki kayıtları içerir: 

a) Düzenlenme yeri ve tarihi. 
b) Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. 
c) Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. 
d) Eşyanın teslim alınacağı yer ve gün ile teslim edileceği yer. 
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e) Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile adresi. 

f) Gerektiğinde bildirim adresi. 
g) Eşyanın türünün olağan işareti ile ambalajının çeşiti ve tehlikeli mallarda bunlara ilişkin 

mevzuatta öngörülen, diğer durumlarda ise genellikle tanınan işaretleri. 
h) Taşınacak paketlerin sayısı, işaretleri ve numaralan. 
i) Eşyanın net olmayan ağırlığı veya başka şekilde beyan edilen miktarı. 
j) Taşımanın yapılacağı süre. 

k) Kararlaştınlan taşıma ücreti ve teslime kadar ortaya çıkacak giderler ile taşıma ücretinin 
gönderenden başka biri tarafından ödenecek olması hâlinde buna ilişkin kayıt. 

1) Teslimde ödemeli taşımalarda teslimde ödeme kaydı ve ödenecek tutar. 

m) Eşyanın gümrük ve diğer resmî işlemlerine ilişkin talimatlar. 
n) Varsa taşımanın üstü açık ya da örtülmemiş bir araçta veya güvertede yapılabileceğine iliş

kin sözleşmeyi. 
(2) Taşıma senedine tarafların uygun gördüğü diğer kayıtlar da konulabilir. 

III - Taşıma senedinin ispat gücü 
MADDE 858 - (1) İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içe

riğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturur. 
(2) İki tarafça imzalanan taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının, eşyanın taşıyıcı tarafından tes

lim alındığı sırada, dış görünüşü bakımından iyi durumda bulunduğuna ve taşman paketlerin sayı
sının, işaretleri ile numaralarının, taşıma senedinde yer alan kayıtlara uygun olduğuna karinedir; 
meğerki, taşıyıcı taşıma senedine haklı bir sebeple çekince koymuş olsun. Çekince, taşıyıcının, ka
yıtların doğruluğunu denetleyecek, uygun araçlara sahip olmadığı sebebine de dayandırılabilir. 

(3) Eşyanın net olmayan ağırlığı veya başka şekilde beyan edilen miktarı ya da taşınacak pa
ketlerin içeriği, taşıyıcı tarafından denetlenmiş ve denetlemenin sonucu her iki tarafça imzalanan ta
şıma senedine yazılmışsa, bu yazı, ağırlığın, miktarın ve içeriğin, taşıma senedinde yer alan kayıt
lara uygun olduğuna karinedir. 

(4) Taşıyıcı, gönderen istemde bulunmuşsa ve buna uygun araçlan varsa, eşyanın ağırlığını, mik
tarını veya içeriğini denetlemekle yükümlüdür. Bu hâlde, taşıyıcı denetleme ile ilgili giderleri ister. 

IV - Yük senedi 
MADDE 859 - (1) Taşıma senedi düzenlenmemişse, gönderenin istemi üzerine taşıyıcı, eşya 

ve taşıma hakkında yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayıp gönderene vermek zorundadır. 
V - Refakat belgeleri 
MADDE 860 - (1) Gönderen, eşyanın tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle güm

rük işlemleri için gerekli bulunan bilgileri taşıyıcıya vermek ve söz konusu belgeleri taşıyıcının ta
sarrufuna bırakmak zorundadır. 

(2) Taşıyıcı, kendisine verilen belgelerin ziyamdan, hasarından veya yanlış kullanılmasından 
doğan zararlardan sorumludur; meğerki zıya, hasar veya yanlış kullanma taşıyıcının kaçınamayaca
ğı ve sonuçlarını önleyemeyeceği durumlardan kaynaklanmış olsun. Ancak, taşıyıcının sorumlulu
ğu, eşyanın zıyaı hâlinde ödenecek miktarla sınırlıdır. 
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VI - Tehlikeli eşya 
MADDE 861 - (1) Tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya zamanında açık, anlaşılabi

lir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda 
bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 

(2) Taşıyıcı, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bil
dirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli 
malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma 
getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebilir. 

VII - Ambalaj ve işaret 
MADDE 862 - (1) Eşyanın niteliği, kararlaştırılan taşıma dikkate alındığında, ambalaj yapıl

masını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı zıya ve hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek 
şekilde ambalajlamak zorundadır. Ayrıca gönderen, eşyanın sözleşme hükümlerine uygun şekilde 
işleme tâbi tutulabilmesi için işaretlenmesi gerekiyorsa, bu işaretleri de koymakla yükümlüdür. 

VIII - Yükleme ve boşaltma 
MADDE 863 - (1) Sözleşmeden, durumun gereğinden veya ticarî teamülden aksi anlaşılma

dıkça; gönderen, eşyayı, taşıma güvenliğine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, bağlayarak, 
sabitleyerek yüklemek ve aynı şekilde boşaltmak zorundadır. Taşıyıcı, ayrıca yüklemenin işletme 
güvenliğine uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek makul bir sü
re için, aksi kararlaştırılmadıkça, ayrıca ücret istenemez. 

(3) Taşıyıcı, sözleşme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanından kaynaklanmayan ne
denlerle makul yükleme veya boşaltma süresinden daha fazla beklerse, bekleme ücreti olarak uy
gun bir ücrete hak kazanır. 

IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu 
MADDE 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da; 
a) Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden; 
b) Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden; 

c) Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan; 
d) 860 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge ve bilgilerdeki eksikliklerden, gerçeğe 

aykırılıklardan, belge ve bilgilerin yokluğundan; 
kaynaklanan, taşıyıcının zararları ile giderlerini tazminle yükümlüdür. 

(2) Ancak, gönderenin bu durumlarda sorumlu olduğu tazminat miktarı, gönderinin net olma
yan ağırlığının her kilosu için 8,33 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. Bu hâlde de 882 nci maddenin 
dördüncü fıkrası ile 885 ilâ 887 nci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

(3) Zararın veya giderlerin doğmasında taç ayıcının davranışlarının da etkisi olmuşsa, tazmin 
yükümlülüğü ile ödenecek tazminatın kapsamının belirlenmesinde, bu davranışların ne ölçüde etki
li oldukları da dikkate alınır. 

(4) Gönderen tüketici ise, taşıyıcıya karşı ancak kusuru hâlinde ve birinci ile ikinci fıkra hü
kümlerine göre, zarar ve giderleri tazminle yükümlü tutulur. 
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(5) Tüketici, sözleşmeyi ticarî veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir 
gerçek ya da tüzel kişidir. 

X - Gönderen tarafından fesih 
MADDE 865 - (1) Gönderen taşıma sözleşmesini her zaman feshedebilir. 

(2) Gönderen sözleşmeyi feshederse, taşıyıcı; 

a) Kararlaştırılan taşıma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleş
menin feshi sonucunda tasarruf ettiği giderlerin veya başka bir şekilde elde ettiği veya kötüniyetli 
olarak elde etmeyi ihmâl ettiği menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarı veya 

b) Kararlaştırılan taşıma ücretinin üçte birini, 

isteyebilir. Taşıma sözleşmesinin feshi, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklan
masa, bu fıkranın (b) bendi uyarınca bir istem ileri sürülemeyeceği gibi, sözleşmenin ifasında gön
derenin menfaati yoksa, taşıyıcının bu fıkranın (a) bendinden doğan istem hakkı da düşer. 

(3) Eşya, sözleşmenin feshinden önce yüklenmişse, taşıyıcı, giderleri gönderene ait olmak üze
re, 869 uncu maddenin üçüncü fıkrasının ikinci ilâ dördüncü cümlelerine uygun önlemleri alabilir. 
Taşıyıcı, eşyanın boşaltılmasına, boşaltma, işletmesi için sakınca oluşturmadığı ve diğer gönderile
rin gönderenleri ve alıcıları bundan zarar görmediği takdirde izin verebilir. Fesih, taşıyıcının riziko 
alanına giren bir sebepten kaynaklanıyorsa, taşıyıcı, birinci ve ikinci cümlelerden farklı olarak, yük
lenmiş bulunan eşyayı giderleri kendisine ait olmak üzere hemen boşaltmak zorundadır. 

XI - Kısmî taşımayı istem hakkı 
MADDE 866 - (1) Taşıyıcı, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, 

gönderenin istemi üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşıyıcı, 
a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını, 

b) Doğmuş bekleme ücretini, 
c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı, 
d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine 

ek teminat gösterilmesini 
isteyebilir. Ancak, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya ta-

şınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilir. 
(2) Eksik yükleme, taşıyıcının riziko alanına giren sebeplerden kaynaklanıyorsa, taşıyıcı, birin

ci fıkrada belirtilen istem haklarına, fiilen taşınan yük oranında sahiptir. 
XII - Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları 
MADDE 867 - (1) Gönderen, eşyayı süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüğünün 

bulunmadığı hâllerde eşyayı hazır bulundurmazsa, taşıyıcı, makul bir süre vererek gönderene eşya
nın yüklenmesini veya hazır bulundurulmasını ihtar eder. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre verilen süre içinde eşya yüklenmez veya hazır bulundurulmaz-
sa, taşıyıcı sözleşmeyi feshedebilir ve 865 inci maddenin ikinci fıkrasına göre haklannı kullanabilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen süre içinde, kararlaştırılan yükleme kısmen yapılmışsa 
veya eşya kısmen hazır bulundurulmuşsa, taşıyıcı eksik yüklenen eşya ile yola çıkıp, 866 ncı mad
denin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarını kullanabilir. 
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(4) Yükleme süresine uyulmaması, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanıyor
sa, taşıyıcının istem hakkı yoktur. 

XIII - Emir, talimat ve tasarruflar 

MADDE 868 - (1) Gönderen taşıyıcıya, taşımanın yapılması için emir ve talimat verebileceği 
gibi, taşımanın durdurulması, eşyanın geri getirilmesi, başka bir varma veya teslim yerine götürül
mesi ya da başka bir gönderilene teslim edilmesi şeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin 
bu tür emir, talimat ve tasarrufları, taşıyıcının işletmesi için sakmcalıysa veya diğer gönderenlerin 
ve alıcıların gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiriyorsa, taşıyıcı bunları yerine getir
mekle yükümlü değildir. Taşıyıcı, gönderenden aldığı emir ve talimat ile tasarruflarının yerine ge
tirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir. Taşıyıcı emir, talimat ve tasarruf
ların uygulanmasına başlanmasını bir avansın ödenmesi şartına bağlayabilir. 

(2) Eşyanın teslim yerine ulaşması ile gönderenin emir ve talimat verme yetkisi ve tasarrufta 
bulunmak hakkı sona erer. Bu andan itibaren söz konusu yetki ve haklar gönderilene ait olur. Birin
ci fıkranın ikinci ilâ dördüncü cümle hükümleri burada da geçerlidir. 

(3) Gönderilen, tasarruf hakkını kullanarak eşyanın bir üçüncü kişiye teslimini istemişse, bu ki
şi başka bir gönderilen belirleyemez. 

(4) Taşıma senedi düzenlenmiş ve her iki tarafça imzalanmışsa, gönderen, taşıma senedinde 
öngörülmüş olması şartıyla, ancak kendisine ait olan nüshayı ibraz ederek tasarruf hakkını kullana
bilir. 

(5) Taşıyıcı, kendisine verilen emir ve talimatları ve gönderenin tasarruflarını yerine getireme-
yecekse, bunu gönderene bildirmelidir. 

(6) Tasarruf hakkının kullanılması, taşıma senedinin ibrazı şartına bağlanmış ve taşıyıcı her
hangi bir talimatı, taşıma senedi ibraz edilmeden yerine getirmişse, bundan doğacak zararlar için 
hak sahiplerine karşı sorumludur. Taşıyıcının sorumluğunu sınırlayan hükümler geçersizdir. 

XIV - Taşıma ve teslim engelleri 
MADDE 869 - (1) Eşyanın teslim edilmesi gereken yere ulaşmasından önce, taşımanın sözleş

meye uygun olarak yapılamayacağı anlaşılırsa veya eşyanın teslim edileceği yerde teslim engelleri 
çıkarsa, taşıyıcı, 868 inci madde uyarınca tasarruf hakkına sahip olan kişiden talimat almak zorun
dadır. Tasarruf hakkını gönderilen haizse ve bulunamıyorsa veya eşyayı teslim almaktan kaçınıyor
sa, tasarruf hakkı birinci cümle uyarınca gönderen tarafından kullanılır. Tasarruf hakkının kullanıl
ması taşıma senedinin ibrazına bağlı tutulmuş olsa bile bu hâlde taşıma senedinin ibrazı gerekli de
ğildir. Taşıyıcı, kendisine talimat verilen durumlarda, teslim engelinin taşıyıcının riziko alanına gi
ren bir nedenden kaynaklanmamış olması şartıyla, 868 inci maddenin birinci fıkrasının üçüncü ve 
dördüncü cümlesinde öngörülen istem haklarını ileri sürebilir. 

(2) Gönderenin, 868 inci madde uyarınca sahip olduğu tasarruf yetkisine dayanarak malın 
üçüncü bir kişiye teslim edilmesi talimatını vermesinden sonra, taşıma veya teslim engeli ortaya çı
karsa, birinci fıkranın uygulanmasında, gönderilen gönderenin, üçüncü kişi de gönderilenin yerini 
alır. 

(3) Taşıyıcı, 868 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine göre, uyması gereken tali
matları uygun bir süre içinde alamazsa, tasarruf hakkı sahibinin menfaatine en iyi görünen tedbir
leri almakla yükümlüdür. Taşıyıcı, eşyayı, boşaltıp saklayabilir, 868 inci maddenin birinci fıkrası ilâ 
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dördüncü fıkrası hükümlerine göre tasarruf hakkını haiz kişinin hesabına saklanması için tevdi ede
bilir veya geri taşıyabilir. Taşıyıcı eşyayı üçüncü bir kişiye tevdi ederse, sadece bu kişinin seçimin
de gösterilmesi gereken özenden sorumludur. Bozulabilecek bir mal söz konusu ise, malın durumu 
böyle bir önlemi haklı kılıyorsa veya aksi takdirde oluşacak giderler malın değerine göre makul bir 
oranda değilse, taşıyıcı, Borçlar Kanununun 92 nci madde hükmüne uygun olarak malı sattırabilir. 
Taşıyıcı, değerlendirilmesi imkânı bulunmayan eşyayı imha edebilir. Eşyanın boşaltılmasından son
ra taşıma sona ermiş sayılır. 

(4) Taşıyıcı, üçüncü fıkraya göre alman önlemler sebebiyle gerekli giderlerin tazminini ve uy
gun bir ücret ister; meğerki, engel kendi riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmış olsun. 

XV - Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi 

MADDE 870 - (1) Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenir. Taşıyıcı, taşıma ücretinden başka, 
eşya için yapılan, duruma ve şartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir. 

(2) Bir taşıma veya teslim engelinden dolayı, taşıma, süresinden önce sona erdirilirse, taşıyıcı, 
taşımanın tamamlanan kısmıyla orantılı olarak taşıma ücretine hak kazanır. Engel, taşıyıcının rizi
ko alanına giren bir sebepten kaynaklanmışsa, taşıyıcı, ancak, gönderenin menfaatine olduğu ölçü
de taşımanın tamamlanmış bulunan kısmı hakkında istemde bulunabilir. 

(3) Taşımanın başlamasından sonra fakat teslim yerine ulaşılmasından önce bir gecikme olur
sa ve bu gecikme gönderenin riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmışsa, taşıyıcı, taşıma üc
retinin yanında uygun bir bedel de isteyebilir. 

(4) Taşıma ücreti eşyanın sayısı, ağırlığı veya başka ölçüyle gösterilen miktarına göre kararlaş-
tırılmışsa, taşıma ücretinin hesaplanmasında, bu konuda taşıma veya yük senedindeki kayıtların 
doğru olduğu varsayılır. Bu varsayım, kayıtların doğruluğunu denetleme konusunda uygun araçla
rın hazır bulunmadığına ilişkin çekince konulmuş olması hâlinde de geçerlidir. 

XVI - Gönderilenin hakları ve ödeme borcu 
MADDE 871 - (1) Eşyanın teslim yerine varmasından sonra gönderilen, taşıyıcıdan, taşıma 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşılığında, eşyanın kendisine teslim 
edilmesini isteyebilir. Eşya zayi olmuş veya hasara uğramış yahut geç teslim edilmişse, gönderilen, 
gönderenin taşıma sözleşmesinden doğan istem haklarını taşıyıcıya karşı ileri sürebilir. Gönderen, 
bu hakların ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin veya gönderenin kendile
rinin veya başkasının menfaatine hareket etmeleri farklılık yaratmaz. 

(2) İstem hakkını, birinci fıkranın birinci cümlesine göre ileri süren gönderilen, taşıma ücreti
ni, taşıma ücretinin bir bölümü ödenmiş ise kalan bölümünü taşıma senedinde gösterilen tutarla sı
nırlı olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Taşıma senedi düzenlenmemiş veya gönderilene ibraz 
edilmemişse yahut ödenmesi gereken tutar taşıma senedinden anlaşılamıyorsa, gönderilen, makul 
olması şartıyla, gönderen ile taşıyıcı arasında kararlaştırılan taşıma ücretini ödemek zorundadır. 

(3) Birinci fıkranın birinci cümlesine göre istem hakkını ileri süren gönderilen, boşaltma yerin
deki bekleme ücretini ve ayrıca, eşyanın teslimi sırasında kendisine bildirilmiş olmak şartıyla, yük
leme yerindeki bekleme ücretiyle 870 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre ödenmesi gereken be
deli öder. 

(4) Gönderenin sorumluluğu, sözleşmeye göre ödenmesi gereken bedeller için devam eder. 
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XVII - Ödemeli teslim 
MADDE 872 - (1) Eşyanın gönderilene teslimi, kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartına bağ

lanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eşdeğer bir ödeme aracı ile yapılmalıdır. 
(2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taşıyıcının alacaklıları bakımından gönderene geçmiş sa

yılır. 
(3) Eşya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taşıyıcı, bundan doğan zarardan, 

gönderene karşı kusuru bulunmasa bile, eşyanın tesliminde ödenmesi gereken tutarla sınırlı olarak 
sorumludur. 

XVIII - Taşıma süresi 
MADDE 873 - (1) Taşıyıcı, eşyayı, kararlaştırılan sürede, bir süre kararlaştırılmamışsa şartlar 

dikkate alındığında özenli bir taşıyıcıya tanınabilecek makul bir süre içinde, teslim etmekle yüküm
lüdür. 

XIX - Zıya karinesi 
MADDE 874 - (1) Eşya, taşıma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahi

bi ona zayi olmuş gözüyle bakabilir. Sınır ötesi taşımalarda bu süre otuz gündür. 
(2) Hak sahibi, eşyanın zıyaı dolayısıyla tazminat alırsa, bunun ödenmesi sırasında, eşyanın da

ha sonra bulunması hâlinde, derhal kendisine haber verilmesini isteyebilir. 
(3) Hak sahibi, eşyanın bulunduğu haberini aldıktan itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde gi

derler indirilmek suretiyle, tazminatı geri ödeyerek eşyanın kendisine teslimini isteyebilir. Taşıma 
ücretini ödeme yükümlülüğü ile tazminat hakkı saklıdır. 

(4) Eşya, tazminatın ödenmesinden sonra bulunmuşsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini 
istemediği veya bulunma haberinden sonra eşyanın teslimine ilişkin istem hakkını ileri sürmediği 
durumlarda, taşıyıcı, eşya üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. 

B) Taşıyıcının sorumluluğu 
I - Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk 
MADDE 875 - (1) Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine ka

dar geçecek süre içinde, eşyanın ziyamdan, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zarar
lardan sorumludur. 

(2) Zararın oluşmasına, gönderenin veya gönderilenin bir davranışı ya da eşyanın özel bir ayı
bı sebep olmuşsa, tazminat borcunun doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde, bu olguların ne 
ölçüde etkili olduğu dikkate alınır. 

(3) Gecikme hâlinde herhangi bir zarar oluşmasa da taşıma ücreti gecikme süresi ile orantılı 
olarak indirilir; meğerki, taşıyıcı her türlü özeni gösterdiğini ispat etmiş olsun. 

II - Sorumluluktan kurtulma 
1. Genel olarak 
a) Taşıyıcının özeni 
MADDE 876 - (1) Zıya, hasar ve gecikme, taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen 

kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, taşıyıcı sorumlu
luktan kurtulur. 
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b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru 
MADDE 877 - (1) Taşıyıcı, taşıma aracındaki arızaya, taşıtı kiraladığı kişinin onun temsilcile

rinin veya çalışanlarının kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. 
2. Özel hâller 
MADDE 878 - (1) Zıya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birine bağlanabi-

liyorsa taşıyıcı sorumluluktan kurtulur: 

a) Sözleşme veya teamüle uygun olarak üstü açık bir aracın kullanılmış olması yahut güverte
ye yükleme yapılması. 

b) Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama. 
c) Eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tâbi tutulması, yüklenmesi veya boşal

tılması. 
d) Eşyanın; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla kolayca 

zarar görmesine yol açan doğal niteliği. 
e) Taşınacak paketlerin gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi. 
f) Canlı hayvan taşıması. 
g) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanun ve düzenlemelerde yer 

alan hükümlerin taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasını haklı gösterdiği hâller. 
(2) Herhangi bir zararın hâl ve şartlara göre birinci fıkrada öngörülen bir sebebe bağlanması

nın muhtemel bulunduğu durumlarda, o zararın bu sebepten ileri geldiği varsayılır. Birinci fıkranın 
(a) bendinde öngörülen olağanüstü zıya veya hasar hâlinde bu karine geçerli olmaz. 

(3) Zıya, hasar veya gecikme, gönderenin eşyanın taşınmasına ilişkin özel talimatlarına taşıyı
cının uymamasından ileri gelmişse, taşıyıcı birinci fıkranın (a) bendine dayanarak sorumluluktan 
kurtulamaz. 

(4) Taşıyıcı, sözleşme uyarınca eşyayı sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, neme, sarsıntılara ya 
da benzer etkilere karşı özel olarak koruma yükümlülüğü altında ise, birinci fıkranın (d) bendine an
cak, hâl ve şartlara göre, özellikle de gerekli donanımın seçimi, bakımı ve kullanımına ilişkin kendi
sine düşen tüm önlemleri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde dayanabilir. 

(5) Taşıyıcı birinci fıkranın (f) bendine ancak, hâl ve şartlara göre kendisine düşen tüm önlem
leri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde dayanabilir. 

III - Yardımcıların kusuru 
MADDE 879 - (1) Taşıyıcı; 
a) Kendi adamlarının, 
b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin, 
görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorum

ludur. 

IV - Tazminatta esas alınacak değer 
MADDE 880 - (1) Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen ziyamdan dolayı tazminat ödemek

le sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki de
ğerine göre hesaplanır. 
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(2) Eşyanın hasara uğraması hâlinde, onun taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki ha
sarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin edilir. Zararı azaltmak ve gidermek için yapı
lacak harcamaların birinci cümleye göre saptanacak değer farkını karşıladığı karine olarak kabul 
edilir. 

(3) Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre, bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine 
göre tayin edilir. Eşya, taşımak üzere teslimden hemen önce satılmışsa, satıcının faturasında taşıma 
giderleri mahsup edilerek gösterilen satış bedelinin piyasa fiyatı olduğu varsayılır. 

V- Zarar saptama giderleri 
MADDE 881 - (1) Taşıyıcı, eşyanın zıyaı veya hasan hâlinde, 880 inci madde uyarınca öden

mesi gereken tazminattan başka, zararın saptanması için yapılması zorunlu olan giderleri de tazmin
le yükümlüdür. 

VI - Sorumluluk sınırları 
MADDE 882 - (1) Gönderinin tamamının zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 ve 881 inci maddeler 

uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel 
Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. 

(2) Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu, 
a) Gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, 
b) Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının, 
net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sı

nırlıdır. 
(3) Taşıyıcının, taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, taşıma ücretinin üç katı ile 

sınırlıdır. 
(4) Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraf

larca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değeri
ne göre Türk Lirasına çevrilir. 

VII - Diğer giderlerin tazmini 
MADDE 883 - (1) Taşıyıcı, zıya veya hasardan sorumlu olduğu hâllerde, 880 ilâ 882 nci mad

delere göre ödenmesi gereken tazminatı ödedikten başka, taşıma ücretini geri verir ve taşıma ile il
gili vergileri, resimleri ve taşıma işi nedeniyle doğan diğer giderleri de karşılar. Ancak, hasar hâlin
de, birinci cümle uyarınca yapılacak ödemeler 880 inci maddenin ikinci fıkrasına göre saptanacak 
bedel ile orantılı olarak belirlenir. Başkaca zararlar karşılanmaz. 

VIII - Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı 
MADDE 884 - (1) Taşıyıcı, taşıma işinin yapılmasında, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü

nü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen ve eşyanın ziyamdan, hasarından veya taşıma süresinin 
aşılmasından kaynaklanmayan ve eşya veya kişi zararları dışında kalan zararlardan, tam zıya hâlin
de ödenmesi gereken tazminat miktarının üç katı ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 

IX - Sözleşme dışı istemler 
MADDE 885 - (1) Bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtuluş hâlleri ve sınırlamaları, gön

deren veya gönderilenin, zıya, hasar veya gecikme nedeniyle taşıyıcıya yöneltebileceği, sözleşme 
dışı istemleri için de geçerlidir. 
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(2) Taşıyıcı, eşyanın ziyamdan veya hasarından dolayı, üçüncü kişilerin sözleşme dışı istemle
rine karşı, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sınırlamalara dayanabilir. Ancak bunlar, 

a) Üçüncü kişi taşımaya onay vermemişse ve taşıyıcı, gönderenin eşyayı gönderme konusunda 
yetkili olmadığını biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, 

b) Eşya, taşıma için teslim alınmadan önce, üçüncü kişinin veya ondan zilyetliği elde etmiş 
olan kişinin onayı olmaksızın elinden çıkmışsa, 

ileri sürülemez. 
X - Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı 
MADDE 886 - (1) Zarara; kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana 

gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin veya ihmâlinin sebebiyet verdiği ispat edilen ta
şıyıcı veya 879 uncu maddede belirtilen kişiler, bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma 
hâllerinden ve sorumluluk sınırlamalarından yararlanamaz. 

XI - Yardımcı kişilerin sorumluluğu 
MADDE 887 - (1) Taşıyıcının yardımcılarından birine karşı, eşyanın zıyaı, hasarı veya geç tes

limi sebebiyle, sözleşme dışı sorumluluktan doğan istemler ileri sürülmüşse, o kişi bu Kısımda ön
görülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sınırlamalarına dayanabilir. Zarara; kas
ten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlen
miş bir fiille veya ihmâlle sebebiyet verilmişse birinci cümle hükmü uygulanmaz. 

XII - Fiilî taşıyıcı 
MADDE 888 - (1) Taşıma, kısmen veya tamamen üçüncü bir kişi olan fiilî taşıyıcı tarafından 

yerine getirilirse, bu kişi eşyanın zıyaı, hasarı veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafından yapılan 
taşıma sırasında ortaya çıkan zarardan asıl taşıyıcı gibi sorumludur. Asıl taşıyıcının gönderen veya 
gönderilen ile, sorumluluğun genişletilmesi için yaptığı sözleşmeler, fiilî taşıyıcıya karşı, bunları 
yazılı olarak kabul etmesi şartıyla geçerlidir. 

(2) Fiilî taşıyıcı, taşıma sözleşmesinden doğan asıl taşıyıcıya ait bütün def ileri ileri sürebilir. 

(3) Asıl taşıyıcı ve fiilî taşıyıcı müteselsildi sorumludurlar. 

(4) Fiilî taşıyıcının yardımcılarına başvurulursa 887 nci madde hükmü uygulanır. 

(5) Fiilî taşıyıcı taşıma senedinde veya diğer bir belgede kendisine teslim olunan eşyanın ne 
hâlde bulunduğunu tespit ettirebilir. Bu hükme uyulmadığı takdirde 858 inci maddenin ikinci fıkra
sı hükümleri uygulanır. 

XIII - Bildirim 
MADDE 889 - (1) Eşyanın zıyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, gönderen ve

ya gönderilen en geç teslim anına kadar zıyaı veya hasarı bildirmezlerse, eşyanın sözleşmeye uy
gun olarak teslim edildiği varsayılır. Bildirimde, zararın gerekli açıklıkla belirtilmesi ve nitelendi
rilmesi şarttır. 

(2) Birinci fıkradaki karine, zıya veya hasarın açıkça görünmemesi ve eşyanın tesliminden son
ra yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir. 

(3) Gönderilen, taşıyıcıya, teslim süresinin aşıldığını, teslimden itibaren yirmibir gün içinde 
bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan hakları sona erer. 
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(4) Teslimden sonra yapılan bildirimin yazılı olması şarttır. Bildirim, telekomünikasyon araç
ları yardımıyla da yapılabilir. Bildirimde bulunanın kim olduğu herhangi bir şekilde anlaşılıyorsa, 
imzaya gerek yoktur. Sürenin korunması için bildirimin zamanında gönderilmiş olması yeterlidir. 

(5) Zıya, hasar veya gecikme teslim sırasında bildirilirse, bu bildirimin yukarıdaki hükümlere 
uygun olarak eşyayı teslim edene yapılması yeterlidir. 

XIV - Yetkili mahkeme 

MADDE 890 - (1) Birinci ve İkinci Kısım hükümlerine tâbi taşımadan doğan hukukî uyuşmaz
lıklarda, malın teslim alındığı veya teslim için öngörülen yer mahkemesi de yetkilidir. 

(2) Fiilî taşıyıcıya karşı açılacak dava, asıl taşıyıcının yerleşim yeri mahkemesinde, asıl taşıyı
cıya karşı açılacak dava fiilî taşıyıcının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. 

XV - Hapis hakkı 
MADDE 891 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî 

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkını haizdir. Hapis hakkı, 
860 inci maddedeki refakat belgelerini de kapsar. 

(2) Taşıyıcının, eşyayı zilyetliğinde bulundurduğu veya eşya üzerinde konişmento ve taşıma 
senedi aracılığı ile tasarruf hakkına sahip olduğu sürece, hapis hakkı vardır. 

(3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapılması şarttır. Gönderilen 
bulunamıyorsa veya malı teslim almayı reddediyorsa, bildirim gönderene karşı yapılır. 

XVI - Birden çok taşıyıcı 

MADDE 892 - (1) Eşyanın birden çok taşıyıcı tarafından taşınması hâlinde, eşyanın teslimin
de; son taşıyıcı önceki taşıyıcıların alacaklarını tahsil etmek zorunda ise, önceki taşıyıcıların sahip 
oldukları hakları, özellikle hapis hakkını kullanır. Son taşıyıcı hapis hakkını haiz olduğu sürece, ön
ceki taşıyıcıların hapis hakkı varlığını sürdürür. 

(2) Önceki taşıyıcının alacağı, sonraki taşıyıcı tarafından ödenirse, öncekinin alacak ve hapis 
hakkı sonrakine geçer. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, taşımaya katılmış olan taşıma işleri komisyoncusunun 
alacakları ve hakları için de uygulanır. 

XVII - Birden çok hapis hakkının sırası 

MADDE 893 - (1) Aynı eşya üzerinde eşyanın taşınması ile bağlantılı birden çok hapis hakkı 
varsa, bunlardan eşyanın taşınması ile doğrudan doğruya bağlantılı olan hapis hakları diğerlerinden 
önce gelir. Sonuncular bakımından ise, sonradan doğmuş olanlar öncekilerden önce gelir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşınma Eşyası Taşıması 

A) Uygulanacak hükümler 

MADDE 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan 
eşya "taşınma eşyası"dır. Konusu taşınma eşyası olan taşıma sözleşmesine, bu Kısımda öngörülen 
hükümlerde veya uygulanması gerekli milletlerarası sözleşmelerde aksine hüküm bulunmadıkça, bu 
Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1170 -

B) Taşıyıcının yükümlülükleri 
MADDE 895 - (1) Taşıyıcının yükümlülükleri, mobilyaların sökülmesi ve kurulması ile taşın

ma eşyasının yüklenip boşaltılmasını da kapsar. 

(2) Gönderen 864 üncü maddenin beşinci fıkrasında tanımlanan tüketici ise, taşınma eşyasının 
ambalajlanması ve işaretlenmesi gibi taşıma ile ilgili diğer işlerin yerine getirilmesi de taşıyıcının 
yükümlülüğündedir. 

C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri 
MADDE 896 - (1) Gönderen, 856 ve 857 nci maddelerden farklı olarak, taşıma senedi düzen

lemekle yükümlü değildir. 

(2) Taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa ve gönderen de tüketici ise, 861 inci madde
den farklı olarak, taşıyıcı sadece eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak bilgilendiri
lir. Bilgilendirme herhangi bir şekle bağlı değildir. Taşıyıcı ayrıca, göndereni birinci cümledeki yü
kümlülüğü hakkında uyarır. 

(3) Gönderen tüketici ise, taşıyıcı göndereni uyulması gerekli gümrük kuralları ve yönetime 
ilişkin diğer hükümler konusunda bilgilendirir. Ancak, taşıyıcı gönderen tarafından tasarrufuna su
nulan bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu denetlemekle yükümlü değildir. 

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu 

MADDE 897 - (1) Gönderen, verdiği zarar sebebiyle taşıyıcıya karşı sadece 864 üncü madde
nin ikinci fıkrasından farklı olarak, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan yükleme hacminin 
metreküpü başına 1.500 Özel Çekme Hakkı tutarında tazminatla yükümlüdür. 

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri 

MADDE 898 - (1) Kanunun 878 inci maddesinde öngörülenlerden farklı olarak, zıyaın veya 
hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda, taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. 

a) Taşıyıcı, değerli maden, taş, mücevher, posta pulu, madenî para, belge veya kıymetli evrak 
taşıyorsa. 

b) Gönderen tarafından yapılan paketleme veya etiketleme yetersizse. 

c) Taşınan eşya gönderen tarafından işleme tâbi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa. 

d) Taşıyıcı tarafından ambalajlanmamış olan eşya taşınmışsa. 

e) Taşıyıcının, muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, 
gönderenin ısrarıyla, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun 
olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa. 

f) Canlı hayvan, veya bitki taşınmışsa. 

g) Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bo
zulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse. 

(2) Oluşan zararın, durum ve şartlara göre, birinci fıkrada belirtilen tehlikelerden kaynaklan
mış olabileceği hâllerde, zararın bu tehlikelerden doğmuş olduğu varsayılır. 

(3) Taşıyıcı, birinci fıkra hükmüne, ancak,, durum ve şartlara göre üzerine düşeni yapmış ve 
tüm önlemleri alıp talimatlara uymuşsa dayanabilir. 
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F) Sorumluluk sınırı 
MADDE 899 - (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki düzenlemeden farklı ola

rak, zıya veya hasar sebebiyle taşıyıcının sorumluluğu, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan 
yükleme hacminin metreküpü başına 1.500 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. 

G) Bildirim 

MADDE 900 - (1) Eşyanın ziyamdan veya hasara uğramasından doğan istem hakları, 889 un
cu maddenin birinci ve ikinci fıkralarından farklı olarak: 

a) Eşyanın zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iş 
günü içinde veya 

b) Zıyaın veya hasarın açıkça görünmemesi hâlinde en geç teslimi izleyen ondört gün içinde, 

taşıyıcıya bildirilmemişse sona erer. 

H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kayb. 
MADDE 901 - (1) Gönderen tüketici ise, taşıyıcı veya 879 uncu maddede anılan kişilerden biri; 
a) Taşıyıcının, göndereni sözleşme yapılırken sorumluluk hükümleri hakkında bilgilendirmemiş 

ve sorumluluğun genişletilmesi yönünde bir sözleşme yapılması veya eşyanın sigorta ettirilmesi 
imkânlarına işaret etmemiş olması hâlinde, 898 ve 899 uncu madde hükümleriyle bu Kitabın İkinci 
Kısmında öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerine ve sorumluluk sınırlamalarına dayanamaz; 

b) Taşıyıcı, gönderileni en geç malın teslimi sırasında, zarar bildiriminin şekli ve süresi ile bu 
bildirimin yapılmaması hâlinde ortaya çıkacak hukukî sonuçlar hakkında bilgilendirmemişse, 900 
üncü madde hükmüne dayanamaz. 

(2) Bilgilendirmenin yazılı, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir biçimde olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma 

A) Sözleşme 
MADDE 902 - (1) Bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri, aşağıdaki şartların tamamı

nın birarada varlığı hâlinde, değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmelerine de uygulanır. 

a) Eşyanın taşınması bütünlük gösteren bir taşıma sözleşmesine dayanıyorsa, 
b) Bu sözleşme bağlamında taşıma değişik türde araçlarla yapılacaksa, 

c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrı sözleşme yapmış olsalardı, söz konusu sözleşmelerin 
en az ikisi farklı hükümlere bağlı tutulacak idiyse, 

d) Aşağıdaki hükümlerle, uygulanması gerekli milletlerarası sözleşmelerde aksi yolda bir dü
zenleme yoksa. 

B) Bilinen zarar yeri 
MADDE 903 - (1) Zıyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan olayın, taşımanın hangi 

kısmında meydana geldiği belli ise, taşıyıcının sorumluluğu, bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hü
kümlerinin yerine, taşımanın bu kısmı için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış olsaydı, o sözleşme
nin bağlı olacağı hükümlere göre belirlenir. Zıyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan ola
yın taşımanın hangi kısmında meydana geldiğine ilişkin ispat yükü, bunu iddia eden tarafa aittir. 
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C) Bildirim ve zamanaşımı 
MADDE 904 - (1) Zararın bildirimine ilişkin olarak, zarar yerinin bilinip bilinmemesi veya 

sonradan belli olmasına bakılmaksızın, 889 uncu madde hükmü uygulanır. Taşımanın son kısmı için 
ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış olsaydı, o sözleşmeye uygulanacak hükümlere uygun bir bildi
rimde bulunulması hâlinde de, zararın bildirimi için öngörülmüş olan şekil ve süreye uyulduğu ka
bul edilir. 

(2) Zıyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye dayanan istemin bağlı olduğu zamanaşımının başlan
gıcı için teslim tarihinin esas alındığı durumlarda, bu tarih eşyanın gönderilene teslimi tarihidir. İstem 
hakkı, zarar yerinin belli olması hâlinde de en erken 855 inci madde uyarınca zamanaşımına uğrar. 

D) Taşınma eşyasının taşıması 
MADDE 905 - (1) Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmesinin konusunu taşınma eşyası oluştu

ruyorsa, sözleşmeye, bu Kitabın Üçüncü Kısım hükümleri uygulanır. Zararın meydana geldiği taşı
ma kısmı hakkında, Kanunun 903 üncü maddesi hükmü ancak, Türkiye Cumhuriyeti için bağlayıcı 
olan milletlerarası sözleşmelerden biri geçerliyse uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yolcu Taşıma 

A) Kurallara uyma zorunluluğu 
MADDE 906 - (1) Yolcu, taşıyıcı tarafından iç hizmetleri düzenlemek için konulmuş kuralla

ra uymak zorundadır. 
B) Seferin yapılamaması 
MADDE 907 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonra fakat hareketten önce or

taya çıkan bir sebep dolayısıyla yapılmamışsa, aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Ölüm, hastalık veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayısıyla sefer yapılamamışsa, sözleşme, 

taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur. 
b) Sefer taşıma aracıyla ilgili olup taşıyıcı için kusur oluşturmayan, iki tarafın da kusurundan 

doğup yolculuğa engel bulunan veya yolculuğu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayısıyla yapıl
mamışsa, sözleşme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçer
siz olur. 

c) Sefer, taşıyıcının fiili veya ihmâli sebebiyle yapılmamışsa, yolcu tazminat isteyebilir. 
d) Sefer, herhangi bir sebeple yapılmamış ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulu-

namamışsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, aynı düzeydeki bir araçla ve aynı düzeydeki bir yer
de seyahat etme hakkını haizdir; meğerki, bu istemin yerine getirilmesi taşıyıcı yönünden imkânsız 
olsun veya büyük bir malî yük oluştursun. Yolcuya sefer öneremeyen taşıyıcı bilet ücretinin üç ka
tı tutarında tazminat öder. Seferin yapılamamasında taşıyıcının kusuru yoksa, yolcu aynı şartlarla 
kendisine önerilen seferi, haklı bir sebep göstermeksizin reddederse taşıma ücretini öder. 

e) (a), (b) ve (c) bentlerinde anılan hâllerde taşıyıcı, peşin almış olduğu taşıma ücretini geri verir. 
C) Seferin gecikmesi 
I - Hareketin gecikmesi 
MADDE 908 - (1) Hareket, duruma ve şartlara göre yolcudan katlanması istenemeyecek bir 

süre gecikirse, yolcu sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilir. Yolcu, gecikme-
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ye rağmen yolculuğu yapmışsa, sadece gecikmeden doğan zararının tazminini dava edebilir. Cay
ma şekle bağlı değildir; hareket yerinden ayrılma, cayma kabul edilir. Sözleşmeden cayılsın veya 
cayılmasın, gecikme nedeniyle doğmuş herhangi bir zarar ispat edilemese bile mahkemece bilet pa
rasının üç misli tazminata karar verilir. 

II - Sefer sırasında 

1. Yol değiştirme 

MADDE 909 - (1) Taşıyıcı, sefer esnasında tarifede bulunmayan bir yerde durur, sebepsiz ye
re olağan yoldan başka bir yol izler veya diğer bir şekilde ve kendi fiili sebebiyle gidilmesi amaç
lanan yere geç ulaşırsa, yolcu, sözleşmeden cayıp tazminat isteyebilir. 

(2) Taşıyıcı, yolcu dışında yük de taşıyorsa, yükün boşaltılması için gerekli olan süre için se
fere ara verebilir. 

(3) Bu madde hükümleri sözleşmede aksine hüküm yoksa uygulanır. 

2. Zorunlu sebepler 

MADDE 910 - (1) Sefer, Hükümet emrinden, idarî bir tasarruftan, taşımanın yapıldığı aracın 
onarılması zorunluluğundan veya ansızın çıkıp yolculuğa devamı tehlikeli duruma sokan bir sebep
ten gecikmişse, iki taraf arasında buna ilişkin bir sözleşme bulunmadığı takdirde, aşağıdaki hüküm
ler uygulanır: 

a) Yolcu, engelin kalkmasını veya onarımın sonunu beklemek istemezse, taşıma ücretini, gidi
len yol ile orantılı olarak ödeyerek sözleşmeden cayabilir. 

b) Yolcu, taşıma aracının hareketini beklerse, sadece kararlaştırılmış ücreti öder. Taşıma ücre
tine yemek dâhilse durma süresince yemek giderini yolcu yüklenir. 

D) Seferin duraklaması 
MADDE 911 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin kurulmasından ve hareketten sonra duraklarsa, 

sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Yolcu kendi isteği ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tama
mını öder. 

b) Taşıyıcı, sefere devamdan vazgeçer veya taşıyıcının kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bu
lunan bir yerde inmek zorunda kalırsa, taşıma ücreti ödenmez; ödenmişse yolcu tamamını geri alır. 
Yolcunun tazminat hakkı saklıdır. 

c) Sefer, yolcunun kendisini veya taşıma aracını ilgilendiren ve taşıyıcı için kusur oluşturma
yan bir sebepten duraklarsa, ücret, gidilen yol ile orantılı olarak ödenir. Bu hâlde taraflardan hiçbi
ri diğerine tazminat ödemez. 

E) Bagaj 

I - Taşıyıcının sorumluluğu 

MADDE 912 - (1) Yolcu, bagajı ile el bagajı için, aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret ödemez. 
Taşıyıcı, yolcunun eşyasının ziyamdan veya hasara uğramasından Kanunun 875 ilâ 886 ncı madde
leri uyarınca sorumludur. 

(2) Yolcunun kişisel eşyasından taşıyıcı sorumludur. 
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II- Taşıyıcının hapis hakkı 
MADDE 913 - (1) Taşıyıcı, seyahat ücretinin teminatı olarak, Türk Medenî Kanununun 950 

ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca bagaj üzerinde hapis hakkını haizdir. 
F) Taşıyıcının sorumluluğu 
MADDE 914 - (1) Taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere 

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

(2) Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin eder. Yolcunun kaza so
nucunda ölmesi hâlinde, onun yardımından yoksun kalanlar uğradıkları zararın tazminini taşıyıcı
dan isteyebilirler. Ancak taşıyıcı, kazanın kendisinin veya yardımcılarının en yüksek özeni göster
melerine rağmen, kaçınamayacakları ve sonuçlarını önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiğini 
ispat ederse tazminattan kurtulur. 

(3) Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine 
onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten önce hareketi 
nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk yardım malzemelerinin 
ve ilaçlarının bulundurulmaması veya bunlardan derhal yararlanma imkânının sağlanmamış olması 
sebebiyle de, ikinci fıkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı bilet pa
rasının üç katını tazminat olarak öder. 

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

G) Yolcunun ölümü 
MADDE 915 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, taşıyıcı, mirasçıların çıkarlarını korumak 

için yolcuya ait bagaj ile eşyayı ilgililerine teslim edinceye kadar bunların iyi hâlde korunmaları için 
gerekli önlemleri alır. 

(2) Ölünün yakınlarından biri orada bulunuyorsa, bu işlemleri denetleyebilir ve taşıyıcıdan, bi
rinci fıkrada belirtilen eşyanın kendi elinde bulunduğuna ilişkin yazılı bir beyan isteyebilir. 

H) Yönetmelik 
MADDE 916 - (1) Yolcu taşıması, bu Kanun_hükümlerine uygun olarak Ulaştırma Bakanlığınca 

bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere, her 
konuda yolculuğun güvenliğini hava, ses, yer ve çevre temizliğini ve diğer gereklilikleri sağlayıcı ön
lemleri içerir. Yönetmelikte, bagajın teslim alındığına ilişkin belgenin şekline ve özellikle bagajın 
ağırlığı ile içeriğine ilişkin kayıtlar hakkındaki hükümler yer alır. Yönetmelikte, bagaj ağırlığını ve so
rumluluğu bu Kanundaki hükümler dışında sınırlayıcı düzenlemelere izin veren hükümler bulunamaz. 

(2) Taşıyıcının bagajdan doğan sorumluluğu iç taşımalarda 500, dış taşımalarda ise 1.000 Özel 
Çekme Hakkından fazla olmamak üzere Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilir. 

ALTINCI KISIM 
Taşıma İşleri Komisyoncusu 

A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi 
MADDE 917 - (1) Taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesi ile komisyoncu eşya taşıtmayı 

üstlenir. Bu sözleşme ile gönderen, kararlaştırılan ücreti ödeme borcu altına girer. 
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(2) Taşıma işleri komisyonculuğu bir ticarî işletme faaliyetidir. 

(3) Bu Kısımdaki özel hükümler saklı kalmak üzere, komisyonculuk sözleşmesi ve eşyanın ta
şınmasına ait konularda taşıma sözleşmesine ilişkin hükümler taşıma işleri komisyonculuğuna da 
uygulanır. 

B) Hükümleri 

I - Eşyanın taşıtılması 

MADDE 918 - (1) Eşyanın taşıtılması borcu, taşıma işinin örgütlenmesini ve özellikle, 

a) Taşıma araçlarını ve taşıma yolunu belirlemek, 

b) Taşıma işini fiilen gerçekleştirecek taşıyıcıyı ve taşıyıcıları seçmek, eşyanın taşıtılması için 
gereken taşıma, ardiye ve taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmelerini yapmak, 

c) Taşıyıcıya ve taşıyıcılara gerekli bilgi ve talimatları vermek, 

d) Gönderenin tazminat haklarını teminat altına almak, 

yükümlülüklerini kapsar. 

(2) Komisyoncunun yükümlülüklerinin kapsamına ayrıca, taşımaya ilişkin olarak kararlaştırıl
mış olan eşyanın sigortalanması, ambalajlanması, işaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi başkaca 
edimlerin yerine getirilmesi de girer. Aksi öngörülmedikçe, komisyoncu, sadece bu edimlerin yeri
ne getirilmesi için gereken sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür. 

(3) Taşıma işleri komisyoncusu, gerekli sözleşmeleri kendi veya böyle bir yetki almış olması 
şartıyla, gönderen adına yapar. 

(4) Taşıma işleri komisyoncusu edimlerini yerine getirirken, gönderenin menfaatleıini gözet
mekle ve onun talimatlarına uymakla yükümlüdür. 

II - Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 919 - (1) Gönderen, gerektiğinde eşyayı ambalajlamak ve işaretlemekle ve gerekli 
belgeleri sağlamakla, ayrıca taşıma işleri komisyoncusunun edimlerini yerine getirebilmesi için ge
rekli olan bilgileri ona vermekle yükümlüdür. Yük tehlikeli bir eşya ise, gönderen taşıma işleri ko
misyoncusuna tehlikenin niteliğini, alınması gereken önlemleri yazılı olarak ve zamanında bildir
mekle yükümlüdür. 

(2) Gönderen, kendisine herhangi bir kusur yüklenmese bile taşıma işleri komisyoncusunun, 

a) Eşyanın yetersiz ambalajlanma ve işaretlenmesinden, 

b) Yükün tehlikesi hakkında yeterli bilgi verilmemesinden veya 

c) Eşya ile ilgili resmî işlemler için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin eksikliğinden, yoklu
ğundan ya da gerçeğe aykırılığından, 

kaynaklanan giderlerini ve zararını karşılan; <\kla yükümlüdür. 864 üncü maddenin ikinci ilâ be
şinci fıkraları burada da uygulanır. 

III - Ücretin muacceliyeti 

MADDE 920 - (1) Eşyanın, taşıyıcıya veya taşıyana teslimi üzerine, komisyoncunun ücreti 
ödenir. 
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IV - Kesin ücret 
MADDE 921 - (1) Ücret olarak taşıma giderlerini de içeren tek bedel kararlaştınlmışsa, taşı

ma işleri komisyoncusu, taşımaya ilişkin olarak, taşıyıcının veya taşıyanın hak ve yükümlülükleri
ne sahip olur. Bu durumda komisyoncu, giderlerin ödenmesini, ancak bunun olağan olduğu hâller
de isteyebilir. 

V - Gönderenin alacakları 
MADDE 922 - (1) Gönderen, komisyoncunun kendi adına ve onun hesabına yaptığı sözleşme

lerden doğan alacaklarını, ancak bu alacaklar komisyoncu tarafından kendisine devredildikten son
ra ileri sürebilir. Bu tür alacaklar ile bu alacakların yerine getirilmesi bağlamında elde edilen edim
ler, komisyoncunun alacaklılarıyla olan ilişkisiniz gönderene geçmiş sayılır. 

VI - Hapis hakkı 
MADDE 923 - (1) Komisyoncu, taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinden doğan bütün 

alacakları için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis 
hakkına sahiptir. Bu konuda ayrıca, 891 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü 
fıkrası hükümleri de kıyas yoluyla uygulanır. 

VII - Sonraki komisyoncu 
MADDE 924 - (1) Taşımaya, taşıyıcıdan başka, bir de taşıma işleri komisyoncusu katılıyorsa 

ve eşyayı bu komisyoncu teslim edecekse, komisyoncu hakkında taşıma sözleşmesine ilişkin 892 
nci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

VIII - Halefiyet 
MADDE 925 - (1) Önceki taşıyıcı veya taşıma işleri komisyoncusunun alacakları, sonraki ta

şıma işleri komisyoncusu tarafından ödenirse, önceki komisyoncu veya taşıyıcının istem ve hapis 
hakları sonraki taşıma işleri komisyoncusuna geçer. 

IX - Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması 
MADDE 926 - (1) Taşıma işleri komisyoncusu, eşyanın taşınmasını bizzat üstlenebilir. Bu 

hakkını kullanırsa, taşımadan doğan haklar ve yükümlülükler yönünden taşıyıcı veya taşıyan sayı
lır. Bu durumda, kendi faaliyeti için isteyeceği ücretin yanısıra olağan taşıma ücretini de isteyebilir. 

X - Toplama yük 

MADDE 927 - (1) Taşıma işleri komisyoncusu kendi hesabına yapılmış bir taşıma sözleşme
sine dayanarak, eşyayı başka bir gönderenin eşyasıyla birlikte taşıtma hakkına sahiptir. 

(2) Komisyoncu bu hakkını kullanırsa, toplama yükün taşınması konusunda taşıyıcının veya ta
şıyanın hak ve yükümlülüklerine sahip olur. 

C) Sorumluluk 
I - Komisyoncunun sorumluluğu 
MADDE 928 - (1) Taşıma işleri komisyoncusu, zilyetliğinde bulunan eşyanın ziyamdan ve ha

sarından sorumludur. 876 ilâ 878 inci, 880 ve 881 inci maddeler ile, 882 nci maddenin birinci, ikin
ci ve dördüncü fıkraları ve 883 üncü, 885 ilâ 887 nci maddeler kıyas yoluyla uygulanır. 

(2) Taşıma işleri komisyoncusu, zilyetliğinde bulunan malın ziyamdan veya hasarından kay
naklanmayan bir zarardan sadece 918 inci madde uyarınca kendisine düşen bir yükümlülüğü ihlâl 
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etmesi hâlinde sorumludur. Tedbirli bir tacirin göstereceği özene rağmen zarar önlenemeyecek ise 
komisyoncu sorumluluktan kurtulur. 

(3) Zararın oluşmasına, gönderenin bir davranışı veya eşyanın özel bir ayıbı da sebep olmuş
sa, tazminat borcunun doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde bu olguların ne ölçüde etkili ol
duğu dikkate alınır. 

II - Yardımcıların kusuru 
MADDE 929 - (1) Taşıma işleri komisyoncusu; 
a) Kendi adamlarının, 
b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin, 
görevlerini yapmaları sırasındaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorumludur. 
D) Zamanaşımı 
MADDE 930 - (1) Bu Bölümde yer alan hükümlerden doğan istemler ve haklar bir yılda za

manaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımının başlangıcı, zamanaşımına uğramış bir istem veya hakkın defi olarak ileri 

sürülebilmesi bakımından ve zararın taşıma işleri komisyoncusunun kasten veya pervasızca bir dav
ranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya 
ihmâlinden doğması hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KİTAP 
Deniz Ticareti 

BİRİNCİ KISIM 
Gemi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

A) Tanımlar 
I- Gemi; ticaret gemisi 
MADDE 931 - (1) Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bu

lunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Ka
nun bakımından "gemi" sayılır. 

(2) Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kul
lanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın "ticaret ge
misi" sayılır. 

II- Denize, yola ve yüke elverişli gemi 
MADDE 932 - (1) Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yol

culuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabi
lecek bir gemi "denize elverişli" sayılır. 

(2) Denize elverişli olan gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamları
nın yeterliği ve sayısı bakımından, (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) yapacağı yolculuğun tehli
kelerine karşı koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduğu takdirde "yola elverişli" sayılır. 
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(3) Soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere, eşya taşımada kullanılan kısımları eşyanın kabulü
ne, taşınmasına ve muhafazasına elverişli olan bir gemi "yüke elverişli" sayılır. 

(4) Denizde can ve mal koruma ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi 
MADDE 933 - (1) Denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi bu Kanunun uygulanması ba

kımından; 

a) Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve tamir edilebileceği bir limana götürü-
lemezse, "tamir kabul etmez gemi", 

b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farkı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü 
aşacaksa, "tamire değmez gemi", 

sayılır. 
(2) Önceki değer, denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında meydana gelmişse, geminin yol

culuğa çıkarken sahip olduğu değerden; diğer hâllerde ise, gemi denize elverişsiz hâle gelmeden ön
ce sahip olduğu veya gereği gibi donatılmış olması hâlinde sahip olacağı değerden ibarettir. 

IV- Gemi adamları 
MADDE 934 - (1) "Gemi adamları"; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan di

ğer kişilerdir. 
B) Hükümlerin uygulama alanı 
MADDE 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun deniz 

ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkında uygulanır. 
(2) Ancak bu Kitabın; 
a) "Gemi", "Kaptan", "Gemi Alacakları" ve "Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler" başlıklı Kı

sımları, "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlan
ması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna iliş
kin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim 
ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilere, 

b) "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlan
ması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna iliş
kin 1062 nci maddesi, münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemileriyle donanmaya 
bağlı harp gemilerine ve yardımcı gemilere, 

c) Bayrak şahadetnamesi ile ilgili 944 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 945, 947, 948 ve 949 
uncu maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991 inci maddeleri, kanunî ipotekle ilgili 1013 üncü 
maddesi ve yapı hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058 inci maddeleri ya
bancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan gemilere de, nitelikleri 
ile bağdaştığı ölçüde, 

uygulanır. 
C) Gemilerin hukuksal niteliği 
I- Genel olarak 
MADDE 936 - (1) Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun 

ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. 
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II- Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar 
MADDE 937 - (1) Bu Kanunda, İcra ve İflâs Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tâbi 

olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz. 
(2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 444 

üncü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasında, "taşınmaz" terimine yapı hâlinde veya 
tamamlanmış olan bütün gemiler ve "tapu sicili" terimine "gemi sicilleri" dâhil olduğu gibi Borç
lar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "taşınmaz rehni" terimine de "gemi ipote
ği" dâhildir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gemini.ı Kimliği 

A) Geminin adı 
I- Seçme serbestisi 
MADDE 938 - (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar 

ki; seçilen ad karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır. 

(2) Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Denizcilik Müsteşarlığının izniyle değiş
tirilebilir. 

II- Gövde üzerine yazılma zorunluluğu 
MADDE 939 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının her iki tarafına adı, kıçına da adı ile 

bağlama limanı; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazılır. 
B) Geminin bayrağı 
I- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 
MADDE 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. 

(2) Yalnız Türk vatandaşının malik olduğu gemi, Türk gemisidir. 
(3) Birden fazla kişiye ait olan gemiler; 
a) Paylı mülkiyet hâlinde, payların çoğunluğunun, 
b) Elbirliğiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoğunluğunun 
Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
(4) Türk Kanunları uyarınca kurulup da; 
a) Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim or

ganını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

b) Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili ortaklarının çoğunluğu
nun Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulun
ması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun 
nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, 

şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarının 

yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğun
luğunun Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
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II- İstisnaları 
MADDE 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hak

kını kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, ma
likin istemi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı, bırakma süresince, o ülke kanunları buna imkân sağlı
yorsa geminin yabancı bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebep
lerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. 

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az bir yıl süreyle 
kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kap
tan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir 
hüküm bulunmamak şartıyla, Denizcilik Müsteşarlığı geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebi
lir. Şu kadar ki; izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü is
patlamakla yükümlüdür. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak özel bir sicile kaydo
lunur. 

III- Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi 
MADDE 942 - (1) 940 inci madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan bi

rinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybeder. Bu durum gecikmeksizin 
Denizcilik Müsteşarlığına bildirilir. Müsteşarlık en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı çek
mesine izin verebilir. 

IV- Hakkın ispatı 
1. Gemi tasdiknamesi 
MADDE 943 - (1) Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. 
(2) Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme hakkı kullanılamaz. 
(3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüğünce onaylanmış bir özeti veya bayrak şaha

detnamesi yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur. 
2. Bayrak şahadetnamesi 
MADDE 944 - (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde eder

se, geminin bulunduğu yerdeki Türk Konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair ve
rilecek "bayrak şahadetnamesi" gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlen
diği günden itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdir
de süre de uzar. 

(2) Türkiye'de yapılmış olup da 940 inci madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sa
hip bulunmayan gemilere, Denizcilik Müsteşarlığınca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak 
üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir. 

(3) 941 inci maddenin ikinci fıkrası ile 942 nci maddede yazılı hâllerde, bayrak şahadetname
si, izin süresi için geçerli olmak üzere Denizcilik Müsteşarlığınca düzenlenir. 

3. Muaf olma 
MADDE 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fıkra

sının (a) bendinde yazılı gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmak
sızın Türk Bayrağı çekebilirler. 
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C) Geminin bağlama limanı 
MADDE 946 - (1) Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir. 
D) Ceza hükümleri 
I- Suç oluşturan fiiller 
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme 
MADDE 947 - (1) Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya 

Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar 
hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme 
MADDE 948 - (1) 945 inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun 

onaylı suretini yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın Türk Bayrağı çeken geminin kaptanı, dört 
aya kadar hapis veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya bayrak şahadetnamesini gemide bulundur
mayan kaptan iki aya kadar hapis veya yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek 
MADDE 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmları önünde ve Türk limanlarına girerken 

veya çıkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adli para cezasıy
la cezalandırılır. 

4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması 
MADDE 950 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının iki yanına adının, kıçına da adı ile bağ

lama limanının usulüne uygun olarak yazılması yükümlülüğüne uymayan kaptan üç aya kadar ha
pis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

II- Ortak hükümler 
1. Kusur 
MADDE 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanımlanan suçlar dolayısıyla cezaya hükmolu-

nabilmesi için, fiilin kasten işlenmesi gerekir. 
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı 
MADDE 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerde öngörülen fiiller yabancı bir ülkede veya açık 

denizde bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır. 
E) Tüzük 
MADDE 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak şahadetnamesinin nasıl düzenleneceği, gemi

nin adının gemi üzerine nasıl yazılacağı ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama şekli bir tüzük ile be
lirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gemi Sicili 

A) Genel hükümler 
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri 
MADDE 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteşarlığının uygun göreceği yerlerde ge

mi sicili tutulur. 
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(2) Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde de
niz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye tica
ret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gö
zetimi altında tutulur. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme varsa, gemi sicilinin 
tutulmasını gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu belirler. 

(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da geçerlidir. 

II- Yetkili sicil müdürlüğü 
MADDE 955 - (1) Gemi, bağlama limanının tâbi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. 
(2) Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden 

yönetildiği takdirde, malik, gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir. 
(3) Malikin, Türkiye'de yerleşim yeri veya ticarî işletmesi yoksa, bu Kanunda yazılı haklan 

kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci gös
termesi gereklidir. 

III- Tescili caiz gemiler 
MADDE 956 - (1) Gemi siciline, 940 inci madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sa

hip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kay
dolunur. 

IV- Tescili zorunlu gemiler 
MADDE 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil 

isteminde bulunmak zorundadır. 
V- Tescili caiz olmayan gemiler 
MADDE 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan 

Türk gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri, yardımcı gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve ben
zeri kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler 
Türk Gemi Siciline tescil olunamaz. 

B) Geminin tescili 
I- İstem 
1. Şekli 
MADDE 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi sicili

ne tescil olunur. 
(2) İstem dilekçeyle yapılır. 
2. İçeriği 
MADDE 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: 

a) Geminin adı, 
b) Türü ve yapımında kullanılmış olan esas malzeme, 
c) Bağlama limanı, 
d) Belirlenmesi mümkünse, yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıl, 
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e) Resmî ölçme sonuçları ve makine gücü, 
f) Geminin maliki; 

1. Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulundu
ğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası, 

2. Ticaret şirketi ise, şirketin türü, ticaret unvanı ve tescil olunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile 
sicil numarası, 

3. Diğer tüzel kişilerden ise, adı ve merkezi, 
4. Donatma iştiraki ise, tacir sıfatına sahip olduğu takdirde ticaret unvanı ile paydaş donatan

ların ad ve soyadları, varsa T.C. kimlik numarası ile gemi paylarının miktarı ve varsa gemi müdü
rünün adı ve soyadı ve T.C. kimlik numarası, 

g) İktisap sebebi, 
h) Türk Bayrağını çekme hakkına esas oluşturan sebepler, 

i) 955 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâlde temsilcinin adı, soyadı, T.C. kimlik numa
rası ve adresi. 

3. Belgeler 
a) Genel olarak 
MADDE 961 - (1) 960 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hu

suslarla makine gücüne ait beyanların doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, 
bayrak çekme hakkının dayandığı olgularla ölçme sonuçlarının belgelenmesi zorunludur. 

(2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesaha şahadetnamesi yerine geçmek üze
re Türkiye dışında yapılmış ölçmeye ilişkin belgenin veya onaylı başka bir belgenin sunulması ye
terlidir. 

(3) Gemi tamamen veya kısmen yurt içinde yapılmışsa, yapı hâlindeki gemilere özgü sicilde 
kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin yapım yeri sicil müdürlüğünden alınacak bir belgenin veril
mesi zorunludur. 

b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için 
MADDE 962 - (1) Daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, 

Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı gemi siciline kayıtlı olmadığını kuvvetle muh
temel gösteren belgelerin sicil müdürlüğüne sunulması gerekir. 

(2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancı bir gemi siciline kayıtlı ise malikinin bu kaydı sildirmesi 
ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsızlık hâlinde bundan vazgeçilebilir. 

II- Tescil 
1. Tescil edilecek hususlar 
MADDE 963 - (1) Bir geminin kaydında 960 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (g) ve (i) 

bentlerinde yazılı hususlarla ölçmeyi ispatlayan belgenin niteliği, geminin kaydolunduğu gün ve si
cil numarası sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaşlığı, geminin bir ticaret şir
ketine, diğer bir tüzel kişiye veya donatma iştirakine ait olması hâlinde, Türk gemisi sayılabilmesi 
için gerekli nitelikleri taşıdığı hususu ayrıca sicile kaydedilir. Kayıt, yetkili sicil memuru tarafından 
imzalanır. 
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(2) Gemi henüz tescil edilmeden önce herhangi bir kişi kendisinin malik olduğunu ileri süre
rek tescil isteminde bulunan kişinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil edilmekle beraber itiraz 
eden lehine sicile şerh verilir. 

(3) Gemi, yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tescil edilmişse, o sicile kayıtlı bulunan gemi ipo
tekleri, sahip oldukları dereceler saklı kalmak şartıyla, gemi siciline resen geçirilir. Geminin tescil 
olunduğu, yapı hâlindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir. 

2. Değişiklikler 
MADDE 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin sicile 

geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

(2) 941 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Türk Bayrağı yerine diğer bir bayrak taşıması
na izin verilmiş olan geminin ne süreyle Türk Bayrağı çekemeyeceği sicil müdürlüğüne bildirilir ve 
bu husus tescil edilir. İzin sona erer veya geri alınırsa bu olgu da tescil olunur. 

(3) Gemi kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir yahut her ne su
retle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını kaybederse, bu hususların da gecikmeksizin sicil 
müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

(4) Birinci ilâ üçüncü fıkralara göre yapılması gereken istemleri gemi maliki ve donatma işti
rakinde gemi müdürü de yapmak zorundadır. İstemde bulunması gerekenler birden fazla ise bunlar
dan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından temsil edilen bir tüzel kişiyse aynı 
esas geçerlidir. 

(5) Değişikliğin tesciline 960, 961 ve 963 üncü maddeler nitelikleriyle bağdaştığı ölçüde uy
gulanır. 

C) Silinme 
I- İstem üzerine 

MADDE 965 - (1) Gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya
hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağım çekme hakkını kaybederse, istem üzerine sicilden 
kaydı silinir. Tescili isteğe bağlı olan gemilerin kaydı malik veya maliklerinin istemi üzerine sicil
den silinir. 

(2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydının silinmesi istendiğinde, sicil 
memuru, tescil edilmiş gemi ipoteği alacaklılarını gerektiğinde 966 ncı maddede yazılı usule göre 
yapılacak ilân ile durumdan haberdâr ederek belirleyeceği uygun bir süre içinde itirazlarını bildir
meye çağırır. Süresi içinde bildirilen itirazların yerinde görülmediğine dair mahkemece verilen ka
rarın kesinleşmesi üzerine geminin kaydı silinir. 

(3) Gemi Türk Bayrağını çekme hakkını kaybederse, kaydı, ancak ipotek alacaklılarının ve ge
mi sicilindeki kayıt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişilerin onayı ile si
cilden silinebilir. Kaydın silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemişse, geminin Türk Bayra
ğını çekme hakkını kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, gemi üzerinde tes
cil edilmiş gemi ipotekleri bulunmadıkça, geminin kaydının silinmesi hükmündedir. Şu kadar ki, 
geminin cebrî icra yoluyla 940 inci maddede yazılı niteliklere sahip olmayan bir kişiye satılması 
hâlinde 1388 inci maddenin ikinci fıkrası, cebrî icra yurt dışında vuku bulmuş ise 1350 nci madde
nin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri hükümleri saklıdır. 
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(4) Tescili isteğe bağlı olan gemilere ait kayıtların sadece maliklerinin istemleri üzerine siline-
bilmesi için ipotekli alacaklıların ve gemi sicili'ı in içeriğine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan 
üçüncü kişilerin buna onay vermeleri şarttır. 

II- Resen 
1. Genel şartları 
MADDE 966 - (1) Esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir 

gemi tescil edilmiş olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâllerden birinin ortaya 
çıktığı sicil müdürlüğüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanır. Şu kadar ki; durumun si
cile kayıtlı diğer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler 
olduğu veya yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrı ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sici
li Gazetesi ile uygun görülen diğer bir gazetede ve varsa şirketin internet sitesinde ilân edilir ve ilân 
belgesi sicil müdürlüğü ve mahkeme divanhanesine asılır. 

(2) Geminin kaydı ancak kaçınma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bun
ların mahkemece yerinde görülmediğine dair verilen kararın kesinleşmesi hâlinde sicilden silinebi
lir. Bir ipotekli alacaklı, gemi ipoteğinin hâla var olduğunu ileri sürerek Türk Bayrağını çekme hak
kını kaybetmiş olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayıt silinmeyip sadece geminin 
Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiği tescil olunur. 

2. Özel hâller 
MADDE 967 - (1) Tescil edilmiş bir gemi^akkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi ya

pılmamış ve Denizcilik Müsteşarlığından alınan bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya 
denizcilikte kullanılamayacak hâle geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya in
tifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme, 966 ncı 
maddede yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine karar verir. 

D) Gemi tasdiknamesi 
I- İçeriği 
MADDE 968 - (1) Sicil müdürlüğü, geminin sicile kaydolunduğuna ilişkin bir gemi tasdikna

mesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayıtları aynen ve tam olarak geçirilir. 
(2) Gemi tasdiknamesinde ayrıca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiği ve onun 

Türk Bayrağını çekme hakkına sahip olduğu da gösterilir. 
(3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylı bir özeti verilir. Bu özete yal

nız 960 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerinde yazılı hususlarla geminin Türk Bay
rağını çekme hakkına sahip olduğu yazılır. 

II- Yeniden düzenlenmesi 
MADDE 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazı veya zı

yaa uğradığının inandırıcı bir şekilde ortaya konması şarttır. Gemi tasdiknamesinin onaylı özeti hak
kında da aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Geminin yabancı ülkede bulunması hâlinde sicil müdürlüğü yeni tasdiknameyi, eskisinin 
iadesi karşılığında kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarına gönderir. 

III- Değişiklikler 
MADDE 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayıt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de ya

zılır. Bir gemi payının devrinin sınırlanmasına ilişkin kayıtlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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IV- İbraz zorunluluğu 

MADDE 971 - (1) Gemi siciline tescil olunan hususlarda meydana gelecek değişikliklerle ge
mi mülkiyetinin geçişi veya bir gemi payının iktisabı hâlinde değişikliği istemekle yükümlü olan
lar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylı özetini sicil müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Ge
mi bağlama limanında veya sicil müdürlüğünün bulunduğu limanda olduğu sürece kaptan da istem
de bulunmakla yükümlüdür. 

(2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hâllerde gemi tasdiknamesi ve var
sa özeti geri alınarak iptal olunur. 

E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet 

MADDE 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydını, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini 
istemekle yahut bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kişi
ler, bu işlemleri gerektiren hususları öğrendikten sonra onbeş gün içinde yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri takdirde haklarında 33 üncü madde hükmü uygulanır. 

(2) Resen silinmeye ilişkin 966 ncı madde hükmü saklıdır. 

F) Hükümleri 

I- Sicilin açıklığı 

MADDE 973 - (1) Gemi sicili açıktır. Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek 
şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir. 

(2) Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir kişi, sicil dosyaları
nı, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve he
nüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye ve onların örneklerini almaya yetkilidir. 

II- Sicil karineleri 

MADDE 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır. 

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı 
tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır. 

(3) Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir. 

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi 

MADDE 975 - (1) Gemi sicilinin içeriği; mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, in
tifa hakkı yahut 983 üncü maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı türden bir tasarruf sı
nırlaması bakımından gerçek hukukî duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yan
lış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı ihlâl edil
miş kişi, değişiklik sonucunda hakkı ihlâl edilecek olan kişiden kaydın değiştirilmesine onay ver
mesini isteyebilir. 

(2) Gemi sicili, ancak birinci fıkra gereğince yükümlü olan kişinin hakkı tescil edildikten son
ra değiştirilebilecekse, bu kişi, istem üzerine hakkını tescil ettirmek zorundadır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı bulunan değişikliği isteme hakları zamanaşımına uğra
maz. 
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IV- İtirazlar 

MADDE 976 - (1) 975 inci maddede yazılı hâllerde gemi siciline, sicil kaydının doğru olma
dığı hakkında bir itiraz tescil olunabilir. 

(2) İtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararına yahut sicildeki kaydın değiştirilmesi sonucunda hakkı za
rar görecek olan kişinin onayına dayalı olarak sicile geçirilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde 
hakkın tehlikede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaz. 

V- Şerhler 

1. Verilebilecekleri hâller 

MADDE 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırıl
masını yahut böyle bir hakkın içeriği veya derecesinin değiştirilmesini isteyebilmek hakkını temi
nat altına almak için gemi siciline şerh verilebilir. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir istem hak
kının teminat altına alınması amacıyla gemi siciline şerh verilmesi mümkündür. 

(2) Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasarruflar, şerh ile teminat altına alınan 
hakkı ihlâl ettiği ölçüde geçerli değildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyatî haciz yoluyla yahut iflâs 
idaresi tarafından yapılması hâllerinde de hüküm böyledir. 

(3) Şerh ile teminat altına alınan hakkın derecesini belirlemede şerh tarihi esas tutulur. 

(4) Hak, şerh verilmek suretiyle teminat altına alındığı ölçüde yükümlünün mirasçısı, sorum
luluğunun sınırlı olduğunu ileri süremez. 

2. Verilmesi 

MADDE 978 - (1) Şerh, bir ihtiyatî tedbir kararına yahut şerh sonucunda gemisi veya hakkı 
sınırlanan kişinin onayına dayalı olarak verilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehli
kede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaz. 

3. Sağladığı hak 

MADDE 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteğinin veya ipotek üzerindeki hakkın yahut bir intifa 
hakkının iktisabı, lehine şerh verilen kişiye karşı geçersiz olduğu takdirde, şerh sahibi, şerh ile te
minat altına alınan istem hakkının gerçekleşmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay ver
mesini iktisap edenden isteyebilir. 

(2) İstem hakkının bir devir yasağıyla teminat altına alınmış olması hâlinde de birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

4. Hükümden düşmesi 

MADDE 980 - (1) Sicile şerh verilmek suretiyle istem hakkı teminat altına alınmış bulunan 
alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipoteği alacaklısının hakkının iptali için 1052 nci maddede belirti
len şartlar mevcut olursa, alacaklı, ilân yoluyla çağrılarak hakkının iptaline karar verilebilir. İptale 
karar verilmekle şerh de hükümden düşer. 

5. Silinmesi 

MADDE 981 - (1) Şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlandırılan kişi, şerh ile teminat al
tına alınan istem hakkının ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulunduğu 
takdirde alacaklıdan şerhin silinmesini isteyebilir. 
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VI- İtiraz veya şerhin kalkması 

MADDE 982 - (1) İtiraz veya şerh bir ihtiyatî tedbir kararına dayalı olarak tescil edilmişse, 
tedbirin kalkması veya düşmesiyle itiraz veya şerh de kalkar. 

VII- Sicile güven ilkesi 
MADDE 983 - (1) Hukukî bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipote

ğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla il
gili olduğu ölçüde doğru sayılır; meğerki, iktisap eden kişi kaydın doğru olmadığını bilmiş veya 
bilmesi gerekmiş olsun. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi le
hine sınırlanmış ise, bu sınırlama iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya 
onun sicil kaydının doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade 
eder. 

(2) Hakkın iktisabı için tescil şart olan hâllerde, kaydın doğru olmadığının bilinmesi bakımın
dan tescili istem tarihi asıldır. 

(3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan bir kişiye bu hakkı sebebiyle bir edimde 
bulunulması veya bu kişinin üçüncü bir kişi ile, sicile kayıtlı bir hak üzerinde birinci fıkrada yazı
lı olanlar dışında bir tasarruf işlemi yapılması hâllerinde de birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygu
lanır. 

G) Zamanaşımı 

MADDE 984 - (1) Tescil edilmiş aynî haklardan doğan istem hakları, tescil devam ettiği süre
ce zamanaşımına tâbi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan edimlerle tazminat 
ödenmesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur. 

(2) Sicile kayıtlı bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayıtlı haklar hükmündedir. 

(3) Gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur. 

H) Kayıt giderleri 
MADDE 985 - (1) Aksi kararlaştırılmadıkça gemi veya gemi payı üzerindeki mülkiyetin geçi

rilmesine veya diğer bir aynî hakkın kurulmasına veya devrine ilişkin kayıt giderleri, bunun için ge
rekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakkı iktisap edene aittir. 

(2) Kendisi ile yükümlü arasındaki hukukî ilişkiden aksi anlaşılmadıkça bir kaydın değiştiril
mesi isteminde bulunan kişi, değişiklik ile bunun için gerekli beyanların giderlerine katlanır. 

İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil 

I- Genel olarak 
MADDE 986 - (1) Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir ge

mi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyatî ya da kesin haczi veya tersane sahibinin gemi ipote
ğinin kurulmasına yönelik istem hakkını teminat altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz ko
nusu olduğu takdirde yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. 

(2) Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu sicil mü
dürlüğünün yetki çevresi dışındaki diğer bir yere götürülse de, aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır. Şu 
kadar ki; bu müdürlük tarafından yeni yapım yerindeki sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş ol
duğu bildirilir. 
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II- Yapının tescili 
1. Tescil istemi 
a) Şekli 
MADDE 987 - (1) Yapı, malikinin veya kanunî ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane 

sahibinin dilekçesi ile yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. 

(2) İhtiyatî veya icraî haciz kararı almış olan alacaklı da, icra müdürünün yazısı ile yapının si
cile kaydını isteyebilir. 

b) İçeriği 

MADDE 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: 

a) Yapı hâlinde bulunan geminin türü ile adı veya numarası veya ayırt edilebilmesine yarayan 
herhangi bir işareti, 

b) Yapım yeri ve geminin yapıldığı tersane, 

c) Maliki. 

(2) 1054 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapı üzerinde gemi ipoteği kurulması için gerekli gö
rülen şartların bulunduğu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceği bir belge ile ispatlanır. 

2. Tescil 

a) Tescil edilecek hususlar 
MADDE 989 - (1) Bir yapının kaydında, 988 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlar

la, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçirilir. Kayıt, yet
kili memur tarafından imzalanır. 

b) Değişiklikler 

MADDE 990 - (1) Yapının maliki veya geminin yapıldığı tersanenin sahibi, tescil edilen hu
suslarda meydana gelen değişiklikleri ve geminin yapımının tamamlandığını, tescil edilmek üzere 
bir kayıt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İstemde bulunması 
gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından 
temsil edilen bir tüzel kişi ise aynı esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususların belgelendirilmesi ge
rekir. 972 nci madde hükmü burada da uygulanır. 

(2) Geminin yapımının tamamlandığı bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçün
cü fıkrasında yazılı belge verildikten sonra, artık yapı hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteği 
tescil olunamaz. 

c) Hükümleri 

MADDE 991 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil hakkında Kanunun 954 üncü ve 973 ün
cü maddeleri uygulanır. Şu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayıtlarının dayanaklarını incele
mek ve örneklerini almak isteyen kişinin ilgisini ispat etmesi gerekir. 

(2) Yapı hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakkı tescil edilmiş olan kişi yapı ipo
teği alacaklısı sayılır. Sicilden silinen bir yapı ipoteğinin ise, mevcut olmadığı kabul edilir. 

(3) Kanunun 977 nci ile 983 ilâ 985 inci maddeleri yapı hâlindeki gemilere özgü sicile de uy
gulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1190 — 

d) Silme 
MADDE 992 - (1) Yapının sicildeki kaydı; 
a) Geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi; 
b) Yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden silinmesini istemeleri; 
c) Yapının harap olması; 
hâllerinde silinir. 
(2) Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı 

hâllerde, ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin kaydın sicilden silin
mesine onayları da gereklidir. 

(3) Yapının tamamlanarak geminin yabancı ülkeye teslim edildiğinin veya harap olduğunun süre
si içinde bildirilmemesi hâlinde 966 ncı maddedeki usul uyarınca yapının kaydı resen sicilden silinir. 

J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz 
MADDE 993 - (1) Sicil müdürlüğünün kararlarına Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz 

olunabilir. 
K) Tüzük 
MADDE 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, müdür ve memurlarının sahip 

olmaları gereken nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl belgelenecekleri ve tescil olunacakları, kayıtla
rın düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin tamamlayıcı hükümler tüzük ile belirlenir. 

L) Türk Uluslararası Gemi Sicili 
MADDE 995 - (1) "Türk Uluslararası Gemi Sicili" ile ilgili hükümler saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 

BİRİNCİ AYIRIM 
Uygulanacak Hükümler 

A) Sicile kayıtlı gemilere 
MADDE 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Bölüm hükümleri yalnız Türk 

Gemi Siciline kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanır. 
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere 
MADDE 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet 

ve sınırlı aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. 
(2) Gemi veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendi

sine devre ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir. 
İKİNCİ AYIRIM 

Mülkiyet 
A) İktisabı 
I- Aslen iktisabı 
1. Sahiplenme 
MADDE 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece devletindir. Sahipsiz gemi, si

cil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk 
edilmiş olan gemidir. 
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(2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mül
kiyeti iktisap eder. 

2. Olağan zamanaşımı 

MADDE 999 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı hâlde, gemi siciline malik olarak 
tescil edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasız ve ara
lıksız bir şekilde aslî zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla, geminin mülkiyetini iktisap eder. 
Bu süre, malik olmayan kişinin sicile tescil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Sürenin hesa
bı, kesilmesi ve durması, Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir. Ge
mi siciline kaydın doğru olmadığı yolunda bir itirazın tescil edilmesi hâlinde itiraz kayıtlı olduğu 
sürece zamanaşımı işlemez. 

(2) Zamanaşımı için öngörülen şartların gerçekleşmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözü
ken kişi onun mülkiyetini iktisap eder. 

3. Olağanüstü zamanaşımı 

MADDE 1000 - (1) Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl sürey
le davasız ve aralıksız olarak aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir kişi, geminin, sicile kendi 
malı olarak tescil edilmesini isteyebilir. 

(2) Sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılmayan veya en az on yıl önce ölmüş veya 
gaipliğine karar verilmiş bir kişi adına kayıtlı bulunan bir gemiyi, birinci fıkrada yazılı şartlarla, 
elinde bulunduran kişi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin 
hesabı, kesilmesi ve durması Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir. 

(3) Tescil ancak mahkeme kararıyla olur. Tescil davası, geminin kayıtlı olduğu veya kaydedil
mesi gereken sicil müdürlüğüne karşı açılır. Mahkeme ilgilileri, en fazla üç aylık bir süre belirleye
rek itirazlarını bildirmeye tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gaze
tede yapılacak ilânla çağırır. İtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir. 

(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kişi malik sıfatıyla tescil edilir veya üçüncü ki
şinin mülkiyeti dolayısıyla sicile, gemi sicilinin doğru olmadığı yolunda bir itiraz şerhi verilmiş 
olursa, tescil kararı üçüncü kişi hakkında hüküm ifade etmez. 

(5) Mahkemece verilen tescil kararma dayanarak kendisini sicile kaydettirdiği anda aslî zilyet, 
geminin mülkiyetini iktisap eder. 

II- Devren iktisabı 

1. Devrin şekli 
MADDE 1001 - (1) Gemi siciline kayıtlı olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin, 

mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin geçirilmesi şarttır. 

(2) Mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylı 
olması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

(3) 11 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. 

2. Devrin kapsamı 
MADDE 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iktisap eden, geminin mülkiye

ti ile birlikte, iktisap anında varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanır. 
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(2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kişilere ait haklarla sınırlandırılmış 
bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliğine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve 
991 inci maddeleri uygulanır. İktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliği elde ettiği an esas alınır. 

(3) Gemi yolculukta bulunduğu sırada devredilirse, devredenle iktisap eden arasındaki ilişki
lerde bu yolculuğun kâr ve zararı, aksine sözleşme bulunmadıkça iktisap edene aittir. 

B) Zıya 
I- Geminin zıyaı 
MADDE 1003 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin kurtanlamayacak şekilde batması, yararlanılabi

lir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi sebeplerden zayi ol
masıyla gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Şu kadar ki, malikin; yararlanılabilir enkaz üze
rindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına, çevrenin korunmasına ve benzer hu
suslara ilişkin yükümlülük ve borçları devam ed~r. 

II- Terk 
MADDE 1004 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vaz

geçtiğini sicil müdürlüğüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk 
edebilir. 

III- Zamanaşımı 
MADDE 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olağan zamanaşımı şartlarının 

gerçekleşmesi ile önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer. 
(2) Olağanüstü zamanaşımında gemiyi aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, 1000 inci mad

denin üçüncü fıkrasına göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki mali
kin mülkiyet hakkı sona erer. 

C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet 
I- İktisabı 
1. Aslen 
MADDE 1006 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen ikti

sabı, sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlere tâbidir. 
2. Devren 
a) Devir yoluyla 
MADDE 1007 - (1) Sicile kayıtlı gemi payının mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta 

anlaşmaları ile devralana geçer. Anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylan
ması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

(2) Donatma iştirakinde paydaş donatanların her biri, iştirak payını dilediği anda diğer paydaş
ların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir. Sicile kayıtlı gemi üzerindeki 
iştirak payının devri, gemi payının devri ve sicile tescili ile olur. 

(3) Gemi payı veya iştirak payının devri sonucunda gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybe-
dccekse, devir yalnız bütün paydaşların veya paydaş donatanların onaylarıyla geçerli olur. 

(4) Gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu sırada devredilirse, devrin kapsamı 1002 nci mad
denin üçüncü fıkrasına göre belirlenir. 
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b) İştirak payının bırakılması yoluyla 
MADDE 1008 - (1) Donatma iştirakinde, yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemi

yi tamir ettirmeye yahut donatma iştirakinin sorumlu olduğu bir gemi alacağının ödenmesine karar 
verilirse, karara iştirak etmeyen paydaş donatanlardan her biri, herhangi bir karşılık istemeksizin iş
tirak payını bırakmak suretiyle, kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kur
tulabilir. 

(2) Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş donatan, kararın verildiği tarihten, eğer karar verilir
ken kendisi veya temsilcisi hazır bulunmadı ise, kararın bildirilmesinden itibaren üç gün içinde, no
ter aracılığıyla, paydaş donatanlara veya gemi müdürüne bildirimde bulunmak zorundadır. 

(3) Bırakılan iştirak payı üzerindeki mülkiyet hakkı, ikinci fıkra uyarınca yapılacak bir bırak
ma bildirimi ile iştirak payları ölçüsünde öteki paydaş donatanlara geçer. 

II- Zıyaı 
MADDE 1009 - (1) Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payı üzerindeki mülkiyetin zıyaı, sicile 

kayıtlı gemiler hakkındaki mülkiyetin zıyaı hükümlerine tâbidir. 

(2) İştirak payının 1008 inci madde uyarınca bırakılması hâlinde, usulüne uygun olarak yapı
lan bırakma bildiriminin gönderildiği anda paydaş donatanın iştirak payı üzerindeki mülkiyet hak
kı sona erer. 

D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet 
I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaylolunmayan yapılar ve yapı payları 
MADDE 1010 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapılar ve yapı pay

lan üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı, sicile kayıtlı olmayan gemiler ve gemi paylan üzerin
deki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı ile ilgili hükümlere tâbidir. 

II- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları 
MADDE 1011 - (1) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kayıtlı yapılar ve yapı payları üzerin

deki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı, sicile kayıtlı gemiler ve gemi paylan üzerindeki mülkiyetin ikti
sabı ve zıyaı ile ilgili hükümlere tâbidir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Gemi Rehni 

A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni 
MADDE 1012 - (1) Sicile kayıtlı olmayan bir geminin bir donatma iştiraki tarafından işletil

mesi hâlinde, paydaş donatanlardan her birinin iştirak payının rehni, Türk Medenî Kanununun ala
caklar ve diğer haklar üzerindeki rehinlere ilişkin hükümlerine tâbidir. 

B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni 
I- Tersane sahibinin ipotek hakkı 
MADDE 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapımı ve onarımından doğan alacakları için, o 

yapı veya gemi üzerinde, bir ipoteğinin tescilini isteme hakkına sahiptir. Bu haktan önceden feragat 
geçerli değildir. 

(2) Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygu
lanır. 
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(3) Gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını teminat altına almak için, gemi veya 
yapı siciline şerh verilebilir. Geminin yapımı veya onarımı henüz tamamlanmamışsa, bedelin, ta
mamlanan işi karşılayan bir kısmı ve bedelin kapsamında olmayan giderler için bir teminat ipoteği
nin kurulması istenebilir. 

II- Gemi ipoteği 
1. Niteliği 
MADDE 1014 - (1) Bir alacağı teminat altına almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Ge

mi ipoteği alacaklıya, alacağını, geminin bedelinden alma yetkisini verir. Sicile kayıtlı gemilerin 
sözleşmeye dayalı rehni sadece gemi ipoteği yolu ile sağlanır. İleride doğabilecek veya şarta ya da 
kıymetli evraka bağlı bir alacak için de ipotek kt:nalabilir. 

(2) Alacaklıların gemi ipoteğinden doğan hakkı, sadece alacağa göre belirlenir. 
(3) Bir geminin payı ancak gemiye paylı mülkiyet esaslarına göre malik olan paydaşlardan bi

rinin payından ibaret olmak şartıyla gemi ipoteği ile sınırlandırılabilir. 
(4) Bir geminin bütün payları bir malikin elinde bulunduğu sürece, ayrı ayrı paylar üzerinde 

ayrı ayrı kişilere gemi ipoteği kurulamaz. 
2. Kurulması 
MADDE 1015 - (1) Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi üze

rinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. 
(2) İpoteğin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce 

onaylanması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine uy
gun olarak yapılmadıkça ipoteğin kurulmasına dair anlaşma geçerli olmaz. 

(3) Tescilden önce anlaşma Kanunun öngördüğü şekilde yapılmış veya malik tarafından Gemi 
Sicili Nizamnamesi uyarınca alacaklıya kayda onay verdiği bildirilmiş ya da sicil müdürlüğüne ka
yıt dilekçesi verilmiş olduğu takdirde, ilgililer tescilden kaçınamazlar. 

(4) Malikin tasarruf ehliyetinin sonradan sınırlanması, sicile bildirilen kayda onayını veya ka
yıt istemini geçersiz duruma getirmez. ;• 

(5) Yabancı bir ülkede iktisap edilip, henüz Türk Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Si
ciline tescil edilmemiş olan gemilerde bayrak şahadetnamesine şerh tescil hükmündedir. Geminin 
tescilinde bu gibi ipotekler resen sicile geçirilir. 

(6) Hamiline yazılı bir tahvile bağlı alacağı teminat altına almak amacıyla gemi ipoteği kurul
ması için malikin sicil müdürlüğüne beyanda bulunması ve sicile tescil yeterlidir. 

3. Sicile geçirilecek hususlar 
MADDE 1016 - (1) Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı ve soyadı veya unvanı ile ala

cağın Türk Lirası ile tutarı, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirası karşılığı, alacak fa
izli ise faiz oranı, diğer ikincil edimler kabul edilmişse bunların da alacağın miktarının belirlendiği 
para cinsinden tutarı ve ipoteğin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin teminat altına aldığı mik
tar, rehin konusu alacağın belirlendiği para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkın ve alacağın içeriğinin 
belirlenmesine yardım eden diğer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir. 

(2) Türk Lirasıyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karşılayacağı alacak ve ikincil borçla
rın miktarı, altın veya yabancı para ölçüsü ile belirlenebilir. 
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(3) Alacağın miktarı belirli değil veya değişken ise, gerçek miktarı zamanında saptamak üze
re, ipoteğin teminat altına alacağı alacak miktarının üst sınırı belirlenerek gemi siciline tescil edilir; 
alacak faizli ise, faizleri de üst sınır kapsamında sayılır. 

(4) Yabancı para üzerinden gemi ipoteği kurulabilir. Bu takdirde yabancı para veya Türk para
sı karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış ku
ru esas alınır. Rehin haklarının hangi yabancı para üzerinden kurulabileceği Hazine Müsteşarlığın
ca belirlenir. Aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği kurulamaz. 

(5) Yabancı para üzerinden kurulan rehne ait derecenin boşalması hâlinde, yerine, tescil edile
ceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parası ile ku
rulmuş bir rehne ait derecenin boşalması hâlinde ise, yerine tescil edileceği tarihteki karşılığı ya
bancı para üzerinden rehin kurulabilir. 

(6) Tahvile bağlı bir alacağı teminat altına almak için gemi ipoteği kurulacak olması hâlinde, 
tahvil sayısı, her tahvilin bedeli ve ayırt edici işaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacağın miktarı 
ile ipotek ödüncün tamamı için kurulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların hepsi adına ha
reket eden temsilci lehine; ipotek tahvil ihracını üstlenen bir işletme için kurulacaksa gemi ipoteği 
üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur. 

(7) Bir poliçeden veya hamiline yazılı bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diğer bir senet
ten doğan alacakları teminat altına almak amacıyla gemi ipoteğinin kurulmasında, alacağı sonradan 
iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteği üzerinde belirli tasarruflarda bulunmak ve ipoteğin pa
raya çevrilmesi için yapılacak takipde alacaklıyı temsil etmek üzere belirlenebilecek temsilcinin de si
cile kaydı gerekir. Bu temsilcinin yetkileri hususunda tescil talepnamesine göndermede bulunulabilir. 

4. İpoteğin derecesi 
MADDE 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşın

maz rehni hakkındaki hükümlerine göre belirlenir. 
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak 
a) Genel olarak 
MADDE 1018 - (1) İpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıy

la 876 ncı maddesinde öngörülen alacaklar için teminat sağlar. 
(2) Borcun, alacaklının itibarıyla muaccel olabilmesi için borçlu ile birlikte malike de ihbarda 

bulunması gerekir. Malike ihbarda bulunulmadıkça borç onun bakımından muaccel olmaz. Borç 
malike karşı muaccel olduğu takdirde ipotek, temerrüt faizini de kapsar. 

b) Faizler 
MADDE 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oranı o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranını 

düzenleyen hükümde belirlenen orandan aşağı ise, ipotek, dereceleri eşit olan veya sonradan gelen 
hak sahiplerinin onayına gerek olmaksızın bu kanunî faizi de kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

(2) Faizin ödeme zamanında ve yerinde yapılacak değişiklikler için bu hak sahiplerinin onayı
na gerek yoktur. 

6. İpoteğin kapsamı 
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştır

ma bedeli ve tazminat istemleri 
MADDE 1020 - (1) İpoteğin kapsamı hakkında Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü 

maddeleri uygulanır. 
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(2) Eklentiler normal bir işletmenin gereği olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el 
konulmadan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılır ise, ipotek artık bunları kapsamaz. 

(3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak şartıyla ayrılıp uzaklaştınlırlarsa 
ipotek bunları kapsamaz; meğerki uzaklaştırılmadan önce alacaklı lehine gemiye el konulmuş olsun. 

(4) Kamulaştırılan geminin bedeli ve gemi malikinin geminin zıyaı veya hasarından dolayı 
üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat istemleri ipoteğin kapsamındadır. 

b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı 
MADDE 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlar

dan her biri borcun tamamından sorumludur. 
(2) Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını ge

mi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile 
gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir. 

c) Sigorta tazminatı 
aa) Kural 
MADDE 1022 - (1) Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfa

atinin, malik veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması hâlinde, ipotek, si
gorta tazminatını da kapsar. 

(2) İpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken 
başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunların faizlerini de 
teminat altına alır. 

(3) Aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve di
ğer haklara ilişkin hükümleri burada da uygulanır; sigortacı gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediği
ni ileri süremez. Bununla beraber, sigortacı veya sigorta ettiren kişi, zararın meydana geldiğini ala
caklıya bildirmiş ve bildirimden itibaren iki haftalık bir süre geçmişse, sigortacı, tazminatı sigorta
lıya ödemekle alacaklıya karşı da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapılması son derece zor ise, 
bundan kaçınılabilir. Bu takdirde süre, tazminatın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Süre sona erinceye kadar alacaklı sigortacıya karşı ödemeye itiraz edebilir. 

bb) Sigortacının yapacağı ödemeler 
MADDE 1023 - (1) Sigortacı, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklılarına 

verilmesi amacıyla malike tazminat bedeline sayılmak üzere ödemede bulunmuş ve bu amaçlara 
erişilmesi teminat altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olur. 

(2) Gemi önceki durumuna getirildiği veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduğu tak
dirde, sigortacının ipotek alacaklılarına karşı olan sorumluluğu sona erer. Malikin bir gemi alacak
lısı hakkına temel oluşturan borçlarının ödenmesi hâlinde, sigortacının malike yapacağı ödeme, an
cak gemi alacaklısı hakkının teminatını oluşturan unsurların rizikonun gerçekleşmesinden hemen 
sonra taşıdıkları değer oranında sigortacıyı ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtarır. 

cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi 
aaa) Bildirim yükümü 
MADDE 1024 - (1) İpotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildirmişse, sigorta priminin zamanın

da ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacı-
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nın bunu gecikmeksizin alacaklıya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle 
sürenin sonunda sigorta sözleşmesinin feshedilmesinde de, aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Sigorta sözleşmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diğer herhangi bir sebeple süresinden ön
ce sona ermesi durumunda, sigortacının ipotekli alacaklıya sigorta sözleşmesinin sona erdiğini veya 
henüz sona etmemişse, sona ereceği tarihi bildirmesi gerekir. İpotekli alacaklı hakkında sigorta söz
leşmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipotekli ala
caklının onları herhangi bir şekilde öğrendiği tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder. 

(3) Sigorta sözleşmesinin, sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi ve
ya sigortacının iflâsı üzerine son bulması hâlinde ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(4) Sigortacı, sigorta ettiren ile, sigorta bedelini azaltan veya sigortacının sorumlu olduğu teh
likenin kapsamını daraltan bir anlaşma yaptığı takdirde, ikinci fıkranın birinci cümlesi hükmü kıyas 
yoluyla uygulanır. 

(5) Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin, aşkın veya çifte sigorta sebebiyle malvarlığında hak
sız olarak bir fazlalık elde etmek kastıyla kurulmuş olması dolayısıyla geçersiz olursa, sigortacı ge
mi ipoteğini bildirmiş olan ipotekli alacaklıya karşı geçersizlik iddiasında bulunamaz. Bununla be
raber, sigortacının ipotekli alacaklıya geçersizliği bildirmesinden veya alacaklının bunu herhangi 
bir şekilde öğrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta ilişkisi ipotekli alacaklıya karşı da so
na ermiş olur. 

bbb) Birden çok sigortacının varlığında 
MADDE 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta edilmişse 1024 

üncü madde gereğince, ipoteğin, malik tarafından, alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan sigorta
cıya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür. 

ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi 
MADDE 1026 - (1) İpotekli alacaklı, yerleşim yerini değiştirip de bunu sigortacıya bildirmez

se, 1024 üncü madde uyarınca ona yapılacak bildirimlerin, sigortacı tarafından bilinen son adresi
ne gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmemiş olması hâlin
de düzenli hizmet veren bir iletişim aracıyla yapılmış olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiy
se, o tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

dd) Sigortacının borcundan kurtulması 
MADDE 1027 - (1) Sigortacı, sigorta ettirenin veya sigortalının fiili yüzünden, tazminat öde

me borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklıya karşı olan borcu varlığını sürdürür. Sigortacının ri
zikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayması hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. 

(2) Sigortacı; 
a) Sigorta primi zamanında ödenmediği, 
b) Gemi, denize veya yola elverişsiz bir hâlde yola çıktığı, 
c) Gemi bildirilen veya mutad rotadan ayrıldığı, 
için borcundan kurtulursa, birinci fıkranın birinci cümlesi uygulanmaz. 
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi 
MADDE 1028 - (1) Sigortacı, 1024 üncü maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 

1027 nci madde gereğince ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, gemi ipoteği kendisine 
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geçer. Şu kadar ki, intikal alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden 
aynı derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak ileri sürülemez. 

ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu 
MADDE 1029 - (1) Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğin

ce ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigor
talıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeğe zorunludur. 

7. İpoteğin hükümleri 
a) Alacağın muaccel olmasından önce 
aa) İpotekli alacaklının hakları 
aaa) Gemi maliki aleyhine 
MADDE 1030 - (1) Gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı temi

nat tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre için
de tehlike giderilmezse, alacaklı derhal ipoteği paraya çevirmek hakkını elde eder. Alacak faizsiz 
olup henüz muacceliyet kazanmamışsa, paranın alınması ile muacceliyet tarihleri arasındaki zama
na ait kanunî faiz indirilir. 

(2) Malikin gemiyi işletme tarzı sonucu olarak, ipoteğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek 
şekilde gemi veya tesisatının kötüleşmesinden veya ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlike
ye girmesinden kaygı duyulur ya da üçüncü kişiler tarafından yapılacak bu gibi müdahaleye ve tah
ribata karşı malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklının istemi üzerine mahkeme; 

a) 1353 üncü madde uyarınca geminin ihtiyaten haczine, 
b) Gerekli görürse geminin, kaptandan başka bir yediemine bırakılmasına ve 
c) Malikin ihtiyatî haczin uygulanmasından başlayarak bir aylık süre içinde gerekli önlemleri 

almasına, 
karar verir. Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alınmadığı veya alınan önlemlerin yetersiz 

kaldığı anlaşılırsa mahkeme, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatmak üzere ala
caklıya bir aylık süre verir. 

(3) İpoteğin kapsamına giren eklentinin kötüleşmesi veya normal bir işletmenin gereklerine ay
kırı olarak gemiden uzaklaştırılması hâli de geminin kötüleşmesi hükmündedir. 

bbb) Üçüncü kişiler aleyhine 
MADDE 1031 - (1) Üçüncü kişinin fiili sebebiyle geminin, ipoteğin sağladığı teminatı tehli

keye düşürecek derecede kötüleşmesinden kaygı duyulursa, alacaklı, üçüncü kişi aleyhine ancak bu 
fiilin önlenmesi davasını açabilir. 

bb) Malikin hakları 
aaa) Def ide bulunma hakkı 
MADDE 1032 - (1) İpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklıya karşı sahip olduğu def ileri 

ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi. borçlu, borcuna temel olan hukukî işlemi feshede
bildiği sürece alacaklının hakkını gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, bor
cunu alacaklıdan olan muaccel bir alacağı ile takas etmek imkânına sahip bulundukça, gemi maliki 
ipotekli alacaklının hakkını gemiden almasını önleyebilir. Borçlu ölürse malik, mirasçıların borçtan 
ancak sınırlı bir şekilde sorumlu olduklarını ileri süremez. 
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(2) Malik aynı zamanda borçlu değilse, borçlunun bir def iden vazgeçmesi ile malik o def iyi 
ileri sürme hakkını kaybetmiş olmaz. 

bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı 
MADDE 1033 - (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak ala

caklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında 
hüküm ifade eder. 

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır. 
ccc) Malike temsilci atanması 
MADDE 1034 - (1) Malik, alacaklıya ülke içinde bir yerleşim yeri veya bir temsilci gösterme

miş ise, geminin tescil edildiği sicilin bulunduğu yer mahkemesi alacaklının istemi üzerine, kendi
sine bildirimde bulunabileceği bir temsilci atar. Malikin yerleşim yerinin bilinmemesi veya alacak
lının kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu bilmemesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. 

b) Alacağın muaccel olmasından sonra 
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı 
MADDE 1035 - (1) Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek 

hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir. 
(2) Malik, parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının hakkını yerine getirebilir. 
bb) Alacağın malike geçmesi 
MADDE 1036 - (1) Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacaklının hakkını yerine getirdiği 

ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri sürülemez. 
(2) Borçlunun malik ile olan hukukî ilişkilerinden doğan itiraz hakları saklıdır. 

(3) Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, 1046 ncı madde hükmü uygulanır. 
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı 
MADDE 1037 - (1) Alacaklının hakkının yerine getirilmesi karşılığında malik, gemi sicilinin 

değiştirilmesi veya gemi ipoteğinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir. 

8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi 
a) İpoteğin devri 
aa) Genel olarak 
MADDE 1038 - (1) İpotekle teminat altına dinmiş olan alacağın devri ile gemi ipoteği de ye

ni alacaklıya geçer. 
(2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. 
(3) Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin 

gemi siciline tescili şarttır. 
(4) Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebi

lir. Bu takdirde gemi ipoteği alacak ile birlikte geçmez. 
(5) Emre veya hamile yazılı bir senede bağlanmış alacaklar, gemi ipoteği ile teminat altına alın

mışsa, alacağın devri bu alacakların bağlı oldukları senetlerin devri hakkındaki hükümlere tâbidir. 
Bu takdirde, gemi ipoteği de alacak ile birlikte geçer. 
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(6) İpotek ile teminat altına alınmış bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukukî se
leflerine rücu hakkına sahip olduğu oranda gemi ipoteği, gemi maliki olmayan borçluya geçer. 

bb) İtiraz ve defiler 
MADDE 1039 - (1) Malikin, eski alacaklı ile arasında mevcut hukukî ilişkiye dayanarak gemi 

ipoteğine karşı ileri sürebileceği bir itiraz veya defi, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir. Gemi 
siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 975 ve 976 ncı maddeler ile 985 
nci maddenin son fıkrası hükümleri, bu defi ve itiraz hakkında da geçerlidir. 

(2) Alacak, malikin devri öğrendiği üç aylık takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylık 
takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diğer ikincil edimlere ilişkin 
ise, alacaklı, birinci fıkrada yazılı def ilere karşı sicile güven ilkesinin sağladığı korumadan yarar
lanamaz. Üç aylık dönemler, takvim yılının başından itibaren hesap olunur. 

cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar 
MADDE 1040 - (1) Birikmiş faizlere, diğer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine ve

ya 1022 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hususlara ilişkin alacakların devri ve malik ile yeni 
alacaklı arasındaki hukukî ilişki, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere tâbidir. 

(2) Yukarıda yazılı alacaklar hakkında gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları uygulanmaz. 

b) İpoteğin değiştirilmesi 
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi 
MADDE 1041 - (1) Gemi ipoteğinin içeriğinin değiştirilmesi için malik ile alacaklı arasında 

bu hususta imzaları noterce onaylı bir anlaşma yapılması veya gemi sicil müdürlüğünde anlaşmala
rı ve değişikliğin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

(2) Gemi ipoteği üçüncü bir kişinin hakkı ile sınırlandırılmış bulunuyorsa, değişikliğe o kişi
nin de onayı gerekir. Onay, sicil müdürlüğüne veya lehine değişiklik yapılacak kişiye beyan edil
melidir. Onaydan rücu edilemez. 

bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi 
MADDE 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteği kurulurken tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin dere

cesinin bu ipotek lehine değiştirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi değiştirilen ipotek alacak
lısının, imzaları noterden onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicil müdürlüğünde anlaşmaları 
ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir. 

(2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan değiştirilebilmesi için, derecesi ilerleyen 
ipotek hakkı sahibi ile derecesi düşen ipotek hakkı sahibinin, imzaları noterce onaylı bir sözleşme 
yapmaları ya da gemi sicil müdürlüğünde anlaşmaları, malikin buna onay vermesi ve durumun ge
mi siciline tescili şarttır. Değişme sonucunda derecesi düşen ipotek üzerinde hak sahibi kişiler var
sa bunların da onayları gerekir. 

(3) İpotekli alacağın bölünmesi hâlinde, kısmî ipoteklerin kendi aralarındaki derecelerini de
ğiştirmek için malikin onayı aranmaz. 

(4) Derece değişikliği, dereceleri değiştirilen ipotekler arasında bulunan ipoteklere zarar ver
mez. 
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cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması 
MADDE 1043 - (1) İpotekle teminat altına alınmış alacak yerine başkası konulabilir. Bunun 

için alacaklı ile malikin imzaları noterce onaylı bir sözleşme yapmaları veya gemi sicil müdürlü
ğünde anlaşmaları ve durumun gemi siciline tescili şarttır. İpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kişi
ler varsa, onların da onayları gerekir. 1016 ncı madde burada da uygulanır. 

(2) Yeni alacağın sahibi, eski ipotekli alacaklı değilse, birinci fıkrada yazılı anlaşmaya onun da 
katılması gerekir. 

9. Gemi ipoteğinin sona ermesi 
a) Sebepleri 
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Alacağın düşmesi 
MADDE 1044 - (1) Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır. 
(2) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın ödenmesi hükmündedir. 
(3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı üzerin

de kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibarıyla önce gelir. 
(4) Gemi maliki olmayan borçlu, ödeme sonucunda ipoteği iktisap eder veya aynı sebepten do

layı gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklıdan sicilin düzeltilmesi için gerekli 
belgeleri kendisine vermesini isteyebilir. 

(5) Malik, bir başkasına karşı, alacağın düşmesi hâlinde gemi ipoteğini de sildirmeyi üstlenir
se, silinmeyi istemek hakkının teminat altına alınabilmesi için gemi siciline şerh verilebilir. 

bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi 
MADDE 1045 - (1) Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 
(2) Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa 

hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin 
paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi teminat oluşturmaz. 

ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması 
MADDE 1046 - (1) Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden biri

nin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sahip bulunduğu oranda o malikin gemisi 
üzerindeki ipotek hakkını kazanır. 1045 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince devam eden ipotek
le işbu ipotek birlikte ipotek teşkil eder. 

(2) Kısmen ödeme hâlinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, birinci fıkra ile 1045 inci maddenin 
ikinci fıkrası gereğince malike geçen ipoteklerden sıra itibarıyla önce gelir. 

(3) Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının malikin şahsında birleşmesi, ala
cağın malik tarafından ödenmesi hükmündedir. 

(4) Alacaklının hakkını cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması durumunda bi
rinci fıkranın birinci cümlesi hükmü uygulanır. 

ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi 
MADDE 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, 1038 inci maddenin altıncı fıkrasında ya

zılı hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkına sa
hip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindekiler düşer. 
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eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması 
MADDE 1048 - (1) Gemi sicilinden haksız yere silinmiş akdî ipoteklerle tescil edilmemiş bu

lunan kanunî ipotekler, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına 
uğraması ile düşer. 

bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
aaa) Tarafların anlaşması 
MADDE 1049 - (1) İpotekli alacaklı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda 1015 

inci maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde anlaşmaları ve ipotek kaydının gemi sicilinden 
silinmesi ile ipotek sona erer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onay
ları şarttır. 

bbb) Alacaklının feragati 
MADDE 1050 - (1) İpotek, alacaklının feragati ve bunun üzerine sicilden ipotek kaydının si

linmesi ile düşer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayları şarttır. 
(2) Malik, ipoteğin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulunduğu 

takdirde, alacaklıdan ipotekten feragatini isteyebilir. 
(3) Vazgeçme beyanı imzası noterce onaylı bir senetle veya sicil müdürlüğünde yapılır. 
(4) Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya diğer bir ipoteğe öncelik hakkı tanımak suretiyle borç

luyu ipotekten hakkını almak imkânından yoksun bıraktığı oranda borçlu borcundan kurtulur. 
ccc) İpoteğin süresinin dolması 
MADDE 1051 - (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolması ile düşer. 
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi 
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde 
MADDE 1052 - (1) Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak 

üzere yapılan son kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının hakkı bu süre içinde malik tarafın
dan Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereğince zamanaşımını kesecek tarzda tanınmış olma
dığı takdirde, alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklar
da bu süre, vadenin dolmasından önce işlemeye başlamaz. 

(2) Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer. 
bbb) Paranın tevdii hâlinde 
MADDE 1053 - (1) Malik, alacaklının alacağını ödeme veya feshi bildirme hakkına sahip olur 

ve alacak tutarını, geri almak hakkından feragat ederek, alacaklının adına tevdi ederse, belli olma
yan alacaklı ilân yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarı sici
le geçirilmiş ise, tevdi olunur; düşme kararının verilmesinden önceki üç yıllık dönem hariç, faiz tev
di edilmez. 

(2) Alacaklı, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkını almış sa-
yılmadıkça düşme kararının verilmesi ile borç ödenmiş sayılır. 

(3) Alacaklı daha önce tevdi yerine başvurmadığı takdirde, tevdi edilen bedel üzerindeki hak
kı düşme kararının verilmesinden itibaren on yıl geçmekle sona erer. Bu hâlde tevdi eden kişi, tev
di sırasında geri almak hakkından feragat etmiş olsa bile, tevdi ettiği bedeli geri alabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1203 — 

III- Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek 
1. Konusu 
MADDE 1054 - (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir. 
(2) Omurgasının konulduğu andan kızaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve 

numara konulmak suretiyle yapının açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilmesi gerçekleştirildiği an
dan itibaren yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir. 

(3) Tamamlandığında onsekiz gros tonilâtodan ufak olacak yapılar üzerinde ipotek kurulamaz. 
2. Kurulması 
MADDE 1055 - (1) Yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapı maliki ile alacaklının yapı üze

rinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tes
cili ile kurulur. İpoteğin kurulmasına ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzalarının no
terce onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

3. Kapsamı 
MADDE 1056 - (1) Yapı hâlindeki gemi, yapımın her aşamasında ipoteğin kapsamındadır. Ya

pı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazılı şeylerle yapı malikinin mülkiyeti
ne girmemiş olan kısımlar dışında, tersanede bulunup yapımda kullanılacak olan ve bunun için işa
retlenmiş bulunan kısımları da kapsar. 

(2) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatını ancak ipoteğin kapsamına gi
ren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabına bir başkası tarafından ayrı
ca sigorta ettirilmiş olması hâlinde kapsar. 

4. Derecesi 
MADDE 1057 - (1) Yapı üzerinde kurulan gemi ipoteği, yapımı tamamlandıktan sonra eski de

recesiyle gemi üzerinde kalır. 
5. Uygulanacak hükümler 
MADDE 1058 - (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklı kal

mak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü maddeler hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanır. 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

İntifa Hakkı 
A) Kurulması 
MADDE 1059 - (1) Sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkı kurulabilir. 
(2) İntifa hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça, sahibine üzerinde kurulduğu gemiden tam yararlan

ma yetkisini sağlar. 
(3) Akdî intifa hakkının kurulmasında 1015 inci madde hükmü uygulanır. 
B) Uygulanacak hükümler 
MADDE 1060 - (1) Sicile kayıtlı gemi üzerindeki intifa hakkı Türk Medenî Kanununun taşın

mazlar üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâbidir. 
(2) İntifa hakkı ile gemi ipotekleri arasında!.r ilişkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu mad

desi hükmüne tâbidir. Aynı tarihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededir. Gemi ipoteğinin 
derecelerinin değiştirilmesi ve ipoteğin malike karşı alacaklıya sağladığı hakların zamanaşımına uğ
raması ile ilgili hükümler burada da uygulanır. 
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İKİNCİ KISIM 
Donatan ve Donatma İştiraki 

A) Donatan 
I- Tanımı 
MADDE 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi mali

kine denir. 

(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya 
kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin 
işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike kar
şı haksız ve alacaklı da kötüniyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez. 

II- Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu 
MADDE 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarmın, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağ

lı kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zarar
lardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamları
nın kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. 

(2) Donatanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 
milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. 

III- Yetkili mahkeme 
MADDE 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sıfatı dolayısıyla, herhangi bir alacaktan dolayı ge

minin bağlama limanının bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. 
B) Donatma iştiraki 
I- Tanımı 
MADDE 1064 - (1) Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, 

menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabı
na suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır. 

(2) Tek başına bir geminin maliki veya işletme hakkına sahip olan ticaret şirketleri veya diğer 
tüzel kişiler hakkında donatma iştirakine ilişkin hükümler uygulanmaz. 

II- İştirakin tescili 
MADDE 1065 - (1) Donatma iştirakinin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde iştirak, ticaret 

ve gemi sicillerine tescil edilir. 
(2) Ticaret ve gemi sicillerine, 
a) Paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları, 
b) İştirakin unvanı ve merkezi, 
c) İştirakin konusu, 

d) Her paydaş donatanın gemi payının miktarı, 
e) İştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı yoksa birlik

te mi imza atmaya yetkili oldukları 
kaydedilir. 
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III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler 
MADDE 1066 - (1) Paydaş donatanlar arasındaki hukukî ilişkiler ile donatma iştirakinin tem

sili, paydaşlar arasındaki sözleşme hükümlerine tâbidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlar
da, 1067 ilâ 1087 nci maddeler uygulanır. 

IV- İştirakin yönetimi ve temsili 
1. Kararlar 
MADDE 1067 - (1) İştirakin işleri paydaş donatanlann oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara 

göre yürütülür. Her paydaş donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının 
miktarına göre belirlenir. Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yansından fazlasına sahip ol
maları hâlinde oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır. 

(2) Donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iş
tirakin amacına yabancı kararlar oy birliği ile alınır. 

2. Gemi müdürü 
a) Atanması ve görevden alınması 
MADDE 1068 - (1) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi mü

dürü atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için oy birliği şarttır. 
(2) Gemi müdürü, sözleşmenin feshinden doğan hakları saklı kalmak üzere, her zaman oy ço

ğunluğuyla görevden alınabilir. 

(3) Gemi müdürünün atanması ve görevdennlınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur. 
b) Yönetim yetkisi 
MADDE 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakkı 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, ola

ğanüstü tamirler veya kaptanın atanması ve görevden alınması için önceden donatma iştirakinin ka
rarının alınması gerekir. 

(2) Gemi müdürü, iştirak tarafından yetkilerinin kapsamına getirilen sınırlamalara uymakla yü
kümlüdür. Bunun dışında, alınan kararlara göre hareket etmek ve bu kararları uygulamak zorunda
dır. 

c) Temsil yetkisi 
aa) Kapsamı 
MADDE 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlem

leri ve hukuk tasarrufları üçüncü kişilerle yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenen paraları toplama
ya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatılmasına ve bakımına iliş
kin işlem ve tasarruflar ile navlun sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma gider
lerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesi dâhildir. 

(2) Kaptan, sadece gemi müdürünün emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olup, paydaş do
natanlardan herhangi birinin vereceği talimata vn/mak zorunda değildir. 

(3) Gemi müdürü bu madde uyarınca yapmaya yetkili olduğu işlerden doğan uyuşmazlıklar do
layısıyla açılan davalarda ve girişilen takiplerde iştiraki temsile de yetkilidir. 

(4) Gemi müdürü, kendisine özel bir yetki verilmedikçe, iştirak veya paydaş donatanlardan bi
rinin veya birkaçının adına kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı veya ödünç para alamayacağı 
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gibi gemi veya gemi paylan üzerinde bunları satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bulu
namaz. 

bb) Hükümleri 
MADDE 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sıfatla kanunî yetkileri çerçevesinde yaptığı hukukî 

işlemlerden doğan bütün hak ve borçlar iştirake aittir. 

cc) Sınırlandırılması 

MADDE 1072 - (1) Gemi müdürünün kanunî temsil yetkisinin sınırlandırılması, donatma işti
raki tarafından ancak işlemin yapıldığı anda bunu bilen üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. 

d) Yükümlülükleri 
aa) Özen yükümlülüğü 
MADDE 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini yaparken tedbirli bir donatanın 

özenini göstermek zorundadır. 

bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü 
MADDE 1074 - (1) Gemi müdürü, iştirak işlerine ilişkin ayn bir defter tutmak ve iştirak işleri 

dolayısıyla aldığı belgeleri ve verdiği belgelerin suretlerini düzenli bir şekilde saklamak zorundadır. 
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü 

MADDE 1075 - (1) Gemi müdürü, paydaş donatanlardan her birine, istemi üzerine, donatma 
iştirakine ait işler hakkında bilgi vermek ve iştirake ait bütün defterlerle belgeleri göstermek zorun
dadır. 

(2) Donatma iştirakinde gemi müdürünün hesap vermesine her zaman karar verilebilir. Gemi 
müdürünün verdiği hesabın çoğunluk tarafından onaylanması ve gördüğü işlerin uygun bulunması, 
bu karara karşı oy verenlerin itiraz haklarını düşürmez. 

V- Kazanca ve zarara katılma 
MADDE 1076 - (1) İştirakin kazancı ve zararı, paydaş donatanlara gemideki paylarına göre 

dağıtılır. 

(2) Kazanç ve zarar hesabı ile kazancın dağıtılması takvim yılı sonunda yapılır. 
VI- Giderlere katılma 

MADDE 1077 - (1) Paydaş donatanlardan her biri iştirakin giderlerine, özellikle geminin do
natılması ve tamiri giderlerine, gemideki payları oranında katılmak zorundadır. 

(2) Paydaş donatanlardan biri kendisine düşen gider payını ödemez ve bu para diğer paydaş do
natanlar tarafından onun hesabına avans olarak verilirse, borçlu paydaşın temerrüt faizi ödeme yü
kümlülüğü, avansların verildiği tarihten itibaren başlar. Avansın ödenmesinin, borçlu paydaşa ait 
gemi payı veya payları üzerinde, avans veren paydaş donatanlar bakımından doğurduğu sigortala
nabilir menfaatin sigorta ettirilmesi hâlinde, sigorta giderleri de borçlu paydaş donatana ait olur. 

VII- Paydaş donatanların şahsında değişiklik 

MADDE 1078 - (1) Paydaş donatanlardan birinin şahsında meydana gelecek bir değişiklik, do
natma iştirakinin devamına engel olmaz. 

(2) Paydaş donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz. 
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VIII- Paydaş donatan olan kaptan 

MADDE 1079 - (1) Kaptan paydaş donatanlardan biri ise, işine onayı olmaksızın son verildi
ğinde, paydaş donatanlarla yaptığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatıyla sahip olduğu pa
yın, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce biçilecek değerinin ödenmesi suretiyle satın alınma
sını isteyebilir. Kaptan, haklı bir sebep olmaksızın istemini ileri sürmekte gecikirse, hakkı düşer. 

IX- Paydaş donatanların sorumluluğu 

1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 
MADDE 1080 - (1) Deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler 

saklı kalmak üzere, paydaş donatanlar, iştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı iştirak 
payları oranında şahsen sorumludurlar. 

2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde 
MADDE 1081 - (1) iştirak payını devreden paydaş donatan, iktisap edenle birlikte devri diğer 

donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sayılır ve 
bu bildirimden önce doğan bütün borçlardan dolayı onlara karşı paydaş donatan sıfatıyla sorumlu 
olmakta devam eder. İştirak payını iktisap eden kişi de iktisap anından itibaren diğer paydaş dona
tanlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sıfatı ile sorumlu olur. 

(2) Donatma iştiraki sözleşmesi hükümleri ile iştirak tarafından verilen kararlar ve girişilmiş 
işler, devredeni ne ölçüde bağlıyorsa, iktisap edeni de o ölçüde bağlar. İktisap edenin tekeffül bakı
mından devredene karşı sahip olduğu haklar saklı kalmak şartıyla, diğer paydaş donatanlar, devre
denin paydaş donatan sıfatıyla devrettiği payına ilişkin olmak üzere ona düşen borçları, iktisap ede
ne karşı da takas edebilirler. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, bir iştirak payının cebrî icra yolu ile iktisabı hâlinde de 
uygulanır. 

X- Sona ermesi 
1. Sona erme sebepleri 
a) Fesih kararı 

MADDE 1082 - (l) Donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hak
kındaki karar da, iştirakin feshi kararı hükmündedir. 

b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi 

MADDE 1083 - (1) Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çık
masına izin verilmesini isteyebilir. İştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan, haklı se
beplere dayanarak mahkemeden iştirakin feshin, isteyebilir. 

(2) Dürüstlük kuralına göre paydaş donatanın iştirakte kalmasını ondan beklenilemeyecek de
recede zorlaştıran olaylar haklı sebep sayılır. Sadece çıkmak isteyen paydaş donatanın şahsını ilgi
lendiren ve diğer paydaş donatanlardan hiçbiri için sözleşmeye aykırılık oluşturmayan olaylar, hak
lı sebep olarak kabul edilemez. 

(3) Mahkeme haklı sebebi ispatlanmış görürse, davacının iştirak payına bilirkişilerce biçilecek 
olan değerin diğer paydaş donatanlar tarafından ödenip devralınması için onlara uygun bir süre ve
rir. Her paydaş donatanın, davacı paydaş donatanın payını, kendi payı oranında devralmak hakkı 
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vardır. Mahkemece verilen süre içinde davacı paydaş donatanın payı devralınmadığı takdirde, mah
keme iştirakin feshine karar verir. 

(4) Bu madde hükümlerinin paydaş donatanlar aleyhine değiştirilmesi sonucunu doğuran söz
leşme şartları geçersizdir. 

c) İştirakin iflâsı 
MADDE 1084 - (1) Donatma iştiraki hakkında iflâsın açılmasıyla da iştirak sona erer. 
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller 
MADDE 1085 - (1) Paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma iştirakinin sona 

ermesine sebep olmaz. 

XI- Tasfiye 
MADDE 1086 - (1) Donatma iştirakinin feshi yahut geminin devri kararlaştırılmışsa, gemi 

açık artırmayla satılır ve iştirak tasfiye olunur. Geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez bir 
hâlde bulunduğu mahkeme kararıyla saptanmadıkça, satış, ancak gemi bağlama limanında veya bir 
Türk limanında bulunup da yerine getirmekle yükümlü olduğu bir navlun sözleşmesiyle henüz bağ
lı bulunmadığı bir sırada yapılabilir. Satış şekli ve şartlan, paydaş donatanların oy birliğiyle değiş
tirilebilir. 

(2) Satış şekli ve şartları veya tasfiye memurunun atanması hususunda paydaş donatanların uz-
laşamamaları veya feshe mahkemece karar verilmiş olması hâlinde, mahkeme gemiyi satmak ve iş
tiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru atar. Bu memurun hakları, görevleri ve soramluluğu 
hakkında kollektif şirket tasfiye memurları hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

XII- Yetkili mahkeme 
MADDE 1087 - (1) Paydaş donatanlar aleyhine bu sıfatları dolayısıyla diğer paydaş donatan

lar veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir alçaktan dolayı geminin bağlama limanının bulun
duğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. 

(2) Davanın paydaş donatanlardan biri veya birkaçı aleyhine açılmış olması hâlinde de aynı hü
küm uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaptan 

A) Özen yükümlülüğü 
MADDE 1088 - (1) Kaptan, bütün işlerinde, özellikle ifası kendisine düşen sözleşmelerin ye

rine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadır. 
B) Sorumluluğu 
MADDE 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kı

sımlarda belirtilen görevlerini yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi 
ve eşyayla ilgili herkese karşı sorumludur. 

(2) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. 
(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. 
(4) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 

milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. 
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C) Görevleri 
I- Geminin elverişliliği ile ilgili olarak 
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme 
MADDE 1090 - (1) Kaptan; yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişli olmasına ve 

gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasına dikkat etmek zorundadır. 
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme 
MADDE 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boşaltma araçlarının kullanılma amaçlarına uygun du

rumda olmasına ve istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine dikkat etmek zorundadır. 

(2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarınca, geminin aşın derecede yüklenmemesi
ne; gerekli safranın gemide bulunmasına ve geminin ambarlarının taşınacak olan eşyayı kabule ve 
korumaya elverişli bir şekilde donatılmış olmasına dikkat etmek zorundadır. 

II- Yabancı mevzuata uyma 
MADDE 1092 - (1) Kaptan; yabancı bir ül'-:?de bulunduğu sırada o ülke devletinin mevzuatı

na, özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına uymamasından doğan zararları tazmin ile yüküm
lüdür. 

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

III- Yola çıkma 
MADDE 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazır olunca, elverişli ilk fırsatta yola çıkmak zo

rundadır. 

(2) Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile, 
geminin kalkmasını veya yolculuğun devamını, uygun görülemeyecek bir şekilde geciktiremez. 
Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat alması mümkünse, vakit 
geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde 
yerine başka bir kişiyi kaptan olarak bırakmak zorundadır. Kaptan, seçiminde kusurlu olmadıkça, 
kendisine vekâlet eden kaptanın fiillerinden dolayı sorumlu tutulamaz. 

IV- Gemide hazır bulunma 
MADDE 1094 - (1) Yükleme başladıktan boşaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep bulun

madıkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrılamaz. Kaptan ayrılmak zorun
da kalırsa, ayrılmadan önce zabitler veya tayfalar arasından uygun birisini yerine vekil bırakmakla 
yükümlüdür. 

(2) Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunduğu za
manda, yükleme başlamadan önce ve boşaltma bittikten sonra da uygulanır. 

(3) Kaptan, yakın bir tehlikenin varolması hâlinde veya gemi denizde bulunduğu sırada, gemi
den ayrılmasını haklı gösteren bir zorunluluk olmadıkça, gemide kalmakla yükümlüdür. 

V- Kaptanın gemi zabitlerine danışması 
MADDE 1095 - (1) Kaptan, bir tehlikenin varlığı hâlinde, gemi zabitlerine danışmaya gerek 

görse bile, onların verdikleri kararla bağlı olmayıp alacağı önlemlerden daima kendisi sorumlu olur. 
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VI- Gemi jurnali 
1. Tutma yükümlülüğü 
MADDE 1096 - (1) Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculuk

ta eşya veya safranın yüklenmeye başlanması anından itibaren geçecek belli başlı olaylar yazılır. 
(2) Gemi jurnali, kaptanın gözetimi altında, ikinci kaptan tarafından ve onun mazereti hâlinde 

bizzat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla ehil bir gemi adamı tarafından tutulur. 
(3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüğü yoktur. 

2. İçeriği 
MADDE 1097 - (1) Gemi jurnaline, engel bulunmadıkça, aşağıdaki hususlar günü gününe ya

zılır: 
a) Meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu, 
b) Geminin izlediği rota ve aldığı yol, 
c) Geminin bulunduğu enlem ve boylam dairesi, 
d) Sintinelerdeki su yüksekliği, 
e) İskandil edilen su derinliği, 
f) Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıldığı saatler, 
g) Gemi adamları arasındaki değişiklikler, 
h) Gemi veya eşyanın uğradığı bütün kazalar ve bunların ayrıntılı açıklaması, 

i) Gemide işlenen suçlar ve 25/4/2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri 
saklı kalmak üzere, gemideki doğum ve ölüm ob.yları. 

(2) Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanır. 
VII- Deniz raporu 
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar 
MADDE 1098 - (1) Kaptan, yolculuk sırasında gemiyi veya taşman eşyayı ilgilendiren veya 

başkaca bir maddî zarar doğurması muhtemel olan bir kaza meydana geldiğinde, gemi zayi olsa bi
le, bir deniz raporu düzenlenmesini istemeye yetkili ve kendisinden istendiği takdirde buna zorunlu
dur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya ilgisi olduğunu ispat eden herkes isteyebilir. De
niz raporunun, vakit kaybetmeksizin aşağıda belirtilen yerlerden birinde düzenlenmesi istenebilir: 

a) Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise, kazadan sonra varılan ilk limanda, 

b) Gemi tamir edildiği veya eşya boşaltıldığı takdirde barınma limanında, 
c) Yolculuk geminin batması yüzünden veya diğer bir sebepten varma limanına ulaşmadan bi

ter ise, kaptanın veya ona vekâlet eden kişinin uğradığı ilk elverişli yerde. 

(2) Kaptan ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptandan 
sonra en yüksek rütbeli zabit tespit yaptırmak zorundadır. 

(3) Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır. 
(4) Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti simi lan içinde mahkemelerce düzenlenir. Diğer yerler

de, Türk Bayraklı gemiler, için yerel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Türk konsoloslukları 
deniz raporu düzenler. 
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2. Tespit edilecek konular 
MADDE 1099 - (1) Yolculuğun önemli olayları, özellikle kazalar ve zararın önüne geçilmesi ve

ya azaltılması için alınan önlemler tam ve açık olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir. 

3. Usul 
MADDE 1100 - (1) Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarının ad ve soyadlarını gösteren bir 

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diğer belgelerle birlikte 1098 inci maddede belirtilen 
mahkemeye veya konsolosluğa başvurur. 

(2) Başvuru üzerine mahkeme veya konsolosluk, tespit için mümkün olduğu kadar yakın bir 
gün belirler ve bunu uygun olan bir şekilde ilân eder. Ancak, gecikmesinde sakınca görülen hâller
de ilândan vazgeçilebilir. 

(3) Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diğer kişiler, mahkemede veya konsolosluk
ta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler. 

(4) Kaptan, gemi jurnaline dayalı olarak ge.^kli açıklamalarda bulunur. Gemi jurnali, mahke
meye veya konsolosluğa getirilemiyorsa veya tutulması zorunlu değilse, bu hâllerin sebepleri bildi
rilmelidir. 

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüğünde gemi adamlarından mahkemeye gelmemiş olan
ları dinleyebileceği gibi, olayların yeterince anlaşılması için kaptan ve diğer gemi adamlarına iste
diğini de sorabilir. 

(6) Kaptana, diğer gemi adamlarına ve olayla ilgisi bulunanlara doğru söylemeleri gerektiği ih
tar olunur. 

4. Tutanağın aslının saklanması 
MADDE 1101 - (1) Tutanağın aslı mahkemece veya konsoloslukça saklanır. İlgililerden iste

yenlere onaylanmış örnekleri verilir. 
VIII- Donatanın menfaatlerini koruma 
MADDE 1102 - (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiği sürece donatanın menfaatlerini ko

rumakla yükümlüdür. 
D) Kanundan doğan temsil yetkisi 
I- Donatanın temsilcisi sıfatıyla 
1. Kapsamı 
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada 
MADDE 1103 - (1) Gemi henüz bağlama limanında bulunduğu sırada kaptanın yapmış oldu

ğu hukukî işlemler donatanı bağlamaz; meğerki, kaptan kendisine ayrıca verilmiş özel bir yetkiye 
dayanarak hareket etmiş veya borç, diğer bir özel borçlandırıcı sebepten doğmuş olsun. 

(2) Kaptan bağlama limanında da gemi adamı tutmaya yetkilidir. 
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada 
MADDE 1104 - (1) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada kaptan, bu sıfatla, gemi

nin donatılmasına, yakıt ve kumanyasına, gemi adamlarına, geminin denize, yola ve yüke elverişli 
bir hâlde tutulmasına ve genel olarak yolculuğun güvenli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin her tür
lü işlem ve tasarrufları üçüncü kişilerle donatan adına yapmaya yetkilidir. 
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(2) Taşıma sözleşmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanın yet
kisi kapsamındadır. 

(3) Yabancı bayraklı gemilerde, geminin malikine veya kiracısına açılacak her türlü dava veya 
takip, onlar hakkında geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir. 

c) Kredi işlemleri 
MADDE 1105 - (1) Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuğu yapmak için zorunluluk 

bulunması hâlinde ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para veya 
veresiye mal almaya ve benzeri kredi işlemlerini yapmaya yetkilidir. 

(2) Birinci fıkrada kaptanın yapmaya yetkili olduğu belirtilen işlemlerin geçerliği, onun seçti
ği işlemin amaca uygun veya bu işlemle sağlanan para veya diğer şeylerin fiilen geminin korunma
sı veya yolculuk yapmak için kullanılmış olup olmamasına bağlı değildir. Üçüncü kişi, kaptanın 
yetkisiz olduğunu veya sağlanan krediyi başka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduğunu biliyor
sa yahut bunları bilmemesi ağır bir ihmâl oluşturuyorsa, kaptanın yaptığı işlem donatanı bağlamaz. 

(3) Kaptanın kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın şahsen sorumlu tutulması, ona dona
tan tarafından açık bir temsil yetkisi verilmiş bulunmasına bağlıdır. 

2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
MADDE 1106 - (1) Kaptanın kanundan doğan temsil yetkisini sınırlandırmış olan donatan, bu 

sınırlandırmalara kaptanın uymadığını, sadece bunları bilen kişilere karşı ileri sürebilir. 
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması 
MADDE 1107 - (1) Kaptanla yaptığı sözleşmenin feshini bildiren donatan, kaptanın, feshi bil

dirim süresi içinde, yetkilerini kullanmasını yasaklayabilir. 
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi 
MADDE 1108 - (1) Vekâleti olmadan donatan hesabına kendi parasından avans veren veya 

kendi adına borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacağı bakımından üçüncü kişiler duru
mundadır. 

5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu 
MADDE 1109 - (1) Donatan, kaptanın onun adına hareket ettiğini bildirerek veya bildirmeye-

rek, gemiyi sevk ve idare eden kişi sıfatıyla kanunî yetkileri dâhilinde yaptığı hukukî işlemlerden 
dolayı üçüncü kişilere karşı hak iktisap eder ve borç altına girer. 

(2) Kaptan, ifasını ayrıca üstlenmedikçe veya kanunî yetkilerini aşmadıkça, yapmış olduğu iş
lemlerden dolayı şahsen borç altına girmez. Kaptanın 1088 ve 1089 uncu maddelerden kaynakla
nan sorumluluğu saklıdır. 

6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri 
MADDE 1110 - (1) Donatan tarafından sınırlandırılmış olmadıkça, kaptan ile donatan arasın

daki ilişkilerde de kaptanın yetkilerinin kapsamı, 1103 ilâ 1105 inci maddelerde yer alan hükümle
re tâbidir. 

(2) Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sırasında meydana gelen olaylar, yaptığı sözleş
meler ve açılan davalar hakkında düzenli şekilde bilgi vermekle yükümlü olduğu gibi, şartlar elverdik
çe bütün önemli işlerde, özellikle 1105 inci maddede yazılı durumlarda, yolculuğun değiştirilmesi ve
ya kesilmesi gerektiğinde ve olağanüstü tamirler ile alımlarda donatandan talimat istemek zorundadır. 
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(3) Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olağanüstü tamirleri ve alım
ları, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir. 

(4) Kaptan, geminin bağlama limanına dönüşünde veya her isteyişinde donatana hesap vermek 
zorundadır. 

(5) Kaptan, taşıtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altın
da olursa olsun navlun dışında aldığı bütün paraları da, donatanın hesabına alacak yazmak zorun
dadır. 

II- Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı 
MADDE 1111 - (1) Kaptan, donatanın muvafakati olmaksızın kendi hesabına gemiye eşya 

yükleyemez. Bu yasağa uymadığı takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eşya için, yükleme 
yerinde ve zamanında istenebilecek en yüksek navlunu donatana ödemeye zorunludur. Donatanın 
kaptanın ödediği navlunun karşılamadığı zararı için tazminat isteme hakkı saklıdır. 

III- Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü 
1. Genel olarak 
MADDE 1112 - (1) Kaptan, yolculuk esnasında yükle ilgili olanların menfaati gereği eşyanın 

en iyi şekilde korunması için mümkün olan özeni göstermekle yükümlüdür. 
(2) Kaptan, bir zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için özel önlemlerin alınması gerekti

ğinde, yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmaya ve mümkünse talimatlarını almaya 
ve durumun gereğine göre bu talimatları yerine getirmeye zorunludur. Talimat alınması mümkün ol
madığı takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanları, bu gibi du
rumlardan ve alınan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düşeni yapar. 

(3) Kaptan, bu gibi durumlarda eşyayı tamamen veya kısmen boşaltmaya ve eşyanın bozulma
sı yüzünden veya diğer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararın başka surette önüne geçile
meyeceği anlaşılıyorsa, eşyayı satmaya; korunması yahut daha ileri götürülmesi için gereken para
yı sağlamak için rehnetmeye yetkilidir. 

(4) Kaptan, yükle ilgili olanların zamanında bizzat yapabilecek durumda olmamaları koşuluy
la, eşyanın ziyamdan ve hasara uğramasından doğan istem haklarını, mahkemelerde veya mahkeme 
dışında kendi adına kullanmaya yetkilidir. 

2. Rotadan sapma 
MADDE 1113 - (1) Yolculuğun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir hâl en

gellerse, kaptan durumun gereklerine ve imkânlar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduğu talima
ta göre, yolculuğa, başka bir rota üzerinde devam edebileceği gibi kısa veya uzun bir süre için ara 
verebilir veya kalkma limanına geri dönebilir. 

(2) Navlun sözleşmesinin sona ermesi hâlinde kaptan, 1211 inci madde hükümlerine göre ha
reket eder. 

3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi 
a) Genel olarak 
MADDE 1114 - (1) 1112 nci maddede yazılı hâller dışında kaptan, ancak yolculuğun devamı 

için zorunluluk bulunduğu takdirde, eşya üzerinde onu satmak, rehnetmek veya kullanmak suretiy
le tasarrufta bulunabilir. 
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b) Müşterek avarya hâlinde 

MADDE 1115 - (1) Kaptan, para ihtiyacı müşterek avaryadan kaynaklanmış olup da bunu kar
şılamak için değişik önlemlerden birine başvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgilile
re en az zarar verecek olanını seçmek zorundadır. 

c) Diğer hâllerde 

MADDE 1116 - (1) Müşterek avarya hâli bulunmadığı takdirde, kaptan, sadece, para ihtiyacı 
başka yolla karşılanamıyorsa veya diğer önlemlerin alınması donatan yönünden katlanılamayacak 
bir zararın doğmasına sebebiyet verecekse, eşyayı satabilir, rehnedebilir veya diğer bir şekilde eşya 
üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması 
MADDE 1117 - (1) Kaptan eşya üzerinde 1116 ncı maddede yazılı olduğu şekilde tasarruf et

tiği takdirde, donatan, bundan zarar gören yükle ilgili kişilerin uğradıkları zararı tazmin ile yüküm
lüdür. 

(2) Donatanın ödeyeceği tazminat hakkında 1186 ncı madde hükmü uygulanır. Eşyanın satışı 
sonucunda elde edilen net satış bedeli 1186 ncı maddede yazılı değeri aşarsa, onun yerine net satış 
bedeli geçer. 

4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği 
MADDE 1118-(1) Kaptanın, 1112, 1114, 1115 ve 1117 nci maddelere göre yaptığı hukukî iş

lemlerin geçerli olup olmadığı, 1105 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Deniz Ticareti Sözleşmeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gemi Kira Sözleşmeleri 

A) Tanımı ve türleri 

MADDE 1119 - (1) Gemi kira sözleşmesi, kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanıl
masını, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlendiği bir sözleşmedir. 

(2) Kiraya verenin, gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi üstlenmesi, 
sözleşmenin niteliğini değiştirmez. 

B) Gemi kira senedi 
MADDE 1120 - (1) Gemi kira sözleşmesinin taraflarından her biri, giderini vermek koşuluy

la, sözleşme şartlarını içeren ve gemi kira çarter partisi olarak adlandırılan bir gemi kira senedi dü
zenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebilir. 

C) Sicile şerh 
MADDE 1121 - (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, taraflar, gemi kira sözleşmelerinin 

Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Denizcilik Müsteşarlığı tara
fından tutulan özel sicile şerhini isteyebilirler. 

(2) Bu şerh, sonraki maliklere, kiracının gemi kira sözleşmesindeki koşullar çerçevesinde, ge
miyi kullanmasına izin vermek zorunluluğunu yükler. 
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D) Hüküm ve sonuçları 
I- Geminin kullanılmasından doğan istemler 
MADDE 1122 - (1) Kiracı, üçüncü kişilerin, geminin işletilmesinden dolayı, kiraya verene kar

şı yöneltecekleri tüm istemleri karşılamak yükümlülüğü altındadır. 
II- Geminin teslimi 
MADDE 1123 - (1) Kiraya veren, kiralanan gemiyi kararlaştırılan tarihte ve yerde denize el

verişli ve sözleşme ile güdülen amaca uygun bir şekilde kullanmaya hazır olarak kiracıya teslim et
mekle yükümlüdür. 

III- Giderler 
MADDE 1124 - (1) Geminin ayıplarından doğan tamirler ile bu yüzden değiştirilen parçaların 

giderleri kiraya verene aittir. 
(2) Geminin, ayıbından dolayı yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalması hâlinde, aşan 

süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiş ise geri verilir. 
(3) Geminin bakımı ve birinci fıkra kapsamına girmeyen tamirleri ile parçalarının değiştirilme

si ve işletilmesinden doğan giderler, kiracıya aittir. 
IV- Gemiyi kullanma hakkı 
MADDE 1125 - (1) Kiracı, gemiyi tahsis amacına uygun olarak sözleşme hükümleri çerçeve

sinde dilediği gibi kullanabilir. 

(2) Kiracı, kiraya verenin geminin donatımı için sözleşme hükümlerine göre gemide bıraktığı 
her tür malzeme ve teçhizatı, sözleşmenin bitiminde aynı nitelik ve nicelikte teslim etmek şartıyla 
kullanma hakkına sahiptir. 

V- Sigorta 
MADDE 1126 - (1) Kiracı, geminin iadesine kadar doğacak denizcilik ve sorumluluk riziko

larına karşı sigorta yaptırmak ve sigorta sözleşmesinin kurulduğunu kiraya verene önceden bildir
mekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinde ve poliçesinde, kiraya verenin ismen bildirilmesi ve si
gortanın "kimin olacaksa onun hesabına" yaptırılması zorunludur. 

VI- Gemi adamlarının çalıştırılması 
MADDE 1127 - (1) Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülükler 

kiracıya aittir. Geminin gemi adamlarıyla birlikte kiracının emrine verildiği kira sözleşmelerinde, 
gemi adamlanmn çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerden kiraya veren, kiracı ile 
birlikte ve müteselsilen sorumlu olur. 

VII- Kira ödeme borcu ve teminatı 
MADDE 1128 - (1) Kira bedeli, sözleşmede kararlaştırılan zamanda, bu hususta anlaşma yok

sa geminin zilyetliğinin sözleşme şartlan çerçevesinde kiracıya devredildiği günden başlamak üze
re aylık olarak ve peşin ödenir. 

(2) Kiraya veren, gemi kira sözleşmesinden doğan bütün alacakları için kiracıya ait taşınır ve 
kıymetli evrak üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hak
kına, kiracıya ödenecek navlun ve diğer alacaklar üzerinde aynı Kanunun 954 ilâ 961 inci madde
leri uyarınca alacak rehnine ve kiracıya ödenecek navlunu teminat altına almak üzere 1201 inci 
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maddeye göre tanınan hapis hakkına sahiptir; şu kadar ki, borçlular, alacak rehni kendilerine bildi-
rilmediği takdirde kiracıya yapacakları ödemeyle borçlarından kurtulurlar. 

VIII- Geminin iadesi 
MADDE 1129 - (1) Kiracı, sözleşme bitiminde gemiyi, teslim aldığı haliyle geri verir. Kiracı, 

gemide ve tesisatında, normal bir kullanım tarzı sonucu meydana gelen eksiklik, değişiklik veya 
aşınmadan sorumlu değildir. 

(2) Sözleşmenin bitiminde gemiyi iadede geciktiği takdirde kiracı, geciktiği sürenin ilk onbeş 
günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki katı üzerinden hesaplana
cak bir tazminatı ödemekle yükümlüdür; meğerlvi kiraya veren, daha yüksek bir zarara uğradığını 
ispat etmiş olsun. 

E) Uygulanacak hükümler 
MADDE 1130 - (1) Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanununun adî kira 

sözleşmeleri hakkındaki hükümleri nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Zaman Çarteri Sözleşmesi 

A) Tanımı 
MADDE 1131 - (1) Zaman çarteri sözleşmesi, tahsis edenin, donatılmış bir geminin ticarî yö

netimini belli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bırakmayı üstlendiği sözleşmedir. 

(2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayılır. 
B) Zaman çarter partisi 
MADDE 1132 - (1) Zaman çarteri sözleşmesi yapıldığında taraflardan her biri, giderini vere

rek, sözleşme şartlarını içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir. 

C) Tarafların hakları ve borçları 
I- Tahsis edenin borçları 
MADDE 1133 - (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden, 

belirlenen gemiyi, 
a) Kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak, 
b) Sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun 

bir hâlde bulundurmak 

ile yükümlüdür. 
II- Geminin ticarî yönetimi 
MADDE 1134 - (1) Geminin, ticarî yönetimi tahsis olunana aittir. 

(2) Kaptan, tahsis olunanın geminin ticarî yönetimine ilişkin olarak zaman çarteri sözleşmesi 
hükümleri çerçevesinde kendisine verdiği bütün talimatlara uymak zorundadır. 

III- Giderler 
MADDE 1135 - (1) Geminin ticarî işletilmesinden doğan, özellikle makinelerinin düzenli bir 

şekilde işlemesini sağlayacak nitelik ve miktarda yakıtın sağlanması için gerekli giderlere olduğu 
gibi, tüm giderlere tahsis olunan katlanır. 
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IV- Ücret ödeme borcu ve teminatı 
MADDE 1136 - (1) Tahsis ücreti, geminin ticarî yönetiminin, sözleşme şartlan çerçevesinde 

fiilen tahsis olunana bırakıldığı günden başlamak üzere aylık olarak ve peşinen ödenir. 
(2) Geminin hareketsiz kaldığı sürenin en az yirmidört saati geçmiş olması şartıyla, ticarî ba

kımdan yararlanılabilir bir durumda olmadığı süre için ücret ödenmez. 
(3) Tahsis eden zaman çarteri sözleşmesinden doğan bütün alacakları için, tahsis olunana ait ta

şınır ve kıymetli evrak üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca ha
pis hakkına, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde aynı Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uya
rınca alacak rehnine ve bu navlunu teminat altına almak üzere 1201 inci maddeye göre tanınan ha
pis hakkına sahiptir; şu kadar ki, navlun borçlusu, alacak rehni kendisine bildirilmediği takdirde 
tahsis olunana yapacağı ödemeyle borcundan kurtulur. 

V- Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü 
MADDE 1137 - (1) Tahsis olunan, geminin ticarî yönetimi dolayısıyla tahsis edenin uğradığı 

zararlardan sorumludur. 
(2) Tahsis olunan, sözleşme bitiminde gemiyi sözleşmede belirlenen yerde ve hâlde iade et

mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlâli hâlinde, tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, za
man çarteri sözleşmesinin bittiği tarihte ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katını ödemekle yü
kümlüdür; meğerki, bu yüzden daha yüksek bir zararın meydana geldiği ispat edilmiş olsun. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Navlun Sözleşmesi 
BİRİNCİ AYIRIM 
Genel Hükümler 

A) Navlun sözleşmesinin türleri 
MADDE 1138 - (1) Taşıyan, navlun karşılığında; 
a) Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir ye

rini taşıtana tahsis ederek; 
b) Kırkambar sözleşmesinde ayırdedilmiş eşyayı, 
denizde taşımayı üstlenir. 
(2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşımalarına uygulanmaz. 
B) Yolculuk çarter partisi 
MADDE 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleşrnesi yapıldığında taraflardan her biri, giderini ve

rerek, sözleşme şartlarını içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesi
ni isteyebilir. 

C) Kamaralar 
MADDE 1140 - (1) Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğinde kamaralar hariç tutulmuş sa

yılır; bununla beraber taşıtanın izni olmaksızın kamaralara eşya yükletilemez. 
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü 
MADDE 1141 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde taşıyan, geminin denize, yola ve yüke el

verişli bir hâlde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. 
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(2) Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola veya yüke elverişli olmamasından 
doğan zararlardan sorumludur; meğerki, tedbirli bir taşıyanın harcamakla yükümlü olduğu dikkat 
ve özen gösterilmekle beraber, eksikliği yolculuğun başlangıcına kadar keşfe imkân bulunmamış ol
sun. 

İKİNCİ AYIRIM 
Yükleme ve Boşaltma 

A) Yükleme 
I- Demirleme yeri 
MADDE 1142 - (1) Kaptan, eşyayı almak için gemiyi sözleşmede kararlaştırılan yere demir

ler. 
(2) Sözleşmede yalnızca geminin yükleme yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmışsa, gemi, 

bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanında yükleme yerinin belirlenmesini bekler. 
II- Yükleme giderleri 
MADDE 1143 - (1) Sözleşme, yükleme limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile 

aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiye kadar taşıma gideri taşıtana, yükleme gideri ise taşıya
na aittir. 

III- Yüklenecek eşya 
1. Kararlaştırılandan başka eşya 
MADDE 1144 - (1) Kararlaştırılan eşya yerine, aynı varma limanı için, taşıtan tarafından ge

miye başka eşya yükletilmek istenilirse taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu kabul ile 
yükümlüdür. Sözleşmede, eşya ferden belirlenmiş ise bu hüküm uygulanmaz. 

2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü 
a) Eşya hakkında 
MADDE 1145 - (1) Taşıtan ile yükleten, eşya hakkında taşıyana tam ve doğru beyanda bulun

makla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıya
na karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise ancak kusurları varsa sorumlu 
olurlar. 

(2) Taşıyanın navlun sözleşmesi gereğince taşıtan ve yükleten dışındaki kişilere karşı olan yü
kümlülükleri ve sorumluluğu saklıdır. 

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

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

(2) Kaptanın onayıyla hareket etmiş olmaları, taşıtan ve yükleteni diğer kişilere karşı sorumlu
luktan kurtarmaz. Bunlar eşyanın el konulmuş olduğunu ileri sürerek navlunu ödemekten kaçına-
mazlar. 

(3) Eşya, gemiyi veya içindeki diğer eşyayı-vehlikeye sokarsa, kaptan, bunu karaya çıkarmaya 
veya zorunluluk hâllerinde denize atmaya yetkilidir. 
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c) Gizlice yüklenen eşya hakkında 
MADDE 1147 - (1) Kaptanın bilgisi olmaksızın gizlice gemiye eşya yükleyen kişi de 1145 in

ci maddeye göre bu yüzden doğacak zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eşyayı tek
rar karaya çıkarmaya ve gemiyi veya diğer eşyayı tehlikeye düşürürse gerektiğinde denize atmaya 
yetkilidir. Kaptan eşyayı gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sırasında bu gibi yolculuk ve 
eşya için alınan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir. 

d) Tehlikeli eşya hakkında 
MADDE 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuata göre tehlikeli sayılan 

eşya kaptanın bunlardan veya bunların tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksızın gemiye 
getirilirse, taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye gö
re sorumludur. Bu hâlde kaptan eşyayı her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çıkarmaya, imha 
etmeye veya başka suretle zararsız hâle getirmeye yetkilidir. 

(2) Kaptan, eşyanın tehlikeli cins veya niteliğini bildiği hâlde, yüklemeye onay vermişse, eşya 
gemiyi veya diğer eşyayı tehlikeye soktuğu takdirde aynı şekilde hareket etmeye yetkilidir. Bu 
hâlde de taşıyan veya kaptan, zararı tazmin etmekle yükümlü değildir. Müşterek avarya hâlinde za
rarın paylaşılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

3. Bilgi 
MADDE 1149 - (1) Taşıyanın veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâller

de kaptanın bilgisi hükmündedir. 
IV- Başka gemiye yükleme ve aktarma 
MADDE 1150 - (1) Taşıyan, taşıtanın iznini almadan eşyayı başka gemiye yükleyemez, yük-

lerse bundan doğacak zarardan sorumlu olur; meğerki, eşyanın kararlaştırılan gemiye yükletilmiş 
olması hâlinde de zararın meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taşıtana ait olsun. 

(2) Tehlike hâlinde ve yolculuk başladıktan sonra yapılacak aktarmalar hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

V- Güverteye konacak eşya 
MADDE 1151 - (1) Taşıyan, eşyayı güvertede taşıyamaz ve küpeşteye asamaz. 
(2) Taşıyan eşyayı ancak yükleten ile arasındaki anlaşmaya veya ticarî teamüle uygunsa ya da 

mevzuat gereği zorunluysa güvertede taşıyabilir.': 

(3) Taşıyan eşyanın güvertede taşınması veya taşınabileceği hususunda yükleten ile anlaştığı 
takdirde denizde taşıma senedine bu yolda yazılı bir kaydı düşmesi gerekir. Böyle bir kaydın düşül
memesi hâlinde, güvertede taşıma hususunda bir anlaşmanın varlığını ispat yükü taşıyana aittir; şu 
kadar ki, taşıyan, denizde taşıma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kişilere 
karşı böyle bir anlaşmayı ileri sürmek hakkına sahip değildir. 

(4) Eşyanın güvertede taşınmış olması birinci veya ikinci fıkraya aykırı ise, taşıyan, güvertede 
taşımadan ileri gelen zıya, hasar veya geç teslimden 1178 ve 1179 uncu maddelere göre sorumlu 
olur. Taşıyanın sorumluluğunun sınırları hakkında, yerine göre, 1186 veya 1187 nci maddeler uygu
lanır. 

(5) Eşyanın ambarda taşınması hakkındaki açık anlaşmaya aykırı olarak güvertede taşınması, 
taşıyanın, 1187 nci madde anlamında bir fiili veya ihmâli sayılır. 
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VI- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
MADDE 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmamışsa, taşıyan ve

ya yetkili bir temsilcisi, ikinci ilâ beşinci fıkra hükümlerine uygun olarak taşıtana bir hazırlık bildi
riminde bulunur. 

(2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. 
(3) 1142 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üze

rine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler 
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanında kalır. Bu 
hükmün uygulanmasında, liman yönetiminin talimatı, taşıtanın talimatı hükmündedir. 

(4) Yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre, ta
şıtandan başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bildirim bu kişiye yapılır. Bildirimin 
muhatabı bulunamazsa veya muhatap bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşıtana bildi
rilir. Bu takdirde, hazırlık bildirimi, bildirim girişiminde bulunulduğu tarihte yapılmış sayılır. 

(5) Hazırlık bildiriminin geçerliği, herhangi bir şekle bağlı değildir. Hazırlık bildiriminin hü
küm doğurması için, muhatabına ulaşması zorunludur. 

2. Yükleme süresi 
MADDE 1153 - (1) Yükleme süresi, hazırliK bildiriminin, muhatabına ulaşmasını izleyen ilk 

takvim günü ve eğer yüklemeye fiilen başlanmışsa, o andan itibaren işlemeye başlar. Sürenin işle
meye başladığı anda, yüklemeye fiilen başlanamaması hâlinde de 1156 nci madde uygulanır. 

(2) Yükleme süresi sözleşme ile belirlenmemişse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz ça
lışma ile yapılması hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre he
saplanırken, yüklemenin yapılacağı liman, taşımayı yapan gemi, yükleme tesis ve araçları ve yükün 
niteliği ile birlikte yükleme limanı düzenlemeleri ve yerel teamül göz önünde bulundurulur. 

(3) Taraflar, yükleme süresi için ücret ödenmesini kararlaştırabilirler. 
3. Sürastarya süresi 
MADDE 1154 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmesi için yükleme 

süresinden fazla beklemek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye "sürastarya süresi" denir. 
(2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da, sürastar

ya süresi belirtilmemişse, bu süre on gündür. 
(3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın başlar. 
4. Sürastarya parası 
MADDE 1155 - (1) Sürastarya süresi için taşıyana "sürastarya parası" ödenir. 
(2) Sürastarya parasının miktarı sözleşme ik1 kararlaştırılmışsa, taşıyan, sözleşmede belirlenen 

miktarı aşan bir istemde bulunamaz. 
(3) Sözleşmede miktarı kararlaştırılmamışsa, sürastarya parası olarak yükleme süresini aşan 

bekleme nedeniyle, taşıyanın yaptığı zorunlu ve yararlı giderler istenebilir. 
(4) Yükleme limanında doğan sürastarya parasının borçlusu, taşıtan olup, sürastarya parası 

ödenmeden veya yeterli teminat verilmeden, taşıyan gemiyi yola çıkarmak zorunda değildir. Bu se
beple fazladan beklediği süre için taşıyan, uğradığı zararın tamamını taşıtandan isteyebilir. 
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(5) Yükleme limanında doğan sürastarya parası, sürastarya süresinin hesabında esas alınan za
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanılmayan zaman birimi için sürastarya parası istenemez. 

(6) Navluna ilişkin hükümler, yükleme limanında doğan sürastarya parasına kıyas yoluyla bi
le uygulanamaz. 

5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı 
MADDE 1156 - (1) Yükleme süresi takvime göre aralıksız hesaplanır. 
(2) Taşıtanın faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye tesli

mi mümkün olmayan günler de yükleme süresinin hesabında dikkate alınır. 

(3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye alın
ması mümkün olmayan günler ise bu sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

(4) Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi her iki tarafın faaliyet alanını ilgilendiren tesadüfi 
sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye teslim edilmesi ve alınması imkânı bulunmayan günler yükle
me süresine eklenir; şu kadar ki, yükleme süresi içinde olmasına rağmen taşıtan bu günler için ta
şıyana sürastarya parası ödemekle yükümlüdür. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâllerde, yüklemeye fiilen devam edildiği anda, süre 
durduğu yerden işlemeye başlar. 

(6) Sürastarya süresi ise ikinci ilâ beşinci fıkralarda belirtilen hâllerden etkilenmeksizin kesin
tisiz olarak hesaplanır; meğerki, bu hâllerin doğumuna taşıyan kusuruyla sebep olsun. 

6. Hızlandırma primi 
MADDE 1157 - (1) Yüklemenin, sözleşmede kararlaştırılan yükleme süresinden önce bitiril

mesi hâlinde, taşıyanın, kullanılmayan süre için taşıtana bir para ödemesini öngören anlaşmalar ge
çerlidir. Bu paraya ilişkin sürenin hesaplanmasında, yükleme süresinin hesabına ilişkin kurallar uy
gulanır. 

(2) Yapılan sözleşme, navlunun belirlenmesine ilişkin olarak yükleme veya boşaltma limanın
da geçerli olan idarî, malî veya cezaî hükümleri dolanmak amacına yönelikse, birinci fıkra uygulan
maz. 

VII- Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi 
MADDE 1158 - (1) Taşıtan, yolculuk çarteri sözleşmesini, gemi o sözleşme uyarınca yükle

mesini tamamlayıp yolculuğa çıkıncaya kadar feshedebilir. 

(2) Fesih tazminatı olarak, taşıyan sözleşmenin feshedilmesinden dolayı yoksun kaldığı kazanç 
ve o zamana kadar doğmuş olan alacaklarını isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaştırılan toplam 
navlunun yüzde otuzu, yoksun kalınan kazanç sayılır. Feshedilen sözleşmenin ifası için gereken sü
re içinde, taşıyanın, yeni navlun sözleşmeleri yapmak suretiyle elde ettiği kazanç, tazminat tutarın
dan indirilir. 

(3) Fesih hakkının, gemiye eşya alındıktan sonra kullanılması hâlinde, taşıyan, eşyanın boşal
tılması için gereken süreyi beklemek zorundadır. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sa
yılmaz. Taşıyan, taşıtanın eşyanın gemiden çıkarılması nedeniyle sebep olduğu bütün giderleri ve 
zararları talep edebilir; her hâlde bu zarar, kaybedilen süre karşılığı sürastarya ücretinden az olamaz. 

(4) Sözleşme uyarınca birden fazla yolculuk yapılacaksa, fesih hakkı, henüz başlamış olmayan 
yolculuklardan her biri için ayrı ayrı veya hepsi için birlikte kullanılabilir. 
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VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması 
1. Yüklemenin hiç yapılmaması 
MADDE 1159 - (1) Yükleme süresi ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresi bittiği hâlde yükle

me henüz başlamamışsa taşıyan; 
a) Sözleşmeyi feshedilmiş sayabilir veya 
b) Yüklemenin yapılması için beklemeye devam edebilir. 
(2) Taşıyanın, sözleşmenin feshedildiğini kabul edip 1158 inci maddenin ikinci fıkrası uyarın

ca tazminat isteyebilmesi için beklemekle yükümlü olduğu süre dolduğunda, taşıtana faks mesajı, 
elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere, yazılı bildirimde bulun
ması zorunludur. 

(3) Taşıyan, yüklemenin yapılmasını beklemeye devam ederse, bu fazla bekleme sebebiyle uğ
radığı zararın tamamını taşıtandan isteyebilir. 

2. Eksik yükleme 
MADDE 1160 - (1) Yükleme süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi bittikten sonra, ta

şıyan, yüklemenin tamamlanması için daha fazla beklemek zorunda değildir. Taşıyan, taşıtanın ta
limatına dayanarak yükleme ve varsa sürastarya süresinden sonra beklemeye devam ederse, bu sü
re için yaptığı giderlerle bu yüzden uğradığı zarara karşılık tazminat isteyebilir. 

(2) Yükleme süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi bittikten sonra, taşıyan, taşınması 
kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, taşıtanın istemi üzerine yola çıkmak zorun
dadır. Bu durumda taşıyan, 

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan navlunun tamamını, 

b) Doğmuş sürastarya ücretini, 
c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı, 
d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine 

ek teminat gösterilmesini, 
isteyebilir. Şu kadar ki, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya 

taşınmışsa, bu eşya için alınacak navlun, (a) bendine göre istenecek navlundan düşülür. 
(3) Yükleme süresinin ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinin sonunda, kararlaştırılan eşya

nın tamamı yüklenmemiş ve birinci ile ikinci fıkralara göre talimat da verilmemiş ise, taşıyan, ta
şıtana faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazı
lı bildirimde bulunup, belli süre içinde talimat verilmesini isteyebilir. Sürenin sonuna kadar tali
mat verilmezse, taşıyan sözleşmeyi feshedilmiş sayarak 1158 inci maddeden doğan haklarını kul
lanabilir. 

IX- Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması 
1. Birden çok yükleten 
MADDE 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir 

talimata göre eşya, aynı limanda birden çok kişiden teslim alınacaksa, hazırlık bildiriminin taşıtana 
yapılması gereklidir. 1152 ilâ 1160 inci madde hükümleri, birden çok yükleten bulunması dikkate 
alınmaksızın uygulanır. Yükletenler, her bir eşya için, geminin yükleme yerinin değiştirilmesini is-
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teyebilir; şu kadar ki, yer değiştirmenin, manevrası da dâhil olmak üzere bütün giderleri taşıtana ait
tir ve yükleme ile sürastarya süreleri yer değiştirme manevrası sırasında işlemeye devam eder. 

2. Birden çok taşıtan 
MADDE 1162 - (1) Geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız 

yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleşme için 
ayrı ayrı uygulanır; şu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleştiğinde, gemiye alın
mış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer 
bütün taşıtanların onayı alınmış olmadıkça taşıtan, eşyanın boşaltılmasını isteyemez. 

X- Kırkambar sözleşmesi 

1. Yükleme anı 
MADDE 1163 - (1) Kırkambar sözleşmesinde taşıtan, taşıyanın veya yetkili temsilcisinin çağ

rısı üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemek zorundadır. 

(2) Taşıtan gecikirse taşıyan, eşyanın teslimini beklemekle yükümlü değildir. Yolculuk, eşya 
teslim alınmadan başlamış olsa bile, taşıtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; şu kadar ki, taşı
yanın teslim edilmiş olmayan eşya yerine yüklediği eşyanın navlunu, tam navlundan indirilir. 

(3) Taşıyanın, geciken taşıtandan navlun isteyebilmesi için bunu yola çıkmadan önce taşıtana 
faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazılı şekil
de bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkını kaybeder. 

2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 1164 - (1) Yüklemeden sonra taşıtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarınca te

minat altına alınmış diğer alacakları ödeyerek veya 1202 nci madde uyarınca teminat vererek söz
leşmeyi feshedebilir; şu kadar ki, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesi
ne veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayını almış olmadıkça taşıtan, 
eşyanın boşaltılmasını isteyemez. Taşıyan eşyanın gemiden çıkarılması için rotayı değiştirmek ve
ya bir limana uğramak zorunda değildir. 

XI- Belgeleri verme yükümlülüğü 

MADDE 1165 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde, taşıtan ve yükleten, eşyanın teslim alına
cağı süre içinde o eşyanın taşınması için gerekli belgeleri taşıyana vermek zorundadır. 

(2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunların gerçeğe uymayan beyanları 
içermelerinden doğan zararlardan taşıtan ve yükleten taşıyana ve yükle ilgili diğer kişilere karşı 
1145 inci madde gereğince sorumludur. 

B) Boşaltma 

I- Demirleme yeri 
MADDE 1166 - (1) Kaptan, eşyayı boşaltmak için gemiyi sözleşmede kararlaştırılan yere de

mirler. 

(2) Sözleşmede yalnızca, geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmamışsa, 
gemi, bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanında boşaltma yerinin belirlenmesini 
bekler. 
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II- Boşaltma giderleri 
MADDE 1167 - (1) Sözleşme, boşaltma limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile 

aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiden çıkartılması gideri taşıyana, geri kalan boşaltma gi
derleri ise, gönderilene aittir. 

III- Süreler 
1. Hazırlık bildirimi 
MADDE 1168 - (1) Boşaltmanın belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmamışsa, taşıyan ve

ya yetkili bir temsilcisi, ikinci ilâ beşinci fıkra hükümlerine uygun olarak gönderilene hazırlık bil
diriminde bulunur. 

(2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1166 ncı maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. 
(3) 1166 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üze

rine gemiye boşaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler 
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanında kalır. Bu 
hükmün uygulanmasında, liman yönetiminin talimatı, gönderilenin talimatı hükmündedir. 

(4) Yolculuk çarteri sözleşmesine, konişmentoya veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir ta
limata göre, gönderilenden başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bildirim bu kişiye 
yapılır. Bildirimin muhatabı bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşı
tana bildirilir. Bu takdirde hazırlık bildirimi, bildirim girişiminde bulunulduğu tarihte yapılmış sa
yılır. 

(5) Hazırlık bildiriminin geçerliliği herhangi bir şekle bağlı değildir. Hazırlık bildiriminin hü
küm doğurması için, muhatabına ulaşması zorunludur. 

2. Boşaltma süresi 
MADDE 1169 - (1) Hazırlık bildiriminin muhatabına ulaşmasını izleyen ilk takvim günü ve 

eğer boşaltmaya fiilen başlanmış ise, o andan itibaren boşaltma süresi işlemeye başlar. Sürenin iş
lemeye başladığı anda, boşaltmaya fiilen başlanamaması hâlinde de, 1172 nci madde uygulanır. 

(2) Boşaltma süresi sözleşme ile belirlenmemişse, boşaltmanın yirmidört saatlik kesintisiz ça
lışma ile yapılması hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, boşaltma süresi olarak kabul edilir. Bu süre he
saplanırken, boşaltmanın yapılacağı liman, taşımayı yapan gemi, boşaltma tesis ve araçları ve eşya
nın niteliği ile birlikte, boşaltma limanı düzenlemeleri ve yerel teamül göz önünde bulundurulur. 

(3) Taraflar, boşaltma süresi için ücret ödenmesini kararlaştırabilirler. 
3. Sürastarya süresi 
MADDE 1170 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, boşaltma süresinden fazla bekle

mek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye "sürastarya süresi" denir. 
(2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da sürastar

ya süresi belirtilmemişse, bu süre on gündür. 

(3) Sürastarya süresi, boşaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işleme
ye başlar. 

4. Sürastarya parası 
MADDE 1171 - (1) Sürastarya süresi için taşıyana "sürastarya parası" ödenir. 
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(2) Sürastarya parasının miktarı sözleşme ile kararlaştırılmışsa taşıyan, sözleşmede belirtilen 
miktarı aşan bir istemde bulunamaz. 

(3) Sözleşmede miktarı kararlaştırılmamışsa, sürastarya parası olarak, boşaltma süresini aşan 
bekleme nedeniyle taşıyanın yaptığı zorunlu ve yararlı giderler istenebilir. 

(4) Boşaltma limanında doğan sürastarya parasının borçlusu taşıtandır. 

(5) Boşaltma limanında doğan sürastarya parası, sürastarya süresinin hesabında esas alınan za
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanılmayan zaman birimi için sürastarya parası istenemez. 

(6) Navluna ilişkin hükümler, boşaltma limanında doğan sürastarya parasına kıyas yoluyla bi
le uygulanamaz. 

5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı 
MADDE 1172 - (1) Boşaltma süresi takvime göre aralıksız hesaplanır. 
(2) Gönderilenin faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden 

karaya çıkarılması mümkün olmayan günler de boşaltma süresinin hesabında dikkate alınır. 

(3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden çı
karılması mümkün olmayan günler ise bu sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

(4) Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi, her iki tarafın faaliyet alanını ilgilendiren tesadü
fi sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden çıkarılması ve karaya götürülmesi mümkün olmayan gün
ler boşaltma süresine eklenir; şu kadar ki, boşalıma süresi içinde olmasına rağmen gönderilen, bu 
günler için taşıyana sürastarya parası ödemekle yükümlüdür. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâllerde, boşaltmaya fiilen devam edildiği anda, sü
re durduğu yerden işlemeye başlar. 

(6) Sürastarya süresi ise ikinci ilâ beşinci fıkralarda belirtilen hâllerden etkilenmeksizin kesin
tisiz olarak hesaplanır; meğerki, bu hâllerin doğumuna taşıyan kusuruyla sebep olsun. 

6. Hızlandırma primi 
MADDE 1173 - (1) Boşaltmanın, sözleşmede kararlaştırılan boşaltma süresinden önce bitiril

mesi hâlinde, taşıyanın, kullanılmayan süre için taşıtana bir para ödemesini öngören anlaşmalar ge
çerlidir. Bu paraya ilişkin sürenin hesaplanmasında, boşaltma süresinin hesabına ilişkin kurallar uy
gulanır. 

(2) Yapılan sözleşme, navlunun belirlenmesine ilişkin olarak yükleme veya boşaltma limanın
da geçerli olan idari, malî veya cezaî hükümleri dolanmak amacına yönelikse, birinci fıkra uygulan
maz. 

IV- Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 
MADDE 1174 - (1) Gönderilen, eşyayı almaya hazır olduğunu bildirip de boşaltma süresini ve 

kararlaştırılmış ise sürastarya süresi içinde eşyariın tamamını teslim almamışsa, taşıyan, gönderile
ne haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen hakları kul
lanabilir. 

(2) Gönderilen, eşyayı teslim almaktan kaçınır veya 1168 inci maddede yazılı bildirim üzerine 
eşyayı teslim almaya hazır olup olmadığını bildirmez yahut bulunamazsa taşıyan, birinci fıkrada 
gösterilen tarzda hareket etmek ve aynı zamanda durumu taşıtana bildirmek zorundadır. 
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(3) Önceki fıkralarda düzenlenen hâllerde, gönderilenin gecikmesi veya tevdi işlemi yüzünden 
boşaltma süresi geçmiş ise, taşıyan, sürastarya parası isteyebilir. Sürastarya süresi dolduktan sonra
ki gecikmeler nedeniyle taşıyan, uğradığı bütün zararın tazminini isteyebilir. 

V- Kısmî çarter sözleşmelerinde 
MADDE 1175 - (1) Geminin kısımları veya belli yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız 

yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleşme için ayrı ayrı 
uygulanır. 

VI- Kırkambar sözleşmesi 
1. Boşaltma işleri 
MADDE 1176 - (1) Kırkambar sözleşmesinde gönderilen, taşıyanın veya yetkili bir temsilci

sinin bildirimi üzerine gecikmeden eşyayı teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanınmıyorsa 
bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapılır. 

(2) 1174 üncü madde hükmü kırkambar sözleşmelerine de uygulanır. Bu maddeye göre taşıta
na yapılması gereken bildirim yerel âdete göre ilân yoluyla olur. 

2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri 
MADDE 1177 - (1) Geminin tamamı veya bir kısmı yahut belli bir yeri taşıtana tahsis edilmiş 

olup da taşıtan üçüncü şahıslarla kırkambar sözleşmeleri yapmış bulunursa, yolculuk çarteri sözleş
mesini yapmış olan taşıyanın hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi 
olmakta devam eder. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 

A) Taşıyanın sorumluluğu 
I- Genel olarak 
MADDE 1178 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yükletilmesi, is

tifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan 
beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

(2) Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, zıya, ha
sar veya teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş 
olması şartıyla sorumludur. 

(3) Eşya, yükleten veya onun adına veya hesabına hareket eden bir kişiden yahut yükleme li
manında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın taşınmak üzere kendilerine teslimi zo
runlu makamlardan ya da üçüncü kişilerden taşıyanca teslim alındığı andan; 

a) Taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana veya 
b) Gönderilenin eşyayı teslim almaktan kaçındığı hâllerde sözleşme veya kanun hükümlerine 

yahut boşaltma limanında uygulanan ticar teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazır tutuldu
ğu ana ya da 

c) Boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın kendilerine teslimi zo
runlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana, 

kadar taşıyanın hâkimiyetinde sayılır. 
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(4) Eşya, navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça kararlaştırılmış olan sü
re veya açıkça kararlatın İmiş bir süre yoksa, olayın özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan eşya
nın tesliminin makul olarak istenebileceği süre içinde teslim edilmediği takdirde teslimde gecikme 
olduğu varsayılır. 

(5) Eşyanın zayi olmasına dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kişi, dördüncü fıkra 
uyarınca teslim süresinin dolmasından itibaren aralıksız altmış gün içinde teslim olunmayan eşyayı 
zayi olmuş sayabilir. 

II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri 
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep 
MADDE 1179 - (1) Taşıyanın veya adamlarının kastından veya ihmâlinden doğmayan sebep

lerden ileri gelen zarardan taşıyan sorumlu değildir. Taşıyanın veya adamlarının kastının veya 
ihmâlinin bu zarara sebebiyet vermediğini ispat yükü, taşıyana aittir. 

(2) "Taşıyanın adamları" terimi, taşımada kullanılan geminin adamlarını, taşıyanın taşıma iş
letmesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişileri ve taşıma işletmesinde çalışmasa bi
le navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer kişileri kapsar. Fiilî taşıyana ilişkin hükümler sak
lıdır. 

2. Teknik kusur ve yangın 
MADDE 1180 - (1) Zarar, geminin şevkine veya başkaca teknik yönetimine ilişkin bir hareke

tin veya yangının sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız kendi kusurundan sorumludur. Daha çok 
yükün menfaati gereği olarak alınan önlemler, geminin teknik yönetimine dâhil sayılmaz. 

(2) Tereddüt hâlinde zararın, teknik yönetimin sonucu olmadığı kabul edilir. 
3. Denizde kurtarma 
MADDE 1181 - (1) Taşıyan, müşterek avarya hâli hariç, denizde can ve eşya kurtarmadan ve

ya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece eşya kurtar
maya yönelikse, aynı zamanda makul bir hareket tarzı oluşturması gerekir. 

III- Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller 
MADDE 1182 - (1) Zararın aşağıdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde taşıyan ve adamları, 

kusursuz sayılır: 
a) Denizin veya geminin işletilmesine elverişli diğer suların tehlike ve kazaları; 
b) Harp olayları, karışıklık ve ayaklanmalar, kamu düşmanlarının hareketleri, yetkili makam

ların emirleri veya karantina sınırlamaları; 
c) Mahkemelerin el koyma kararları; 
d) Grev, lokavt veya diğer çalışma engelleri; 
e) Yükleten, taşıtan ve eşyanın maliki ile bunların temsilcilerinin ve adamlarının fiil veya 

ihmâlleri; 

f) Hacim veya tartı itibarıyla kendiliğinden eksilme veya eşyanın gizli ayıpları ya da eşyanın 
kendisine özgü doğal cins ve niteliği; 

g) Ambalajın yetersizliği; 
h) İşaretlerin yetersizliği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 1228 — 

(2) Birinci fıkradaki sebeplerin ortaya çıkmasına taşıyanın sorumlu olduğu bir olayın yol açtı
ğı ispatlanırsa, taşıyan sorumluluktan kurtulamaz. 

(3) Zararın, durumun gereklerine göre birinci fıkrada yazılı sebeplerin birinden ileri gelmesi 
muhtemel ise, bu sebepten ortaya çıktığı varsayılır; ancak, aksi ispatlanabilir. 

IV- Sebeplerin birleşmesi 

MADDE 1183 - (1) Taşıyanın veya adamlarının kusurunun diğer bir sebeple birlikte zıya, ha
sar veya teslimdeki gecikmeye yol açması hâlinde, taşıyan, zıya, hasar veya teslimdeki gecikmenin 
sadece belirtilen kusura bağlanabilen kısmından sorumludur. Böyle bir kısmî sorumluluk için bu 
hâllerin söz konusu kusura bağlanamayacak kısmının taşıyanca ispatı gerekir. 

V- İnceleme ve bildirim 

1. İnceleme 
MADDE 1184 - (1) Gönderilen eşyayı teslim almadan, taşıyan, kaptan veya gönderilen, eşya

nın hâl ve durumunu, ölçü, sayı veya tartısını tespit ettirmek amacıyla onları mahkemeye veya yet
kili diğer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diğer ta
raf da incelemede hazır bulundurulur. 

(2) İnceleme giderleri, başvuruda bulunana aittir. İnceleme için gönderilen başvuruda bulunup 
da sonuçta taşıyanın tazminat vermesi gereken bir zıya veya hasar belirlenirse inceleme giderleri ta
şıyana ait olur. 

2. Bildirim 

MADDE 1185 - (1) Zıya veya hasarın en geç eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana 
yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Zıya veya hasar haricen belli değilse, bildirimin eşyanın gönderile
ne teslimi tarihinden itibaren aralıksız olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. İh
barnamede zıya veya hasarın neden ibaret olduğ :nun genel olarak belirtilmesi gereklidir. 

(2) Eşyanın incelenmesi tarafların katılımıyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus 
için resmen atanmış uzmanlar tarafından yapılmışsa bildirime gerek yoktur. 

(3) Gerçek veya muhtemel bir zıya veya hasarın söz konusu olması hâlinde taşıyan ve gönde
rilen, eşyanın incelenmesi ve koli sayısının belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü ko
laylığı göstermekle yükümlüdürler. 

(4) Eşyanın zıya veya hasarı ne bildirilmiş, ne de tespit ettirilmiş olursa, taşıyanın eşyayı de
nizde taşıma senedinde yazılı olduğu gibi teslim ettiği ve eğer eşyada bir zıya veya hasarın meyda
na geldiği belirlenirse, bu zararın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul olu
nur. Şu kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 

(5) Eşyanın teslimindeki gecikmenin, gönderilen tarafından, onun kendisine teslimi tarihinden 
itibaren aralıksız olarak hesaplanacak altmış gün içinde taşıyana yazılı olarak bildirilmesi şarttır. 
Süresinde bildirim yapılmayan gecikme zararları için tazminat ödenmez. 

(6) Eşya, fiilî taşıyan tarafından teslim edilmişse, bu madde uyarınca kendisine yapılan her bil
dirim taşıyana yapılmış gibi ve taşıyana yapılan her bildirim de fiilî taşıyana yapılmış gibi hüküm 
ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zabiti dâhil olmak üzere, taşıyan veya fiilî taşıyan ad ve hesa
bına hareket eden bir kişiye yapılan bildirim, taşıyana veya fiilî taşıyana yapılmış sayılır. 
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VI- Sorumluluğu sınırlandırma hakkı 
1. Sorumluluk sınırları 
MADDE 1186 - (1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya hasar nedeniyle ta

şıyan, her hâlde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli veya ünite başına 
666,67 Özel Çekme Hakkına veya zıyaa ya da hasara uğrayan eşyanın gayri safi ağırlığının her bir 
kilogramı için iki Özel Çekme Hakkını karşılayan tutan aşan zarar için sorumlu olmaz; meğerki, eş
yanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine 
yazılmış olsun. Özel Çekme Hakkı, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir ta
rihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilir. 

(2) Taşıyanın ödemesi gereken tazminatın toplamı, eşyanın navlun sözleşmesine uygun olarak 
gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki ve tarihteki değerine göre hesaplanır. Eşya
nın değeri, borsa fiyatına veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatına veya her ikisinin de yok
luğu hâlinde aynı nitelikte ve kalitede eşyanın olağan değerine göre belirlenir. 

(3) Eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma gerecine konmuş ise, denizde ta
şıma senedine söz konusu taşıma gerecinin içeriği olarak yazılmış her koli veya ünite, ayrı bir koli 
veya ünite sayılır. Aksi hâlde, böyle bir taşıma gereci, tek bir koli veya ünite sayılır. Bizzat taşıma 
gereci zıyaa veya hasara uğrarsa, taşıyana ait veya onun tarafından sağlanmış olmadıkça, taşıma ge
reci ayrı bir koli sayılır. 

(4) Yükletenin birinci fıkra uyarınca yaptığı bildirim denizde taşıma senedine yazılmışsa, bu 
kayıtlar karine oluşturur, ancak bu karine taşıyan bakımından bağlayıcı değildir; 1239 uncu madde
nin üçüncü fıkrası, söz konusu kayıtlar hakkında uygulanmaz. 

(5) Yükleten eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmişse, taşıyan, her hâlde, 
eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin zıya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz. 

(6) Taşıyanın, taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, geciken eşya için ödenecek 
navlunun ikibuçuk katı ile sınırlıdır; şu kadar ki, bu tutar, navlun sözleşmesine göre ödenecek top
lam navlun miktarından fazla olamaz. 

(7) Taşıyanın, birinci ve altıncı fıkraların birlikte uygulanması hâlinde toplam sorumluluğu, eş
yanın tam ziyamdan sorumluluğu hâlinde birinci fıkra gereğince tazminle yükümlü olacağı tutarı 
geçemez. 

(8) Taraflar, birinci ve altıncı fıkralarda öngörülen sınırlardan daha yüksek tutarlar kararlaştı-
rabilirler; şu kadar ki, birinci fıkra bakımından tarafların kararlaştırdığı sınır, o fıkrada öngörülen 
sınırlardan hangisi yüksek ise, o sınırdan daha düşük olamaz. 

2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
MADDE 1187 - (1) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, kasten veya pervasızca bir davranışla 

ve böyle bir zararın veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin 
veya ihmâlinin sebebiyet verdiği ispat edildiği takdirde taşıyan, 1186 ncı maddede öngörülen so
rumluluk sınırlarından yararlanamaz. 

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zara
rın veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin veya ihmâlinin se
bebiyet verdiği ispat edilen taşıyanın adamları da, 1190 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne da
yanarak 1186 ncı maddede öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamazlar. 
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VII- Tazminat istemi için süre 

1. Hak düşürücü süre 
MADDE 1188 - (1) Eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her tür

lü tazminat istem hakkı, bir yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer. 

(2) Bu süre taşıyanın eşyayı veya bir kısmını teslim ettiği veya eşya hiç teslim edilmemişse, 
onun teslim edilmesinin gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(3) Sorumlu tutulan kişinin rücu davası, birinci fıkrada öngörülen hak düşürücü sürenin sona 
ermesinden sonra da açılabilir. Ancak, rücu davası açma hakkı, bu hakka sahip olan kişinin, istenen 
tazminat bedelini ödediği veya aleyhine açılan tazminat davasında dava dilekçesini tebellüğ ettiği 
tarihten itibaren doksan gün içinde kullanılmadıkça düşer. 

(4) Bu süre, tarafların dava sebebinin doğmasından sonra yapacakları bir anlaşma ile uzatıla
bilir. 

2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi 

MADDE 1189 - (1) Tazminat isteminin muhatabı, zarar göreni dava açma süresini kaçırması 
sonucunu doğuracak şekilde oyalarsa, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu itirazından yararlana
maz. 

(2) Bu takdirde, dava açma süresi, zarar görenin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren işleme
ye başlar. 

VIII- Sözleşme dışı istemler 

MADDE 1190 - (1) Taşıyanın sorumluluktan kurtulması hâlleri ile sorumluluk sınırlandırılma
sına ilişkin hükümler, navlun sözleşmesine konu olan eşyanın zıya, hasar veya geç teslimi yüzün
den, taşıyan aleyhine, haksız fiile veya diğer bir sebebe dayanılarak açılacak bütün davalarda uygu
lanır. 

(2) Böyle bir dava, taşıyanın adamlarından biri aleyhine açılırsa, görevi veya yetkisi sınırları 
içinde hareket ettiğini ispat etmek kaydıyla, o da, taşıyanın sorumluluktan kurtulması hâlleri ile so
rumluluğu sınırlandırma hakkından yararlanabilir. 

(3) Taşıyan ile onun adamlarından istenebilecek olan tazminat miktarlarının toplamı, 1187 nci 
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, 1186 ncı maddede öngörülen sorumluluk sınırını aşamaz. 

IX- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 

1. Genel olarak 

MADDE 1191 - (1) Taşımanın gerçekleştirilmesi, kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana bı
rakıldığı takdirde, taşıyan, navlun sözleşmesine göre böyle bir bırakma hakkına sahip olup olmadı
ğı dikkate alınmaksızın, taşımanın tamamından sorumlu kalmaya devam eder. Taşıyan, fiilî taşıya
nın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı ve görevi ve yetkisi sınırı içinde hareket eden 
adamlarının fiil ve ihmâllerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumludur. 

(2) Bu Kanunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümleri, fiilî taşıyanın bizzat ger
çekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da geçerlidir. Fiilî taşıyanın adamlarının aleyhine da
va açılması hâlinde 1187 nci maddenin ikinci fıkrası ile 1190 mcı maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları uygulanır. 
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(3) Taşıyanın kanunen kendisine yüklenmeyen bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya ta
nınan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel anlaşmalar, açık ve yazılı onayı olmadıkça, fi
ilî taşıyan hakkında hüküm ifade etmez; fakat, bu hususta yapılmış olan özel bir anlaşma fiilî taşı
yanın onayı olmasa da taşıyanı bağlamaya devam eder. 

(4) Taşıyanın ve fiilî taşıyanın, aynı zarardan sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde sorumluluk
ları müteselsildir. 

(5) Taşıyan, fiilî taşıyan ve bunların adamları tarafından ödenecek tazminatın toplamı, bu Ka
nunda öngörülen sorumluluk sınırlarını aşamaz. 

(6) Bu madde hükümleri, taşıyan ile fiilî taşıyan arasındaki rücu ilişkisini etkilemez. 
2. Sorumsuzluk şartı 
MADDE 1192 - (1) 1191 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne halel gelmemek kaydıyla, bir 

navlun sözleşmesinde, sözleşmenin konusunu oluşturan bir taşımanın belirli bir kısmının taşıyan
dan başka bir kişi tarafından gerçekleştirileceğinin öngörülmüş olması durumunda, sözleşmeye, ta
şımanın ilgili bölümünde taşınan eşya fiilî taşıyanın hâkimiyetinde iken meydana gelecek zıya, ha
sar veya teslimdeki gecikmeden taşıyanın sorumlu olmayacağına ilişkin şart konabilir; şu kadar ki, 
sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran bu tür anlaşmalar, yetkili Türk mahkemesinde fiilî ta
şıyan aleyhine dava açılamadığı hâllerde geçersizdir. Ziyam, hasarın ve teslimdeki gecikmenin eş
ya fiilî taşıyanın hâkimiyetinde iken meydana geldiğini ispat yükü, taşıyana aittir. 

(2) Sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran bir şartın geçerliği, fiilî taşıyanın adı, unva
nı ve işyeri adresinin navlun sözleşmesinden anlaşılmasına bağlıdır. Navlun sözleşmesinin yapılma
sı sırasında taşımayı gerçekleştirecek fiilî taşıyan belirlenmemişse, taşıyan, belirlendiği anda ve en 
geç eşyanın fiilî taşıyana teslimini takiben derhal gönderilene fiilî taşıyanın adını, unvanını ve işye
ri adresini bildirir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, taşıyanın sorumluluğu devam eder. 

(3) Fiilî taşıyan, eşyanın hâkimi olduğu sırada ortaya çıkan ziyadan, hasardan veya teslimdeki 
gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sorumludur. 

B) Taşıyanın hakları 
I- Navlun ödenmesini istem hakkı 
1. Miktarı 
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun 
MADDE 1193 - (1) Navlun, eşyanın ölçüsü, tartısı veya sayısı üzerine kararlaştırılmışsa, te

reddüt hâlinde, navlun miktarı gönderilene teslim edilen eşyanın ölçü, tartı veya sayısına göre be
lirlenir. 

b) Zaman üzerine navlun 
MADDE 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaştırılmış olan navlun, yüklemenin belli bir günde 

başlayacağı öngörülmüşse o günden, değilse 1152 nci madde uyarınca hazırlık bildiriminde bulu
nulduğu günü izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuğa hazır 
olunduğunun haber verildiği günü izleyen günden ve bu haber yolculuğun başlamasından bir gün 
öncesine kadar verilmemişse, geminin yola çıktığı günden itibaren işlemeye başlar. 

(2) Sürastarya öngörülmüşse, sürastarya süresince zaman üzerine kararlaştırılmış navlun işle
mez. 
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(3) Zaman üzerine kararlaştırılmış navlun, boşaltmanın tamamlandığı günden sonra işlemez. 
(4) Taşıyanın kusuru olmaksızın yolculuk gecikir veya kesilirse, zaman üzerine kararlaştırılmış 

navlun, 1221 inci maddenin birinci fıkrası ve 1222 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kal
mak üzere, araya giren günler için de ödenir. 

c) Navlun kararlaştırılmamışsa 
MADDE 1195 - (1) Taşınmak üzere teslim alman eşya için navlun miktarı kararlaştırılmamış

sa, yükleme zamanı ve yerinde mûtad olan navlun ödenir. 
(2) Taşınmak üzere teslim alınan eşya kararlaştırılmış olandan fazla ise, fazlası için de sözleş

mede belirlenen miktarın oranlanmasına göre navlun ödenir. 
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler 
MADDE 1196 - (1) Taşıyan, navlun dışında, pey akçesi, prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında 

başkaca bir istemde bulunamaz. 
(2) Aksine sözleşme yoksa, gemiciliğin olağan ve olağanüstü giderleri, özellikle kılavuz, li

man, fener, romörkaj, karantina, buz kırdırma ve bunlara benzer hizmetlere ilişkin resim ile ücret
leri ödemek ve bu giderleri doğuran sebeplere ilişkin önlemleri almak, navlun sözleşmesi hüküm
lerine göre yükümlü olmasa bile, yalnız taşıyana düşer. 

(3) Müşterek avarya halleriyle eşyanın korunması, emniyet altına alınması ve kurtarılması için 
yapılan giderler hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

2. Navlunun muacceliyeti 
MADDE 1197 - (1) Navlun, eşyanın tesliminin istendiği anda ve her hâlde boşaltma süresinin 

sonunda muaccel olur. 
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması 
MADDE 1198 - (1) Taşıyan, bozulmuş veya hasarlanmış olup olmadığına bakılmaksızın eşya

yı navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz. 
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu 
MADDE 1199 - (1) Boşaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda zıyaa uğrayan eşya 

için navlun ödenmez ve peşin ödenmiş ise geri alınır. Navlun götürü kararlaştırılmış ise eşyanın bir 
kısmının zıyaı, navlunun o oranda indirilmesini istemeye hak verir. 

(2) Niteliği itibarıyla, özellikle içinden bozulma, kendiliğinden eksilme ve olağan akma ve sız
ma yüzünden zıyaa uğrayan eşya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiş olup olmadıklarına 
bakılmaksızın navlun ödenir. 

(3) Müşterek avarya dolayısıyla feda edilmiş olan eşyaya düşen navlun için ödenecek garame 
payları hakkında müşterek avarya hükümleri uygulanır. 

5. Navlun borçlusu 
MADDE 1200 - (1) Navlunun borçlusu taşıtandır. 
II- Hapis hakkı 
1. Genel olarak 
MADDE 1201 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî 

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkına sahiptir. Hapis hak-
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ki, eşya, taşıyanın zilyetliğinde bulunduğu sürece devam eder; teslimden sonra dahi, otuz gün için
de mahkemeye müracaat edilmek ve eşya henüz gönderilenin zilyetliğinde bulunmak şartıyla, ha
pis hakkından doğan yetkilerin kullanılması mümkündür. 

(2) Hapis hakkı, sadece, üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşındığı yolculuktan doğan 
alacakları teminat altına alır. 

(3) Hapis hakkı ancak, alacağı teminata alacak miktardaki eşya üzerinde kullanılabilir; ancak, 
müşterek avarya ve kurtarma alacakları için taşıyan, eşyanın tümü üzerinde hapis hakkı kullanabilir. 

2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat 
MADDE 1202 - (1) Taşıyanın alacakları hakkında uyuşmazlık çıkarsa, çekişmeli tutar, mah

kemece belirlenecek yere yatırılır yatırılmaz, taşıyan eşyayı teslim etmek zorundadır. 

(2) Taşıyan, eşyanın tesliminden sonra, yeterli teminat göstererek yatırılmış olan tutan çekebilir. 

III- Üçüncü kişi gönderilenin durumu 
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması 
MADDE 1203 - (1) Eşya taşıtandan başka bir kişiye teslim edilecekse, bu kişi, navlun sözleş

mesi veya konişmento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca eşyanın teslimini istediğinde, 
bu istemin dayandığı sözleşmenin veya konişmentonun yahut diğer bir denizde taşıma senedinin 
hükümlerine göre ödemeye yetkili kılındığı bütün alacakları ödemekle, kendi hesabına Gümrük 
Resmi ödenmiş ve başka giderler yapılmış ise bunları da vermekle ve üstüne düşen diğer bütün 
borçlan yerine getirmekle yükümlü olur. 

2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması 
MADDE 1204 - (1) Gönderilen, eşyanın teslimini istediği andan itibaren, sadece 1203 üncü 

maddede öngörülen alacaklar için hapis hakkının kullanılmasına katlanmak zorundadır; diğer ala
caklar için hapis hakkı kullanılamaz. 

(2) Bu takdirde, 1398 ilâ 1400 üncü maddelere göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapılma
sı gereken bildirim ve tebliğler gönderilene yapılır. Gönderilen bulunmaz veya eşyayı teslim almak
tan kaçınırsa, bildirim ve tebliğlerin taşıtana yapılması gerekir. 

(3) Eşya yalnız bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınmış olup da, birden çok konişmento-
ya veya diğer bir denizde taşıma senedine dayanılarak çeşitli gönderilenlere teslim edilecekse, ha
pis hakkı, her konişmentoya veya diğer bir denizde taşıma senedine isabet eden alacaklar için ayrı 
ayrı kullanılır. 

3. Rücu hakkı 
a) Eşyanın teslimi hâlinde 
MADDE 1205 - (1) Eşyayı gönderilene teslim etmiş olan taşıyan, 1203 üncü maddeye göre 

gönderilenden istenebilecek olan alacakların ödenmesini taşıtandan isteyemez. Ancak, taşıtanın, ta
şıyanın zararına olarak sebepsiz zenginleştiği oranda, taşıyan taşıtana rücu edebilir. 

b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde 
MADDE 1206 - (1) Taşıyan, üzerinde hapis hakkı kullandığı eşyanın paraya çevrilmesini iste

miş, fakat satış sonucunda alacağını tamamen alamamışsa, kendisiyle taşıtan arasında yapılan nav
lun sözleşmesinden doğan alacaklarını elde edemediği oranda, taşıtandan isteyebilir. 
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c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde 
MADDE 1207 - (1) Gönderilen, eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun 

sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle yükümlüdür. 
(2) Eşyanın taşıtan tarafından teslim alınmasında boşaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yeri

ne taşıtan geçmek suretiyle uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 

A) Kusur sorumluluğu 
MADDE 1208 - (1) Taşıtan ve yükleten, kendilerinin veya adamlarının kusurundan kaynak

lanmış olmadıkça, taşıyanın veya fiilî taşıyanın, geminin zıyaı veya hasarı dolayısıyla ya da diğer 
bir sebeple uğradığı zarardan sorumlu değildir. 

(2) Özel hükümler saklıdır. 
BEŞİNCİ AYIRIM 

Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona 
Ermesi 

A) Sözleşmenin hükümden düşmesi 
I- Geminin zayi olması sebebiyle 
1. Yolculuk başlamadan önce 
MADDE 1209 - (1) Gemi, yolculuk başlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu 

takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksızın navlun sözleşmesi hüküm
den düşer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan borçların ifası gerekir. 

2. Yolculuk başladıktan sonra 
a) Mesafe navlunu 
MADDE 1210 - (1) Gemi yolculuk başladıktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi oldu

ğu takdirde; taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında, zayi olan gemiden kurtarılan 
ve emniyet altına alınan eşya başka bir limana getirilmiş olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi ge
rekir. 

(2) Mesafe navlunu kurtarılan eşyanın miktarına, geminin zayi olduğu ana kadar alınan mesa
feye, yolculuğun giderlerine, süresine, katlanılan rizikolarına ve zorluk derecesine göre hakkaniye
te uygun bir şekilde hesap edilir. 

(3) Mesafe navlunu, kurtarılan eşyanın emniyet altına alındığı yer ve tarihteki değerini aşamaz. 
b) Kaptanın yükümlülükleri 
MADDE 1211 - (1) Navlun sözleşmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden zıyaı sebe

biyle hükümden düşmesi, kaptanın yükle ilgili olanların yokluğunda 1112 nci madde gereğince, on
ların menfaatini korumak hususundaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kaptan, acil hâllerde ön
ceden danışmasına bile gerek olmaksızın, durumun gereğine göre eşyayı ilgililerin hesabına başka 
bir gemi ile varma limanına taşıtmak veya eşyanın güvenli bir yerde depo edilmesini veya uygun 
fiyatla satılmasını sağlamak zorundadır. Kaptan, bu yükümlülüklerinin ifası ve eşyanın bakımı için 
gereken giderleri karşılamak üzere eşyayı rehnetmeye veya bir kısmını satmaya da yetkilidir. 
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(2) Kaptan, taşıyanın mesafe navlunu ile geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan ala
cakları ve eşyayı takyit eden müşterek avarya garame payları ile kurtarma alacakları ödenmedikçe 
veya bunlar karşılığında yeterli teminat gösterilmedikçe, eşyayı elden çıkarmaya veya taşıtmak üze
re başka bir gemiye teslime zorunlu değildir. 

(3) Kaptanın birinci fıkra hükmüne göre kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinden 
doğacak zararlardan, taşıyan dışında donatan da sorumludur. 

3. Başka gemiye yükleme ve aktarma 
MADDE 1212 - (1) Taşıyan, eşyayı, sözleşmede ismen kararlaştırılmış olan dışında başka bir 

gemiye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin zıyaı hâlinde taşımayı diğer uygun bir 
gemi ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taşıyan, seçimini gecikmeksizin taşıtana bildirmekle yü
kümlüdür. 

4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi 
MADDE 1213 - (1) Denize elverişsiz hâle gelmiş gemi, mahkemenin tespit kararıyla zayi ol

muş sayılır. 

II- Eşyanın zayi olması sebebiyle 
1. Yolculuk başlamadan önce 
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse 
MADDE 1214 - (1) Sözleşmede ferden belirlenen eşyanın tamamının umulmayan bir hâl yü

zünden zayi olması hâlinde, taraflar arasındaki sözleşme iki taraftan biri ötekine tazminat vermek
le yükümlü olmaksızın hükümden düşer. Ancak o ana kadar doğmuş alacakların ifası gerekir. 

(2) Eşyanın bir kısmının zayi olması hâlinde ise, taşıtan kararlaştırılan navlunun yarısını öde
yerek sözleşmeyi feshetmeye veya taşıyanın durumunu güçleştirmemek şartıyla başka eşya yükle
meye yetkilidir. Taşıtan bu seçimlik haklarını, gemi limandan ayrılana kadar kullanmadığı takdirde, 
tam navlunu ödemeye zorunludur. 

(3) Zayi olanlar yerine başka eşyayı yüklemeyi tercih eden taşıtan; bu yüklemeyi giderlerine de 
katlanarak mümkün olan en kısa zamanda bitirmeye ve sebep olduğu zararları tazmine zorunludur. 

b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse 
MADDE 1215 - (1) Sözleşmede ferden belirlenmemiş bulunan eşyanın yüklenmek üzere tes

liminden önce tamamı zayi olsa bile, taraflar arasındaki sözleşme sona ermez. 

(2) Taşıtanın, kararlaştırılandan başka bir eşya yüklemeye ilişkin 1144 üncü maddeden doğan 
hakkı saklıdır. 

(3) Sözleşmede sadece tür ve cinsi ile gösterilmiş bulunan eşyanın yüklenmek üzere teslimi, 
onu ferden belirlenmiş hâle getirir. 

(4) Navlun sözleşmesinde tür ve cinsi ile gösterilmiş bulunan eşya henüz bekleme süresi dol
madan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafından tes
lim alındıktan sonra tamamen zayi olursa, taşıtan zayi olanlar yerine başka eşya teslimine hazır ol
duğunu gecikmeksizin bildirdiği ve yine aynı süre içinde bu eşyanın teslimine başladığı takdirde, 
sözleşme hükümden düşmez. Taşıtan, bu eşyanın yüklenmesini en kısa zamanda bitirmek dışında 
bu yüklemenin fazla giderlerini üzerine almaya ve bu yükleme yüzünden bekleme süresi uzarsa ta
şıyanın bu yüzden uğradığı zararını tazmine mecburdur. 
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2. Yolculuk başladıktan sonra 
a) Eşyanın tamamının zayi olması 
MADDE 1216 - (1) Yolculuk başladıktan sonra taşınan eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden 

tamamının zayi olması ile iki taraftan biri diğerine tazminat vermeye zorunlu olmaksızın, navlun 
sözleşmesi hükümden düşer. Taşıyana sadece, sözleşmenin sona erdiği ana kadar doğmuş bulunan 
diğer alacakları ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklıdır. 

b) Eşyanın bir kısmının zayi olması 
MADDE 1217 - (1) Yolculuk başladıktan sonra eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden bir kıs

mının zayi olması, taraflar arasındaki sözleşmeyi hükümden düşürmez. Eşyanın, zayi olan kısmı hiç 
taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıyana tam navlun 
ödenir; şu kadar ki, 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır. 

B) Sözleşmenin feshi 
I- Taraflara fesih hakkı veren hâl 
MADDE 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulması, varma yeri ülke

si ile ticaretin yasaklanması, yükleme veya varma limanlarının abluka altına alınması, sözleşme ge
reğince taşınacak olan eşyanın tamamının yükleme limanından ihracının veya varma limanına itha
linin yahut transit geçişinin yasaklanması gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleşmenin ifasının en
gellenmiş olması her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi fes
hedebilirle hakkı verir. 

(2) Henüz yolculuk başlamamışsa, fesih hakkının kullanılabilmesi için sözleşmenin ifasını en
gelleyen durumun mevcut ihtimallere göre kısa zamanda ortadan kalkmayacağının anlaşılmış olma
sı gerekir. Buna karşılık, yolculuk başladıktan sonra sözleşmenin ifası engellenmişse, fesih hakkı
nın kullanılabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasının beklenmesi gerekir. Bu süreler, kap
tan engeli bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse, engeli haber aldığı günden; aksi takdirde enge
lin kendisine bildirildiği günden sonra gemi ile bir limana ulaştığı günden itibaren hesap olunur. 

(3) Taraflar, kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde belli bir süre 
beklemeye zorunlu olmaksızın fesih hakkını kullanabilirler. 

(4) Savaş çıktığı için geminin veya navlun sözleşmesi gereğince gemi ile taşınacak eşyanın ta
mamı yahut her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zabt veya müsaderesi tehlikesi mevcutsa, ta
raflar belli bir süre beklemeye zorunlu olmaksızın fesih hakkını kullanabilirler. 

(5) Taşıtanın, engelin yolculuk başlamadan önce ortaya çıktığı hâllerde, serbest sayılmayan eş
ya yerine kararlaştırılandan başka eşya yüklemeye ilişkin 1144 üncü maddeden doğan hakkı saklıdır. 

II- Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller 
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller 
MADDE 1219 - (1) Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller, taraflara fesih hakkı vermez. 

Taşıtan, savaş, ihracat veya ithalat yasağı gibi sebeplerle eşyanın artık serbest sayılmayan kısmını 
her hâlde gemiden alıp uzaklaştırmak zorundadır. Ancak, taşıtan henüz yolculuk başlamamışsa, ta
şıyanın durumunu ağırlaştırmamak şartıyla gemiye bunlar yerine başka eşya yükleyebilir veya ka
rarlaştırılan navlunun yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir. Eşyanın, sözleşmenin ifasını engel
leyen kısmı hiç taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıya
na tam navlun ödenir. 
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(2) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde fesih hakkı yoktur. 
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması 
MADDE 1220 - (1) Kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya diğer bir haklı sebeple ro

tadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak 
zararlardan sorumlu olmaz. 

(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklıdır. 
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi 
MADDE 1221 - (1) Geminin yolculuk sırasında tamiri gerekirse, navlunun tamamı ile taşıya

nın o ana kadar doğmuş bulunan diğer bütün alacaklarının ödenmesi veya temin edilmesi şartıyla 
eşya gemiden alınabileceği gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaş
tırıldığı hâllerde, tamirin devam ettiği süre hesaba katılmaz. 

(2) 1222 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi hükmü saklıdır. 
(3) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde eşya tamir sırasında boşal

tılmış olduğu takdirde, taşıtan tam navlunu ve diğer alacakları ödemek şartıyla eşyayı geri alabilir. 
III- Diğer sebeplerin etkisi 
MADDE 1222 - (1) Yolculuğun, bu Kanunda öngörülenler dışında bir tabiî olay veya umul

mayan diğer bir hâl yüzünden başlamadan veya başladıktan sonra gecikmesi, tarafların hak ve yü
kümlülüklerini değiştirmez; meğerki, bu gecikme yüzünden sözleşmenin belli amacı kaybolmuş ol
sun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut şartlara göre uzunca bir zaman 
süreceği anlaşılan gecikmelerde, taşıtan gemiye yüklenmiş olan eşyayı rizikosu ve gideri kendisine 
ait olmak ve zamanında tekrar yüklemek şartıyla yeterli ve uygun bir teminat göstererek boşaltma
ya yetkilidir. Taşıtan, yüklemenin yeniden yapılmaması hâlinde navlunun tamamını ödemek ve bo
şaltmanın sebep olduğu zararları tazmin etmek zorundadır. 

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandığı hâllerde, zaman üzerine kararlaştırılan 
navlun işlemez. 

(3) Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde taşıtan geçici olarak bo
şaltmak hakkını ancak diğer taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde kullanabilir. 

IV- Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı 
MADDE 1223 - (1) Taşıtanın eşya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadığı hâllerde, ona ait 

fesih hakkı eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi tarafından kullanılır. 
V- Fesih hakkının kullanılması 
1. Feshin bildirimi 
MADDE 1224 - (1) Feshin bildirimi, faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araç

larla da mümkün olmak üzere, yazılı olarak yapılır. 
2. Hüküm ve sonuçları 
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse 
MADDE 1225 - (1) Navlun sözleşmesi yolculuk başlamadan önce bu ayırımda öngörülen se

beplerle feshedilirse, taraflar birbirine tazminat ödemekle yükümlü olmayıp sadece o ana kadar 
doğmuş bulunan borçlarını ifa etmek zorundadır. 
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b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse 
MADDE 1226 - (1) Navlun sözleşmesi yolculuk başladıktan sonra bu ayırımda öngörülen se

beplerle feshedilirse, taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında fesih hakkı kullanıla
na kadar yapılan yolculuk için, eşya yükleme limanına geri getirilmiş olsa bile 1210 uncu madde
nin ikinci fıkrası uyarınca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir. 

(2) Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, eşya fesih hakkının kullanıldığı sırada geminin 
bulunduğu veya en yakın olduğu limanda boşaltılır. Kısmî yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkam
bar sözleşmelerinde boşaltma, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebebiyet verecekse, nav
lun sözleşmesinin feshi üzerine taşıtan, diğer taşıtanların muvafakati olmadıkça, eşyanın varma li
manından önce boşaltılmasını isteyemez; şu kadar ki, taşıtan, boşaltmadan doğan giderlerle zararı 
tazmin etmekle yükümlüdür. 

(3) Sözleşmenin yolculuk başladıktan sonra feshi hâlinde de, kaptanın yükümlülükleri hakkın
daki 1211 inci madde hükmü uygulanır. 

C) Birden çok yolculuğun özellikleri 

MADDE 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduğu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncı 
madde hükümleri ancak sözleşmenin niteliği ve içeriği cevaz veriyorsa uygulanır. 

(2) Sözleşmeye göre yükleme limanına yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limanı
na varmışsa, bu yolculuk için taşıyana ayrıca 1210 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesap olu
nacak mesafe tazminatı ödenir. 

ALTINCI AYIRIM 
Denizde Taşıma Senetleri 

A) Konişmento 
I- Tanımı, türleri ve düzenlenmesi 
MADDE 1228 - (1) Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın ta

şıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak 
onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. 

(2) Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eş
ya için "tesellüm konişmentosu" düzenlenebilir. Eşya gemiye alınır alınmaz taşıyan, onun teslim 
alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz veya tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılı
ğında yükletenin istediği kadar nüshada "yükleme konişmentosu" düzenlemekle yükümlüdür. Te
sellüm konişmentosuna eşyanın ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği 
takdirde bu konişmento "yükleme konişmentosu" hükmündedir. Konişmento, kaptan veya taşıyanın 
yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenle
nebilir. 

(3) Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça 
yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenL Bu 
son hâlde "emre" yükletenin emrine demektir. Konişmento gönderilen sıfatıyla taşıyanın veya kap
tanın namına da yazılı olabilir. 

(4) Konişmentonun bütün nüshaları aynı metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde dü
zenlendiği gösterilmelidir. 
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(5) Yükleten, istem üzerine, konişmentonun kendisi tarafından imzalanmış olan bir kopyasını 
taşıyana vermek zorundadır. 

II - İçeriği 
MADDE 1229 - (1) Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir: 

a) Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eş
yanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde tehlikeli eşya nite
liğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça sayısı ile ağırlığını veya başka su
retle ifade edilen miktarını, 

b) Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumunu, 

c) Taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve işletme merkezini, 

d) Kaptanın adı ve soyadını, 

e) Geminin adını ve tâbiiyetini, 

f) Yükletenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, 

g) Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, 

h) Navlun sözleşmesine göre yükleme limanını ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim 
aldığı tarihi, 

i) Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanını veya buna ilişkin talimat alınacak yeri, 

j) Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarihi, 

k) Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzasını, 

1) Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtları, ödenecekse bunun miktarını, 

m) Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim oluna
cağı tarih ve süreyi, 

n) Sorumluluk sınırlarını genişleten her şartı, 

o) Taraflarca uygun görülen diğer kayıtları. 

(2) Birinci fıkrada sayılan unsurlardan bir veya birkaçının konişmentoda bulunmaması senedin 
hukuken konişmento sayılmasını engellemez; yeter ki, senet 1228 inci maddenin birinci fıkrasında 
yazılı unsurları taşımakta olsun. 

III- Hükümleri 
1. Kıymetli evrak olma niteliği 

a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi 
aa) Genel olarak 

MADDE 1230 - (1) Konişmentonun meşru hamili, eşyayı teslim almaya yetkilidir. 
(2) Konişmento birden çok nüsha olarak düzenlenmişse, eşya, tek nüshanın meşru hamiline 

teslim edilir. 
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu 
MADDE 1231 - (1) Konişmentonun birden çok meşru hamili aynı zamanda başvurursa kap

tan, hepsinin istemini reddederek eşyayı umumi ambara veya başka güvenli bir yere tevdi etmek ve 
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bu şekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anılan konişmento hamillerine bildir
mek zorundadır. 

(2) Kaptan hareket tarzına ve sebeplerine ilişkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu se
beple yapılan giderler hakkında 1201 inci madde uygulanır. 

cc) Yükletenin talimatı 
MADDE 1232 - (1) Emre yazılı bir konişmento düzenlenmişse kaptan, yükletenin eşyanın ge

ri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatını ancak kendisine konişmentonun bütün nüshaları ge
ri verildiği takdirde yerine getirir. 

(2) Gemi varma limanına ulaşmadan, bir konişmento hamili eşyanın teslimini isterse, aynı hü
küm uygulanır. 

(3) Kaptan bu hükümlere aykırı hareket ederse, taşıyan konişmentonun meşru hamiline karşı 
sorumlu kalmakta devam eder. 

(4) Konişmento emre yazılı değilse, yükleten ve konişmentoda adı yazılı gönderilen muvafa
kat ettikleri takdirde, konişmentonun hiçbir nüshası ibraz edilmese bile, eşya geri verilir veya tes
lim olunur. Şu kadar ki; konişmentonun bütün nüshaları geri verilmiş değilse, taşıyan bu yüzden do
ğabilecek zararlar için önce teminat gösterilmesini isteyebilir. 

dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi 
MADDE 1233 - (1) Navlun sözleşmesinin, geminin varma limanına ulaşmasından önce umul

mayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya feshedilmesi so
nucunda hükümden düşmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanır. 

b) Konişmentonun eşyayı temsili 
aa) Genel olarak 

MADDE 1234 - (1) Eşya, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üze
re teslim alınınca konişmentonun, konişmento gereğince eşyayı teslim almaya yetkili olan kişiye 
teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 in
ci maddelerinde yazılı hukukî sonuçlan doğurur. 

bb) Birden çok konişmento hamili 
MADDE 1235 - (1) Emre yazılı bir konişmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmişse, 

nüshalardan birinin hamili, konişmentonun teslimine 1234 üncü madde gereğince bağlanan sonuç
ları, kendisi henüz teslim isteminde bulunmadan önce bir diğer nüshaya dayanarak 1230 uncu mad
de uyarınca kaptandan eşyayı teslim almış olan kişi aleyhine ileri süremez. 

(2) Kaptan eşyayı henüz teslim etmeden birden çok konişmento hamili ona başvurup ellerinde 
bulundurdukları konişmento nüshalarına dayanarak eşya üzerinde birbirine zıt haklar ileri sürerler
se, konişmentonun birden çok nüshalarını çeşitli kişilere devretmiş olan ortak ciranta tarafından eş
yayı teslim almaya yetkili kılacak şekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiş olan nüshanın hamili di
ğerlerine tercih olunur. Ciro edilip de başka bir yere gönderilen konişmento nüshası hakkında gön
derme tarihi konişmento hamiline teslim tarihi hükmündedir. 

cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi 
MADDE 1236 - (1) Eşya, ancak konişmento nüshasının, eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh 

düşülerek geri verilmesi karşılığında teslim edilip 
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2. İspat işlevi 
a) Hukukî ilişkiyi ispat 
MADDE 1237 - (1) Taşıyan ile konişmento hamili arasındaki hukukî ilişkilerde konişmento 

esas alınır. 

(2) Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukukî ilişkiler navlun sözleşmesinin hükümlerine bağlı kalır. 

(3) Konişmentoda, yolculuk çarteri sözleşmesine gönderme varsa, konişmento devredilirken 
çarter partinin bir suretinin de yeni hamile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan 
hükümler, nitelikleri elverdiği ölçüde konişmento hamiline karşı da ileri sürülebilir. Ancak, 1245 in
ci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü saklıdır. 

b) Taşıyanı ispat 
MADDE 1238 - (1) Konişmentoyu taşıyan sıfatıyla imzalayan veya konişmento kendi ad ve 

hesabına imzalanan kişi, taşıyan sayılır. 

(2) Konişmentoda taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin gösteril
memiş olduğu veya açıkça anlaşılmadığı hâllerde, donatan taşıyan sayılır; meğerki, konişmento ha
milinin açık istemi üzerine, donatan taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanı ile işletme mer
kezini bildirerek bunu belgelendirmiş olsun. 

(3) Kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlenen konişmentoda, taşıyanın 
adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin gösterilmemiş olduğu veya açıkça anlaşıl
madığı hâllerde, temsilci de ikinci fıkra uyarınca sorumlu tutulan donatan ile birlikte taşıyan sayı
lır; meğerki, konişmento hamilinin açık istemi üzerine temsilci taşıyanın adı ve soyadını veya tica
ret unvanı ile işletme merkezini bildirerek bunu belgelendirmiş olsun. 

(4) Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin yanlış veya geç bildiril
miş olması hâlinde, taşıyan, donatan veya taşıyanın temsilcisi, yanlış veya geç bildirimden doğacak 
zararlardan müteselsilen sorumludurlar; bu takdirde 1188 inci maddede öngörülen hak düşürücü sü
re taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezi doğru bildirilene kadar taşıyana 
yöneltilecek istemler hakkında işlemeye başlamaz. 

c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını 
ispat 

MADDE 1239 - (1) Konişmento eşyanın genel olarak cinsi, işaretleri, koli veya parça adedi, 
ağırlık veya miktarı hakkında beyanları içerip ae taşıyan, bu beyanların fiilen teslim alınan veya 
yükleme konişmentosu düzenlenmiş olması hâlinde, fiilen yüklenen eşyayı doğru ve tam olarak 
göstermediğini biliyor veya gösterdiğinden haklı sebeplerle şüphe ediyorsa yahut bu beyanları kon
trol etmek için yeterli imkâna sahip değilse, konişmentoya bu beyanların gerçeğe uymadığını, şüp
hesini haklı gösteren sebepleri veya yeterli kontrol imkânının bulunmadığını açıklayan bir çekince 
koymak zorundadır. 

(2) Taşıyan eşyanın haricen belli olan hâlini konişmentoda beyan etmeği ihmâl ederse, koniş
mentoda eşyanın haricen iyi hâlde olduğuna dair beyanda bulunulmuş sayılır. 

(3) Birinci fıkraya dayanarak konişmentoya hakkında çekince konulan beyanlar saklı kalmak 
üzere, konişmento, taşıyanın eşyayı konişmentoda beyan edildiği gibi teslim aldığına veya yükleme 
konişmentosu düzenlenmiş olduğu takdirde, yüklediğine karine oluşturur. Bu karinenin aksi, koniş-
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mentoyu, içerdiği eşya tanımına güvenerek, gönderilen de dâhil olmak üzere, iyiniyetle devralan 
üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz; 1186 ncı maddenin dördüncü fıkrası saklıdır. 

d) Navlunu ispat 
MADDE 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca navlunun gön

derilen tarafından ödeneceğine veya yükleme limanında gerçekleşip gönderilen tarafından ödene
cek olan sürastarya parasına ilişkin bir kaydı içermeyen konişmento, gönderilenin navlun veya sü-
rastarya parası ödemekle yükümlü olmadığına karine oluşturur. Bu karinenin aksi, navlun veya sü
rastarya parası hakkında böyle bir kayıt içermeyen konişmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üze
re, devralan üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz. 

(2) Navlun eşyanın ölçüsüne, sayısına veya tartısına göre kararlaştırılmış ve bunlar da koniş-
mentoda gösterilmiş olursa, konişmentoda aksine bir şart olmadıkça, navlun buna göre belirlenir. 
1239 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yazılan şerh konişmentoda aksine bir şart sayılmaz. 

(3) Navlun için taşıma sözleşmesine yollama yapılırsa, bu yollamanın kapsamına boşaltma sü
resi, sürastarya süresi ve sürastarya parası hakkındaki hükümler girmez. 

e) Yükleten tarafından verilen garantiler 
MADDE 1241 - (1) Konişmentoya konulan eşya ile ilgili kayıtlar hakkında 1145 inci madde 

uygulanır. 
(2) Taşıyan veya onun bir temsilcisi tarafından konişmentonun, yükletenin konişmentoya ko

nulmak üzere bildirdiği kayıtlara veya eşyanın haricen belli olan hâl ve niteliğine ilişkin bir çekin
ce eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taşıyanın uğrayacağı zararı yükletenin tazmin edeceğine 
dair her taahhüt veya anlaşma, konişmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üzere, iyiniyetle iktisap 
eden bütün üçüncü kişilere karşı geçersizdir. 

(3) Böyle bir taahhüt veya anlaşma, taraflar arasında geçerlidir; meğerki, taşıyan veya onun bir 
temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen çekinceyi koymamak suretiyle, eşyanın konişmentodaki tanımı
na güvenerek hareket eden, gönderilen de dâhil, üçüncü kişileri aldatma amacı gütsün. Bu durum
da, konişmentoya konulmayan çekince, yükleten tarafından konişmentoya yazılmak üzere bildirilen 
kayıtlara ilişkinse, taşıyan, 1145 inci madde uyarınca yükletenden tazminat isteyemez. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen aldatma kastının varlığı hâlinde taşıyan, konişmentodaki kayıtla
ra güvenerek hareket eden, gönderilen de dâhil, üçüncü kişilere karşı, 1186 ncı maddede öngörülen 
sorumluluk sınırlarından yararlanmaksızın sorumludur. 

B) Diğer denizde taşıma senetleri 
MADDE 1242 - (1) Taşıyanın taşınacak eşyayı teslim aldığını göstermek üzere düzenlediği 

konişmentodan başka her tür senet, taşıma sözleşmesinin yapılmış ve eşyanın senette yazılı olduğu 
gibi taşıyan tarafından teslim alınmış olduğuna karine oluşturur; ancak bu karinenin aksi ispatlana
bilir. 

YEDİNCİ AYIRIM 
Emredici Hükümler 

A) Genel olarak 
MADDE 1243 - (1) Bir navlun sözleşmesinde veya konişmentoda yahut diğer bir denizde ta

şıma senedinde yer alıp da, 
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a) Taşıyanın borç ve sorumluluklarına ilişkin 1141, 1150, 1151 ve 1178 ilâ 1192 nci maddeler, 
b) Taşıtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarına ilişkin 1145 ilâ 1149,1165 ve 1208 inci mad

deler, 
c) Denizde taşıma senetlerine ilişkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler 
hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumluluklar doğrudan veya dolaylı olarak önceden kal

dıran veya daraltan bütün kayıt ve şartlar geçersizdir. 
(2) Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana devredilmesi veya taşıyana buna benzer men

faatler sağlanması ve kanunlarla düzenlenmiş bulunan ispat yükünün taşıyan lehine tersine çevril
mesi sonucunu doğuran bütün kayıt ve şartlar birinci fıkra hükümlerine tâbidir. 

(3) Sorumluluğu kaldıran veya daraltan kayıt ve şartların geçersizliği, navlun sözleşmesinin 
veya konişmentonun yahut diğer bir denizde taşıma senedinin geri kalan hükümlerinin geçersizliği 
sonucunu doğurmaz. 

(4) Taşıyanın borçlarını ve sorumluluğunu genişleten veya ağırlaştıran kayıt ve şartlar ise ge
çerlidir. 

B) İstisnalar 
MADDE 1244 - (1) Aşağıda yazılı hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fıkrası uygulanmaz: 
a) Navlun sözleşmesinin canlı hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci 

cümlesi uyarınca denizde taşıma senedinde güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan 
eşyaya ilişkin bulunması. 

b) Mutad ticarî taşıma işlerinden olmamakla beraber ticaretin olağan akışı içinde yapılan eşya 
taşımasına ilişkin bulunup da, eşyanın özel nitelikleri veya taşımanın özel şartlarının haklı göster
diği anlaşmalar; bu durumda taşıma senedinin bu anlaşmaları ve "emre değildir" kaydını içermesi 
şarttır. 

c) Taşıyana, eşyanın yüklenmesinden önce ve boşaltılmasından sonra düşen yükümlülükler. 
(2) 1243 üncü madde, konişmentoya, müşterek avaryaya ilişkin kayıtların konulmasına engel 

değildir. 

(3) Sorumluluğu önceden kaldıran veya daraltan kayıt ve şartlar hakkında Borçlar Kanununun 
emredici hükümleri saklıdır. 

C) Yolculuk çarteri sözleşmesi 
MADDE 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz. 

Ancak, böyle bir sözleşmeye dayalı olarak konişmento düzenlenirse, taşıtan olmayan konişmento 
hamili ile taşıyan arasındaki ilişkide 1243 üncü madde hükmü uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Zamanaşımı 

A) Süre 
MADDE 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile 

zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun düzenlen
mesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. 

(2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 

A) Tanımı 
MADDE 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajının 

deniz yolu ile taşınması için, taşıyan tarafından veya onun adına ve hesabına yapılan sözleşmedir. 
(2) Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan ticarî yolcu taşıma sözleşmelerine de 

bu Bölüm hükümleri uygulanır. 
(3) Hava yastıklı araçlar ile yapılan yolcu taşıması bu Bölüm hükümlerine tâbi değildir. 

B) Taşıyan ve fiilî taşıyan 
MADDE 1248 - (1) Taşıyan, taşıma ister bizzat onun tarafından, isterse bir başkası, fiilî taşı

yan, tarafından gerçekleştirilmiş olsun, taşıma sözleşmesini yapan veya taşıma sözleşmesi adına ve 
hesabına yapılan kişidir. 

(2) Fiilî taşıyan, taşıyandan farklı bir kişi olup, bir geminin maliki, kiracısı veya işleteni ola
rak, taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren kişidir. 

C) Yolcu 
MADDE 1249 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak veya bu Bölüm hü

kümlerine tâbi bulunmayan bir navlun sözleşmesinin konusu olan aracı veya canlı hayvanları gö
zetmek üzere, taşıyanın onayı ile gemide taşınan kişiler yolcu sayılır. 

(2) Sözleşmede, yolcunun adı yazılı ise yolcu, taşınma hakkını bir başkasına devredemez. 
D) Bagaj 
MADDE 1250 - (1) Canlı hayvanlar ve bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile 

araçlar dışında, taşıyan tarafından, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve 
araçlar, bagaj kapsamındadır. 

(2) Yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da 
gözetiminde bulundurduğu eşya, onun kabin bagajıdır. 1258 ve 1263 üncü maddelerin uygulaması 
hariç olmak üzere, yolcunun aracında bulundurduğu bagajı da kabin bagajı sayılır. 

(3) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince yolcunun 
gemiye getirdiği bagaj için taşıma ücretinden başka bir ücret istenemez. 

E) Yolcunun yükümlülükleri 
I- Kaptanın talimatına uyma 
MADDE 1251 - (1) Yolcu, kaptanın, gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatına uy

mak zorundadır. 
II- Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü 
MADDE 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiği eşyanın cins ve niteliği ile tehlikele

ri hakkında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Yolcu, beyanlarının doğru olmamasından doğan 
zarardan taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, bagajın tehlike
li olması veya gemiye gizlice getirilmiş bulunması dışında kusuru varsa sorumludur. 

(2) Kaptan, kendisine eksik veya yanlış bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eşyayı her 
zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çıkarmaya ve gerektiğinde denize atmaya da yetkilidir. 
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(3) Kaptan, bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eşyayı gemide alıkoyacak olursa, yolcu bun
lar için hareket limanında ve hareket zamanında bu gibi yolculuk ve eşya için alınan en yüksek üc
reti ödemekle yükümlüdür. 

(4) Taşıyanın veya bu tür beyanları kabule yetkili diğer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanın bil
gisi hükmündedir. 

III- Gemiye zamanında gelmek 
MADDE 1253 - (1) Yolcu, yolculuk başlamadan önce hareket limanında veya yolculuk devam 

ederken ara limanlarda gemiye zamanında gelmek zorundadır. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendi
sini beklemeden yolculuğa başlamış veya devam etmiş olsa bile, taşıma ücretinin tamamını öde
mekle yükümlüdür. Ancak, yerine başka yolcu alınmış ise, bu tutar taşıma ücretinden indirilir. 

F) Taşıyanın hapis hakkı 
MADDE 1254 - (1) Taşıyan, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacak

ları için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca yolcuya ait bagaj üzerinde 
hapis hakkına sahiptir. 

G) Ölen yolcunun bagajı 
MADDE 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanır. 
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk 
I- Taşıyanın sorumluluğu 
MADDE 1256 - (1) Taşıyan, yolcunun gemi kazası yüzünden ölmesi veya yaralanmasından 

doğan zarardan sorumludur. Taşıyanın sorumluluğu, zarar gören yolcu başına her bir gemi kazası 
için 250.000 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır. Şu kadar ki, kazanın savaş, terör, iç savaş, isyan ve
ya istisnaî nitelikte, kaçınılamaz ve engellenmesi mümkün olmayan nitelikteki bir doğa olayından 
veya tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya 
ihmâlinden kaynaklandığını ispatlayan taşıyan sorumluluktan kurtulur. Taşıyan kusurlu ise, yolcu
nun yukarıdaki miktarı aşan zararından da sorumlu olur; kusurlu olmadığını ispat yükü taşıyana ait
tir. 

(2) Taşıyan, yolcunun, gemi kazasından kaynaklanmayan ölüm ve yaralanmasının sebep oldu
ğu zarardan, bu zarara yol açan kazanın meydana gelmesinde kusuru varsa sorumlu olur. Kusuru is
pat yükü davacıya aittir. 

(3) Kabin bagajının zıya veya hasara uğramasına yol açan kazanın gerçekleşmesinde kusuru 
bulunan taşıyan, bu yüzden uğranılan zarardan sorumludur. Gemi kazasının sebep olduğu zararlar 
bakımından, taşıyanın kusurunun bulunduğu varsayılır; bu karinenin aksi ispat edilebilir. 

(4) Taşıyan, kabin bagajı dışındaki bagajın zıya veya hasara uğramasından doğan zarardan so
rumludur, meğerki, zararın meydana gelmesine yol açan kazanın gerçekleşmesinde kusurunun bu
lunmadığını ispat etmiş olsun. 

(5) Bu maddenin uygulanmasında; 
a) "Gemi kazası", geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasını, karaya oturmasını, çatma

yı, gemideki infilâkı, yangını ve arızayı ifade eder; 
b) "Taşıyanın kusuru", taşıyanın adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri 

kusuru da kapsar; 
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c) "Gemideki arıza"; yolcuların gemiyi terkinde, tahliyesinde, gemiye binmeleri ve inmelerin
de; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasında, güvenli seyrüseferinde, yanaşmasında, demirle
mesinde, rıhtıma ve demirleme yerine varmasında veya buradan ayrılmasında; gemiye su yürüme
si hâlinde, zararın kontrolünde; can kurtarma araçlarının suya indirilmesinde kullanılan gemi kısım
larının veya teçhizatının hiç veya gereği gibi çalışmaması ya da denizde güvenlik kurallarına uygun 
olmaması anlamına gelir; 

d) "Zarar", cezalandırıcı veya caydırıcı nitelikteki tazminatı kapsamaz. 
(6) Bu Bölümün uygulanmasında, "bagajın zıyaı veya hasarı", gemide taşınmış veya taşınmış 

olması gereken bagajın, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin var
masından itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doğan malvarlığı zararını da 
içerir. 

(7) Taşıyanın bu maddeye göre sorumluluğu, sadece taşıma sırasında meydana gelen kazaların 
sebep olduğu zararlara ilişkindir. Zararı doğuran kazanın taşıma sırasında meydana geldiğini ve za
rarın kapsamını ispat yükü, davacıya aittir. 

(8) Bu Bölüm hükümleri, taşıyanın üçüncü kişilere karşı sahip olduğu rücu hakkı ile ortak ku
sur defini ileri sürme ve sorumluluğun sınırlandırılması haklarını ihlâl etmez. 

(9) Bir taraf hakkında kusur karinelerinin varlığı veya ispat yükünün ona ait bulunması, bu ta
rafın lehine olan delillerin dikkate alınmasını engellemez. 

(10) Bu maddede öngörülen sorumlulukların üst sınırları hakkında 1262 ve 1263 üncü madde
ler hükümleri saklıdır. 

II- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 
MADDE 1257 - (1) Taşımanın tamamının veya bir kısmının yapılması, bir fiilî taşıyana bıra

kılmış olsa bile, taşıyan taşımanın tamamından bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta de
vam eder. Fiilî taşıyan da, taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü için, bu Bölüm hükümleri
ne göre sorumludur. 

(2) Taşıyan, taşımanın fiilî taşıyan tarafından yapıldığı hâllerde, fiilî taşıyanın kusurundan ve 
onun adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri kusurdan sorumludur. 

(3) Taşıyanın, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya 
ona tanınan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel anlaşmalar, açık ve yazılı bir kabul ol
madıkça, fiilî taşıyan hakkında hüküm ifade etmez. 

(4) Taşıyan ile fiilî taşıyanın sorumlulukları, birlikte sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde mü
teselsildir. 

(5) Bu madde hükümleri, taşıyan ile fiilî taşıyan arasındaki rücu ilişkisini etkilemez. 
III- Taşıma süresi 
MADDE 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında taşıma süresi; 
a) Yolcu ve kabin bagajı bakımından, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya 

diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajının gemide bu
lunduğu veya gemiye alındığı veya gemiden çıkartıldığı süreyi ya da ücretinin taşıma ücreti kapsa
mında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıy
la, bunların karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacıyla su üzerinde yapılan ek ta
şıma süresini; 
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b) Kabin bagajı bakımından, bagajın taşıyana veya adamlarına teslim edilmiş olup da bunlar 
tarafından yolcuya henüz geri verilmemiş olması şartıyla, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, 
iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süreyi; 

c) Diğer bagaj bakımından, taşıyan veya adamları tarafından kıyıda veya gemide teslim alın
dıkları andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar geçen süreyi, 

kapsar. 

IV- Zorunlu sigorta 
MADDE 1259 - (1) Onikiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındı

ğı takdirde, taşımanın tamamını veya bir kısmını üstlenen veya gerçekleştiren bütün taşıyanlar, yol
cuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmak
la yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme 
Hakkından az olamaz. 

(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getirmeyen geminin yola çıkmasına izin verilmez. 
V- Değerli eşya 
MADDE 1260 - (1) Taşıyan, yolcuya ait para, kıymetli evrak, altın, gümüş, mücevher, sanat 

eseri, süs eşyası ve diğer değerli eşyanın ziyamdan veya hasarından sorumlu değildir; meğerki, bu 
tür eşya taşıyana saklaması için verilmiş olsun. Bu durumda taşıyan, 1264 üncü maddenin birinci 
fıkrası uyarınca daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırılmamışsa, 1263 üncü maddenin üçün
cü fıkrasında öngörülen sınırlar içinde sorumlu olur. 

VI- Birlikte kusur 
MADDE 1261 - (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğ

ramasına yolcunun kastının veya ihmâlinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu 
ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir. 

VII- Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı 
MADDE 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasından dolayı taşıyanın 1256 ncı madde 

gereğince sorumluluğu, hiçbir hâlde, her olay için yolcu başına 400.000 Özel Çekme Hakkını ge
çemez; 1256 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü saklıdır. Tazminat, irat şeklinde 
belirlenirse, ödenecek tazminatın anapara değerinin toplamı bu miktarı aşamaz. 

VIII- Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı 
MADDE 1263 - (1) Kabin bagajının uğradığı zıya veya hasardan dolayı taşıyanın sorumlulu

ğu, hiçbir hâlde, her taşıma için yolcu başına 2.250 Özel Çekme Hakkını aşamaz. 
(2) Araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagajın uğradığı zıya ve hasardan do

layı taşıyanın sorumluluğu, hiçbir hâlde, her taşıma için araç başına 12.700 Özel Çekme Hakkını 
aşamaz. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dışındaki bagajın zıyaı veya hasarından dolayı taşı
yanın sorumluluğu, hiçbir hâlde, her taşıma için yolcu başına 3.375 Özel Çekme Hakkını aşamaz. 

(4) Taşıyan ve yolcu, taşıyanın sorumluluğuna, zararın tamamından indirilmek üzere aracın uğ
rayacağı zıya veya hasar için 330 Özel Çekme Hakkı, diğer bagajın uğrayacağı zıya veya hasar için 
de yolcu başına 149 Özel Çekme Hakkını aşmayacak bir muafiyetin uygulanması hususunda anla
şabilirler. 
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IX- Sorumluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler 
MADDE 1264 - (1) Taşıyan ve yolcu, 1262 ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha yük

sek sorumluluk sınırlarını aralarında açıkça ve yazılı olarak kararlaştırabilirler. 
(2) 1262 ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sınırlarına, faiz alacakları ve yargılama gider

leri dâhil değildir. 
X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları 
MADDE 1265 - (1) Taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamları aleyhine bu Bölümde düzenlenen 

zararlar dolayısıyla dava açılmışsa, bu kişiler, zararın görevlerini yerine getirdikleri sırada meyda
na gelmiş olduğunu ispatlamak şartıyla, taşıyana ve fiilî taşıyana bu Bölümde tanınan savunma 
imkânlarından ve sorumluluk sınırlarından yararlanabilirler. 

XI- İstemlerin birleşmesi 
MADDE 1266 - (1) 1262 ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sınırları, yolcunun 

ölümü veya yaralanmasından yahut bagajının zıyaı veya hasarından kaynaklanan bütün tazminat is
temlerinin toplamına uygulanır. 

(2) Bir fiilî taşıyan tarafından gerçekleştirilen taşımada, taşıyandan ve fiilî taşıyandan ve bunla
rın görevleri dâhilinde hareket eden adamlarından alınacak tazminatların toplamı, bu Bölüm hüküm
lerine göre taşıyanın veya fiilî taşıyanın mahkûm edilebileceği en yüksek tutarı aşamaz; şu kadar ki, 
bu kişilerden hiçbiri kendisine uygulanacak sorumluluk sınırını aşan bir tutardan sorumlu tutulamaz. 

(3) Taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamlarının, 1265 nci maddeye göre 1262 ve 1263 üncü mad
delerde öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlandıkları bütün durumlarda, taşıyandan ve yerine 
göre fiilî taşıyandan ve bunların adamlarından alınacak tazminatların toplamı bu sınırları aşamaz. 

XII - Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı 
MADDE 1267 - (1) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastıyla veya pervasızca bir davra

nışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmâli
nin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyan, 1262 ve 1263 üncü maddelerle 1264 üncü maddenin bi
rinci fıkrasında öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamaz. 

(2) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastıyla veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir 
zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmâlinin sebebiyet verdi
ği ispat edilen taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamları, birinci fıkrada belirtilen sorumluluk sınırla
rından yararlanamaz. 

XIII- İstemlerin dayanağı 
MADDE 1268 - (1) Yolcunun ölümünden, yaralanmasından, bagajının zıyaı veya hasarından 

dolayı, taşıyana veya fiilî taşıyana karşı, yalnızca bu Bölüm hükümleri uyarınca tazminat davası 
açılabilir. 

XIV- Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi 
MADDE 1269 - (1) Yolcu, bagajın zıyaı veya hasarını; 
a) Haricen belli ise, kabin bagajının indirilmesinden önce veya indirilirken, diğer bagajın tes

liminden önce veya teslimi sırasında; 
b) Haricen belli değilse, bagajın indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gere

ken tarihten itibaren onbeş gün içinde, 
taşıyana veya temsilcisine yazılı olarak bildi-ir. 
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(2) Yolcu bu bildirimi yapmamışsa, aksi ispat edilene kadar, bagajı iyi hâlde aldığı kabul edilir. 
(3) Bagajın durumu, teslimi sırasında bir ortak inceleme veya tespit işlemine konu olmuşsa, ya

zılı bildirime gerek yoktur. 
XV- Zamanaşımı 
MADDE 1270 - (1) Yolcunun ölümü, yaralanması ve bagajının zıyaa veya hasara uğramasın

dan doğan zararın tazmini istemleri iki yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımı süresi; 
a) Yolcunun yaralanması hâlinde, gemiden indiği tarihten; 
b) Yolcunun taşıma sırasında ölmesi hâlinde, gemiden inmesi gereken tarihten; taşıma sırasın

da meydana gelen bir yaralanmanın sonucunda gemiden indikten sonra ölmesi hâlinde, gemiden 
iniş tarihinden itibaren üç yılı geçmemek kaydıyla ölüm tarihinden; 

c) Bagajın zıyaı veya hasarı hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuş ise, yolcunun gemiden in
diği veya inmesi gereken tarihten, 

itibaren işlemeye başlar. 
(3) Zamanaşımının durması ve kesilmesi genel hükümlere tâbidir. Ancak, hiçbir hâlde; 
a) Hangisi daha sonra meydana gelmişse, yolcunun gemiden indiği veya inmesi gereken tarih

ten itibaren beş yıl, veya 
b) Davacı daha önce, kazanın sebep olduğu yaralanmayı veya zıyaı yahut hasan öğrenmiş ve

ya makul olarak öğrenmiş olması gerekiyor ise, bu tarihten itibaren üç yıl, 
geçtikten sonra bu Bölüm hükümlerine dayanılarak dava açılamaz. 
(4) Birinci ilâ üçüncü fıkralara göre belirlenecek zamanaşımı süresi, tazminat istemi doğduk

tan sonra, taşıyanın yazılı beyanı veya tarafların yazılı anlaşmasıyla uzatılabilir. 
(5) Yolcu taşıma sözleşmesinden doğan diğer bütün alacaklar, muaccel oldukları tarihten itiba

ren iki yılda zamanaşımına uğrar. 
XVI- Emredici hükümler 
MADDE 1271 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanması sonucunu doğuran olaydan veya baga

jın zıyaa veya hasara uğramasından önce yapılmış olan sözleşmelerde yer alan, bu Bölüm hüküm
lerine göre sorumlu herhangi bir kişinin sorumluluğunu kaldıran veya 1263 üncü maddenin dördün
cü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu Bölümde öngörülen sorumluluk sınırlarını indiren veya 
taşıyana veya fiilî taşıyana düşen ispat yükünün yerini değiştiren her şart hükümsüzdür. Şartın hü
kümsüzlüğü, taşıma sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmaz. 

(2) Tazminat istemi doğmadan önce yapılan yetki ve tahkim sözleşmeleri geçerli değildir. 
BEŞİNCİ KISIM 
Deniz Kazaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Avarya 

A) Genel hükümler 
I- Tanım 
MADDE 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve 

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluş-
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turacak şekilde, bile bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere katlanılma
sı hâlinde "müşterek avarya hareketi" var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan za
rar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir. 

(2) Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla gider de, 
başka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiş olan giderin tutarına kadar, müşte
rek avarya garamesine girer. 

(3) Müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diğer eşya arasın
da bu Bölüm hükümlerine göre paylaşılır. 

II- Uygulanacak kurallar 

MADDE 1273 - (1) Taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek 
avarya garamesi, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, bu madde hükmüne 
göre Türkçe'ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tâbidir. 

(2) York-Anvers Kurallarının çevirisi, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşar
lığı tarafından kurulacak bir İhtisas Komitesince hazırlanır ve çevrilen orijinal metin ile birlikte 
Resmî Gazetede yayımlanarak ilân edilir. Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından, York-An
vers Kurallarında yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle Türkçe'ye çevrilip ilgili Müsteşarlıklar-
ca resen veya gerçek ve tüzel kişilerin başvurusu üzerine yayımlanır. 

B) Borçlular ve teminat 

I- Garame paylarının borçluları 
MADDE 1274 - (1) Müşterek avarya garame paylarının kişisel borçluları, garameye girecek 

olan geminin müşterek avarya hareketinin meydana geldiği andaki donatanı, navlunun boşaltma ta
rihindeki alacaklısı ve diğer eşyanın boşaltma tarihindeki malikidir. 

(2) Garameye girecek eşyanın gönderileni, eşyayı teslim alırken bunlara bir garame payı düş
müş olduğunu biliyor ise, bu pay için eşya teslim edilmiş olmasaydı o eşyanın paraya çevrilmesi 
hâlinde garame payı ne oranda ödenecek idiyse o oranda eşyanın teslim zamanındaki değerine ka
dar şahsen sorumludur. 

II- Alacaklıların rehin hakları 

1. Genel olarak 

MADDE 1275 - (1) Alacaklılar, gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına, garameye girecek eş
ya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkına ve nav
lun üzerinde aynı Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uyarınca alacak rehnine sahiptirler. 

2. Gemiye düşen garame payı için teminat 
MADDE 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararın tespiti ve paylaştırılması gere

ken limandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yükle ilgililere te
minat gösterilmesi zorunludur. 

3. Hapis hakkının kullanılması 
MADDE 1277 - (1) Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereğince, 

bunlar için teminat gösterilmedikçe garameye iştirak edecek eşyayı teslim edemez; ederse kendisi 
de bu paylardan şahsen sorumlu tutulur. 
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(2) Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları uygulanır. 

(3) Alacaklıların garameye giren eşya üzerindeki hapis hakkı, alacaklılar adına taşıyan tarafın
dan 1201 inci madde hükümlerine göre kullanılır. 

C) Dispeç 
I - Genel olarak 
1. Yaptırma yükümlülüğü 
MADDE 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla yükümlüdür; bu yükümlülü

ğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu olur. 

(2) Dispeç süresinde yaptınlmazsa, sigortacı da dâhil olmak üzere, ilgililerden herhangi biri 
bunun yapılmasını istemeğe ve yaptırmağa yetkilidir. 

(3) Dispeçin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri sürülerek dispeççi 
tarafından reddedilirse, dispeçin yapılmasının gerekip gerekmediğine, sigortacı da dâhil olmak üze
re, ilgililerden herhangi birinin başvurması üzerine 1279 uncu maddede yazılı yerdeki mahkemece 
karar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacı da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu 
hususta karar verir. Bu hâlde basit yargılama usulü uygulanır. 

2. Yapılacağı yer 
MADDE 1279 - (1) Zararın tespiti ve paylaştırılması varma yerinde, eğer buraya varılmazsa 

yolculuğun bittiği limanda yapılır. 

3. Dispeççi 
MADDE 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oy birliğiyle atayacakları bir veya birden fazla dispeççi 

tarafından yapılır. Oy birliği sağlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapılacağı yer 
mahkemesi atar. 

(2) İlgililerden her biri dispeçin yapılması için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle 
çarter partileri, konişmento ve faturaları, dispeççiye vermekle yükümlüdür. 

(3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü olduk
ları belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onları elinde bulunduranlara emreder. 

(4) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine giderlerini ödemeleri 
şartıyla, bir örnek vermekle yükümlüdür. 

II- Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz 
1. Duruşma 
MADDE 1281 - (1) Sigortacılar dâhil olmak üzere ilgililer, 1279 uncu maddede yazılı yerde

ki mahkemeden dispeçin onaylanmasını isteyebilecekleri gibi avarya türüne veya hesaplarına itiraz 
da edebilirler. 

(2) Dilekçede duruşmaya çağrılacak olan ilgililerin ad ve soyadları bildirilir. 
(3) Dilekçe üzerine mahkeme, dispeççiden, dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu 

belgelerin tamamlanmasına gerek görülürse, ibrazını onları elinde bulunduranlara emreder. 
(4) İlgililerin hepsi duruşmaya çağrılır. Çağrıda, dispeç ile istemleri ispatlayan belgelerin mah

keme kaleminde incelenebileceği ve çağrılanın daha önce de dispeçe karşı mahkemede itirazda bu-
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lunabileceği, belirli günde gelmediği takdirde dispeçe onay vermiş sayılacağı yazılır. Çağrının du
ruşma gününden en az onbeş gün önce ilgililere tebliğ edilmesi gerekir. 

(5) Dispeç raporuna itirazın, en geç ilk celsede, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık 
ve etraflı olarak yapılması zorunludur. Haklı sebepler dolayısıyla bu mümkün olmazsa, hâkim ilgi
liye itirazını bildirmek üzere bir defalık uygun bir süre verir. İlk oturumda veya en geç hâkim tara
fından verilecek süre içinde gereği gibi açık ve ayrıntılı şekilde bildirilmemiş olan itiraz yapılma
mış sayılır. 

2. Dispeçin onaylanması 
MADDE 1282 - (1) Belirlenen günde hazır bulunanlarla duruşma yapılır. Dispeçe karşı duruş

mada veya daha önce bir itiraz yapılmamış olduğu takdirde dispeç onaylanır. İtiraz yapılmışsa ilgi
liler dinlenir. İtirazın yerinde olduğu görülür veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa dispeç bu
na göre düzeltilerek onaylanır. 

(2) İtirazın hemen karara bağlanması imkânının bulunmaması hâlinde, dispeç raporunun itira
zın kapsamı dışında kalan kısımları, ayrı bir kararla onaylanır ve itiraz edilen kısım hakkında du
ruşmaya devam olunur. 

3. Uygulanacak usul hükümleri 
MADDE 1283 - (1) 1281 ve 1282 nci maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dispeçin 

onaylanmasında ve itirazların incelenmesinde basit yargılama usulü hükümleri uygulanır. 
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü 
MADDE 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın kesinleşmesiyle bu ka

rar, raporda gösterilen alacakların ödetilmesi için verilmiş bir ilâm niteliğini kazanır. Şu kadar ki, 
itiraza uğramamış bir raporun onaylanması kararı kesinleşmeden önce de bu niteliğe sahiptir. 

(2) Raporun onayına ait ilâm, onay istemi üzerine yapılan duruşmaya usulüne göre çağrılmış 
olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doğurmaz. 

D) Zamanaşımı 
MADDE 1285 - (1) Müşterek avarya garame payı alacakları bir yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Zamanaşımı, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardığı tarihten itibaren işlemeye 

başlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çatma 

A) Uygulama alanı 
MADDE 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması "çatma" sonu

cu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. 
(2) Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiy

le başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın zarar vermesi 
hâlinde de, çatma hakkındaki hükümler uygulanır. 

B) Kusursuz çatma 
MADDE 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiş 

veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan insanların ya
hut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi katlanır. 
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(2) Birinci fıkrada sayılan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anında demirdeyken 
meydana gelirse birinci fıkra hükmü uygulanır. 

C) Kusurlu çatma 
I- Bir tarafın kusuru 
MADDE 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurun

dan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmin etmek zorundadır. 
II- Ortak kusur 
1. Eşya zararı 
MADDE 1289 - (1) Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurla

rından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eş
yanın uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, duruma gö
re, bu oranın saptanması mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkar
sa, taraflar eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından, donatanların üçüncü 
kişilere karşı olan sorumluluğu müteselsil değildir. 

(2) Çatma, gemi adamlarının geminin şevkine veya başkaca teknik yönetimine ait bir hareke
tinin sonucu olduğu takdirde, donatan, kendi gemisinde taşınan yükün ilgililerine karşı 1062 nci 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 1180 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
hükümleri uyarınca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hâli sebebiyle kendi donatanından tazminat el
de edemeyen yük ilgilisi, söz konusu zarar için diğer kusurlu donatanların birinden yabancı bir hu
kuka göre tazminat alırsa, bu ödemeyi yapan donatanın fazladan ödemek zorunda kaldığı kısım için 
sorumsuzluk hâlinden yararlanan donatana rücu etmesi hâlinde, kendisine rücu edilen donatan, o 
yük ilgilisine aynı oranda rücu hakkına sahiptir. 

2. Bedensel zarar 
MADDE 1290 - (1) Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurla

rından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, gemilerde bulunan kişilerin çatma yüzünden ölü
münden veya yaralanmasından yahut sağlığının bozulmasından doğan zararlardan müteselsilen so
rumludur. Bununla beraber, duruma göre bu oranın tespiti mümkün olmaz veya tarafların aynı de
recede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu olurlar. 

(2) Donatanların birbirine rücuunda, her donatan, kusurunun ağırlığı oranında sorumludur. 
III. Kılavuzun kusuru 
MADDE 1291 - (1) Gemi, zorunlu danışman kılavuz veya isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk 

edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur. 
(2) Gemi zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatma

dan geminin donatanı sorumlu değildir. 
D) Dava öncesi delil tespiti 
MADDE 1292 - (1) Dava öncesi yaptırılacak delil tespitlerinde, çatmanın meydana geldiği 

yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadığı takdirde asli
ye ticaret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yet
kilidir. 

(2) Çatmaya karışan her geminin kaptanı veya onun temsilcisine tespit yapılacağı bildirilir. 
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(3) Tespit raporunda, çatmaya karışan gemilerin kusur oranlan belirtilmez. 

E) Şekil şartı yokluğu 
MADDE 1293 - (1) Çatma sonucu uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar öncesinde 

bir ihtar düzenlenmesine veya başkaca bir şekil şartının yerine getirilmesine gerek yoktur. 
F) Karine yokluğu 
MADDE 1294 - (1) Çatmada kusurun saptanmasında herhangi bir karine dikkate alınmaz. 
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu 
MADDE 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptanı, kendi gemisini, gemi adamları

nı ve yolcularını ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olması şartıyla, diğer gemiye, gemi adamla
rına ve yolculara yardımla yükümlüdür. 

(2) Ayrıca kaptan, mümkünse, diğer gemiye kendi gemisinin adını, bağlama limanını, geldiği 
ve gideceği limanları bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Kaptanın, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüğünü ihlâl etmesinden dolayı donatan 
sorumlu olmaz. 

H) Saklı tutulan hükümler 
MADDE 1296 - (1) Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Bu Bölümde yer alan hükümler, taşıma sözleşmelerinden ve diğer her türlü sözleşmelerden doğan 
borçları etkilemez. 

İ) Zamanaşımı 
MADDE 1297 - (1) Çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi, çatmanın meydana geldiği 

günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) 1289 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine veya 1290 mcı maddenin ikinci fık

rasına göre, donatanların birbirine karşı olan rücu hakları, ödemenin yapıldığı tarihten başlayarak 
bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurtarma 

A) Eşya kurtarma 
I- Kurtarma faaliyeti 
MADDE 1298 - (1) Seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı veya di

ğer eşyanın kurtarılması için yapılan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluşturur ve onun hak
kında bu Bölüm hükümleri uygulanır. 

(2) "Su aracı" teriminin kapsamına, her türlü gemi ve seyrüsefere elverişli yapı girer; "eşya" 
terimi ise, kıyıya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiş olmayan her türlü şey ile hak kazanılmış olma
yan navlun alacağını ifade eder. 

(3) "Eşya" terimine, 
a) Deniz yataklarındaki mineral kaynakların keşfi, çıkartılması veya işlenmesi amacıyla kulla

nıldıkları sürece sabit veya yüzer platformlar ile açık deniz sondaj birimleri, 
b) Deniz yatağında bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi değeri olan kültür eserleri 
girmez. 
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(4) "Kurtarma faaliyeti" terimine, 
a) Su aracının malikinin veya kaptanının yahut araçta bulunmayan ve bulunmuş olmayan eş

yanın malikinin açık ve makul olarak karşı koymasına rağmen yürütülen faaliyetler, 
b) Tehlike altında bulunan araçta çalıştırılan kişiler tarafından yürütülen faaliyetler, 
c) Tehlike doğmadan önce kurulmuş bir sözleşmenin ifası amacıyla yapılan veya yapılması ge

reken hizmetler 
girmez. 
II- Diğer hâller 
MADDE 1299 - (1) Bu Bölüm hükümleri; 
a) Kurtaranın, mevzuat gereğince kurtarma yükümlüğünün bulunması, 
b) Kurtarma faaliyetinde bulunan aracın, kurtarılan araçla aynı malike ait olması, 
•hâllerinde de uygulanır. 
III- Kurtarma sözleşmesi 
1. Sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 1300 - (1) Kaptan, aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi yapma

ya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. 
(2) Aracın maliki ve kaptanı, araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarma sözleşmesi yap

maya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. 
2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali 
MADDE 1301 - (1) Kurtarma sözleşmesi, yanlış yönlendirme veya tehlikenin etkisi altında ya

pılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet ilkelerine aykırı bulunmuş yahut kurtarma ücreti, ya
pılan hizmetlerle aşırı derecede oransız bulunmuşsa, istem üzerine sözleşme mahkeme tarafından 
mevcut şartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir. 

3. Emredici hükümler 
MADDE 1302 - (1) Bu Bölüm hükümleri, bir kurtarma sözleşmesi ile açıkça veya zımnen de

ğiştirilebilir. 
(2) Kurtarma sözleşmesinin uyarlanması veya iptali hakkındaki hükümler ile, çevre zararının 

önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli özeni gösterme yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler söz
leşmeyle değiştirilemez. 

IV- Tarafların yükümlülükleri 
MADDE 1303 - (1) Kurtaran, tehlike altındaki aracın veya diğer eşyanın malikine karşı; 
a) Kurtarma faaliyetini gerekli özenle yerine getirmekle, 
b) Bu yükümlülüğünü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için ge

rekli olan özeni göstermekle, 
c) Hâlin gereğine göre makul bir hareket tarzı sayılabileceği ölçüde başka kurtaranlardan yar

dım istemekle, 
d) İstemin makul olmadığı anlaşıldığı takdirde, alacağı kurtarma ücretinin miktarını değiştir

memek kaydıyla, tehlike altındaki aracın maliki veya kaptanı ya da eşyanın maliki tarafından ma
kul olarak istenmesi hâlinde başka kurtaranların müdahalesini kabul etmekle, 

yükümlüdür. 
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(2) Tehlike altındaki aracın maliki ve kaptanı veya diğer eşyanın maliki, kurtarana karşı; 
a) Kurtarma faaliyeti sırasında, kurtaranla her bakımdan işbirliği yapmakla, 
b) Bu yükümlülüğü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerek

li özeni göstermekle, 
c) Kurtaran makul bir istemde bulunduğunda, emniyet altına alınmış olan aracı veya diğer eş

yayı, teslim almakla, 
yükümlüdür. 
(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında "çevre zararı"; kirlenme, bulaşma, yangın, patla

ma veya benzeri önemli olayların, kıyı sularında ve ona bitişik bölgelerde insan sağlığına veya de
niz canlılarına ya da kaynaklarına verdiği ağır maddî zararı ifade eder. 

V- Kurtaranın hakları 
1. Kurtarma ücreti 
a) İlkeler 
MADDE 1304 - (1) Faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücre

ti istemine hak kazandırır. 
(2) Bu Bölümde aksi yazılı olmadıkça, faydalı sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtar

ma ücretini isteme hakkı doğmaz. 
(3) Kurtarma ücreti, kurtarılan eşyanın kurtarılma sonrasındaki değerini geçemez. Bu kuralın 

uygulanmasında, ödenmesi gerekebilecek faiz ve yargılama giderleri dikkate alınmaz. 
b) Ücretin belirlenmesi 
MADDE 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemişse veya kararlaştırılan ücretin 

1301 inci maddeye göre mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanması istenmişse, ücret, kurtar
ma faaliyetini özendirecek bir anlayışla, sıralama dikkate alınmaksızın aşağıdaki kıstaslar gözetile
rek belirlenir: 

a) Aracın ve diğer eşyanın kurtarıldıktan sonraki değeri, 
b) Çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri, 
c) Kurtaran tarafından elde edilen başarının derecesi, 
d) Kurtarılan aracın ve içindeki insanların ve eşyanın karşılaştıkları tehlike ile kurtarmaya ka

tılmış olanların kendileri ve araçları için göze aldıkları tehlikenin niteliği ve büyüklüğü, 

e) Aracın, diğer eşyanın ve insan hayatının kurtarılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve be
ceri, 

f) Kurtaranın harcadığı zaman, yaptığı giderler ve uğradığı zarar, 
g) Kurtaranın yüklendiği sorumluluk rizikosu ve kurtaran ile teçhizatının uğradığı diğer riziko

lar, 

h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk sağlandığı, 
i) Kurtarma faaliyetine ayrılmış araçların ve diğer teçhizatın kullanıma hazır bulundurulmuş ve 

fiilen kullanılmış olması, 
j) Kurtaranın teçhizatının, kurtarmaya hazır olması, etkinliği ile değeri. 
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(2) Resmî kurumların giderleri ve harçları ile kurtarılan şeyler için ödenmesi gereken gümrük 
resimleri ve diğer resimlerle bu şeylerin saklanması, korunması, değerlerinin biçilmesi ve satılma
sı amaçlarıyla yapılan giderler, kurtarma ücretine girmez. 

(3) Kurtarma ücreti para olarak saptanır. Aksi kararlaştırılmadıkça ücret, kurtarılan şeylerin de
ğerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez. 

c) Borçlular 

MADDE 1306 - (1) Kurtarma ücretinin borçluları, kurtarılan aracın ve diğer eşyanın kurtarma 
faaliyetinin tamamlandığı andaki malikleridir. 

(2) Kurtarma ücreti, kurtarılan aracın maliki ve diğer eşyanın malikleri arasında kurtarılan de
ğerler oranında paylaşılır. Kurtarma ücretinin borçluları arasında teselsül yoktur. 

d) Gönderilenin sorumluluğu 
MADDE 1307 - (1) Gönderilen, eşyayı teslim alırken onlar için kurtarma ücreti ödeneceğini 

biliyor ise, eşya teslim edilmiş olmasaydı, bunların paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda öde
necek idiyse o oranda ücret alacaklılarına karşı şahsen sorumlu tutulur. 

(2) Teslim edilen eşyayla birlikte başka şeyler de kurtarılmış olursa, gönderilenin sorumlulu
ğu, giderlerin bütün şeyler arasında pay edilmesi hâlinde teslim edilen eşyaya düşecek miktarı ge
çemez. 

e) Ücretin paylaştırılması 
aa) Tek ücret 

MADDE 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin başladığı andan 1303 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın geri verilmesinin istendiği ana kadar yapılan 
her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katıldığı için kurtarma ücretin
den pay isteyen herkes, payını, bu toplam ücretin içinden alır. 

(2) Kurtarma ücretinden pay alınması için birden çok dava açılırsa, davalar, tekel sahibi kurta
ranın, yoksa kurtarma sözleşmesini yapmış olan kurtaranın, o da yoksa en fazla kurtarma gemisi ile, 
yoksa en fazla teçhizatı ile katılmış olan kurtaranın açtığı dava dosyası ile birleştirilir. Bu dava ha
kem önünde görülüyorsa, dosyaların tümü, bir mahkemede açılan ilk dava ile birleştirilir ve mah
keme, hakem önünde açılan davada kurtarma ücretinin kesin hükümle belirlenmesini bekletici so
run yapar. Davaya bakan mahkeme, aynı dava içi ide, ücretin nasıl paylaştınlacağma da karar verir. 

bb) Birden çok kurtaran arasında 

MADDE 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasında 1305 inci maddedeki kıstas
lar dikkate alınarak kurtarma faaliyetine katıldıkları oranda paylaştırılır. 

cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay 

MADDE 1310 - (1) Bir araç veya diğer eşya, bir başka gemi tarafından kurtanlırsa, kurtaran 
geminin donatanı, alacağı kurtarma ücretinden, kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla yapı
lan giderleri ayırdıktan sonra, kurtaran geminin kaptanına ve diğer gemi adamlarına 1305 inci mad
denin birinci fıkrasında öngörülen kıstasları dikkate alarak pay verir. 

(2) Donatan, kurtarma faaliyeti biter bitmez, kaptanın ve diğer gemi adamlarının payını göste
ren bir cetvel hazırlar ve bu cetveli onlara yazılı olarak bildirir. 
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(3) Pay cetveline karşı, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye'de ilk varılan yerdeki mahke
mede o yere varma tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir. 

(4) Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra., pay cetveli aynen veya gereğinde değiştirilerek 
onaylanır. Bu karar kesindir. 

(5) Kurtarma faaliyetinin bu amaca tahsis edilmiş olan gemi veya römorkör tarafından yapıl
ması hâlinde de, birinci ilâ dördüncü fıkralar hükümleri uygulanmaz. Kurtarma amacına tahsis edil
miş gemi veya römorkörde görevli gemi adamları ve diğer kişiler, kurtarılan eşyanın maliklerinden 
de kurtarma ücreti veya payı isteyemez. ' 

(6) Kurtarma, gemi olmayan bir araçtan yapılmışsa, kurtarma ücreti, kurtaran ile onun adam
ları arasında sözleşmeye göre, sözleşme yoksa kıyas yoluyla 1305 inci maddedeki kıstaslar dikkate 
alınarak paylaştırılır. 

f) Ücretten mahrumiyet 
MADDE 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kılmış veya daha 

da güçleştirmiş yahut hileli davranış sayılan ya da dürüstlüğe sığmayan diğer hareketlerde bulun
muş ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kısmen mahrum bırakılabilir. 

2. Özel tazminat 
MADDE 1312 - (1) Bir kurtaran, çevre zararı tehdidi oluşturan bir araç veya onun içindeki eş

ya için kurtarma faaliyetinde bulunmuş, ancak bu madde uyarınca hesaplanacak özel tazminata en 
azından denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarınca hak kazanmamışsa, kurtarma faaliye
ti için bu madde kapsamında yapmış olduğu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel 
tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belir
lenecek kurtarma ücretini, kurtarılan şeylerin en yüksek değerine kadar yükseltmiş olması gerek
mez. 

(2) Kurtaran, birinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen şartlar altında, kurtarma faaliyeti ile 
çevre zararını önlemiş veya sınırlandırmış ise, malik tarafından birinci fıkra uyarınca kurtarana öde
necek özel tazminat, kurtaranın yaptığı giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar artırılabilir. Mahke
me veya hakem kurulu, 1305 inci maddenin birinci fıkrasındaki kıstasları da göz önünde bulundu
rarak hak ve nasafet kurallarına uygun olduğuna karar verirse, özel tazminatın miktarını daha da ar
tırabilir; şu kadar ki, yapılacak artırım, hiçbir hâlde kurtaranın giderlerinin yüzde yüzünü geçemez. 

(3) Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasında "kurtaranın giderleri", kurtarma faaliyeti sıra
sında kurtaran tarafından yapılmış makul harcamaları ve kurtarma faaliyetinde fiilen kullanılan ve 
kullanılması makul olan teçhizat ve personel için, 1305 inci maddenin birinci fıkrasının (h), (i) ve 
(j) bentlerindeki kıstaslar gözetilerek belirlenecek uygun bir tutarı ifade eder. 

(4) Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatın toplamı, kurtaranın 1305 inci madde uya
rınca alabileceği kurtarma ücretini aştığı takdirde ve oranda ödenir. 

(5) Kurtaran, ihmâli nedeniyle çevre zararını önleyememiş veya sınırlandıramamış ise, bu 
maddede belirtilen tazminattan tamamen veya kısmen mahrum bırakılabilir. 

(6) Bu madde hükümleri, donatanın rücu haklarına halel getirmez. 

(7) Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, müşterek avarya paylaştırmasına girmez. 
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3. Faiz 
MADDE 1313 - (1) Kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklarına, kurtarılan şeylerin 1303 

üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca teslim alınmaları gereken tarihten ve eşya tes
lim edilemiyorsa özel tazminat bakımından kurtarma faaliyetinin sonuçlandığı tarihten başlayarak 
faiz yürütülür. Faizle ilgili diğer hususlarda genel hükümler uygulanır. 

4. Ödeme zamanı ve teminat 
MADDE 1314 - (1) Kurtarılan şeyler 1303 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarın

ca teslim alınırken, borçlular, kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklanndan kendi paylarına 
düşen paraları ödemek veya kurtaranın istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargılama giderlerini 
de kapsayacak şekilde teminat göstermek zorundadır. 

5. Rehin hakları 
MADDE 1315 - (1) Kurtarma ücreti alacaklarından dolayı kurtaran, kurtarılan gemi üzerinde 

gemi alacaklısı hakkını ve kurtarılan diğer eşya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 ün
cü maddeleri uyarınca hapis hakkını haizdir. 

(2) Kurtarılan aracın maliki, kurtarılan eşyanın malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için ye
terli teminat vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür. 

(3) Kurtarılan araç ve diğer eşya, kurtaranın rızası olmaksızın, kurtarma faaliyetinin tamamlan
masından sonra ilk olarak varılan liman veya yerden, kurtaranın alacakları için yeterli teminat gös-
terilinceye kadar uzaklaştırılamaz. 

6. Avans 
MADDE 1316 - (1) Kurtaranın alacakları hakkında karar vermeye yetkili olan mahkeme veya 

hakem kurulu, kurtarana bir ara kararı ile durumun gereklerine göre uygun bir miktar avans öden
mesine karar verebilir. Kurtaranın avansı alabilmesi, teminat göstermesine bağlanabilir. Avans 
ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen teminat miktarı da bu oranda indirilir. 

B) İnsan kurtarma 
I- Kaptanın yükümlülüğü 
MADDE 1317 - (1) Her kaptan, aracını ve araçta bulunan kişileri, ciddi bir tehlikeyle karşı kar

şıya bırakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altında bulunan her insana yardım etmek zorundadır. 
(2) Aracın maliki, kaptanın sadece bu yükümlülüğünü ihlâl etmesinden dolayı sorumlu olmaz. 
II- Ücret 
MADDE 1318 - (1) Kurtarılan kişilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur. 
(2) Kurtarmayı gerektiren kaza sırasında, sadece insan kurtarmış olan bir kurtaran, aracın veya 

diğer eşyanın kurtarılması veya çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için faaliyet göster
miş olan kurtarana takdir edilen ücret ve özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanır. 

C) Zamanaşımı 
MADDE 1319 - (1) Bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, kurtarma faaliye

ti ile enkazın kaldırılmasından doğan bütün alacaklar iki yılda zamanaşımına uğrar. 
(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten ve enkazın kaldırılması giderlerinden do

ğan alacaklar için enkaz kaldırma işinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 
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(3) Kendisine karşı istemde bulunulan kişi, zamanaşımı süresi içinde istemde bulunana yapa
cağı bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir. 

ALTINCI KISIM 

Gemi Alacakları 

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar 
MADDE 1320 - (1) Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş 

olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklısı hakkı" verir: 

a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma pay
ları da içinde olmak üzere, gemi adamlanna, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek 
ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem hakları; 

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can 
kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar; 

c) Kurtarma ücreti; 

d) Liman, kanal, diğer su yolları, karantina ye kılavuzluk için ödenecek resimler; 

e) Gemide taşman eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan zıya veya hasar dı
şında, geminin işletilmesinin sebep olduğu maddî zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile dayanan 
alacaklar; 

f) Müşterek avarya garame payı alacakları. 

(2) Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde yazılı alacaklar; 

a) Deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması ile bağlantılı ola
rak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve 
zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan teminat altına alınması öngörülen zararların; 

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı maddeler veya 
nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile bileşimin
den kaynaklanan zararların, 

sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde, sahiplerine gemi alacaklısı 
hakkı vermezler. 

B) Gemi alacağının verdiği kanunî rehin hakkı 
I- Kapsamı 

MADDE 1321 - (1) Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakkı verir. 

(2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez. Bir sigorta 
sözleşmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatı rehnin kapsamında değildir. 

(3) Rehin, geminin zıyaı veya hasara uğramasından dolayı donatanın üçüncü kişilere karşı sahip 
olduğu tazminat istemini de kapsar. Müşterek avarya hâllerinde feda edilen veya hasara uğrayan şey
ler için verilen tazminat, gemi alacaklıları için, tazminatın karşılık olduğu şeyler yerine geçer. 

(4) Devlet, il, belediye ve diğer kamu tüzel kişilerine ait olup, denizde menfaat sağlamak ama
cına tahsis edilmeyen veya fiilen böyle bir amaçla kullanılmayan gemiler üzerinde kanunî rehin 
hakkı doğmaz. Şu kadar ki, bu tüzel kişiler, gemi alacaklılarına karşı gemi ve eklentisinin, alacak-
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ların doğduğu yolculuk sonundaki değeri gemi alacaklıları arasında kanunî sıralarına göre paylaştı
rılmış olsa idi, alacaklılara düşecek miktar ne idi ise, o alacaklılara karşı o oranda öncelikle sorum
lu olurlar. 

(5) Gemi alacağının verdiği kanunî rehin hakkı, gemiye zilyet olan herkese karşı ileri sürüle
bilir. 

II - Temin ettiği alacaklar 
MADDE 1322 - (1) Gemi alacaklılarının rehin hakkı ana parayı, faizi, takip ve yargılama gi

derlerini aynı surette temin eder. 
(2) Gemi bir donatma iştiraki tarafından işletildiği takdirde gemi alacaklarına, bir tek donata

nın mülkiyetindeymiş gibi karşılık oluşturur. 
III- Önceliği 
MADDE 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde yazılı gemi ala

caklılarının sahip olduğu kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bü
tün kanunî ve akdî rehin haklarıyla aynî yükümlülüklerden önce gelir. 

(2) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı gemi alacaklılarının haiz bulunduk
ları kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bütün kanunî ve akdî re
hin haklarıyla aynî yükümlülüklerden sonra gelir. 

(3) Karaya oturmuş veya batmış bir geminin, seyrüsefer güvenliği veya deniz çevresinin ko
runması amacıyla kamu kurumları tarafından kaldırılması hâlinde, bunun giderleri, bütün gemi ala
caklarından önce ödenir. 

IV- Sırası 
MADDE 1324 - (1) Gemi alacağının hakkının verdiği kanunî rehin haklarının sırası, 1320 nci 

maddede gemi alacaklısı hakkı verdiği açıklanan alacakların sırasına göre belirlenir; şu kadar ki, 
1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklıları hakkında 1323 üncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

(2) Yalnız kurtarma ücreti alacağının verdiği kanunî rehin hakkı, bu alacağın doğumuna sebe
biyet veren faaliyetin yapıldığı tarihten evvel gemi üzerinde doğmuş olan bütün diğer rehin hakla
rından önce gelir. Kurtarma ücreti alacağının verdiği kanunî rehin haklarından sonra doğanlar, ev
vel doğanlardan önce gelir; bu hükmün uygulanmasında her bir kurtarma faaliyetinin sona erdiği ta
rih esastır. 

(3) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen gemi alacak
ları kendi aralarında eşit hakka sahiptirler. 

V- Devri ve intikali 
MADDE 1325 - (1) Gemi alacağının devri veya intikali ile bu alacağın verdiği kanunî rehin 

hakkı da devredilmiş veya intikal etmiş olur. 
VI- Düşmesi 
MADDE 1326 - (1) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde sayılan gemi 

alacaklılarının sahip oldukları rehin hakkı, gemi alacağının doğduğu tarihten itibaren geçecek bir 
yılın sonunda düşer; meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş ve bunun 
sonucunda cebrî icra yolu ile satılmış olsun. Bu bir yıllık süre; 
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a) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklar bakımından, alacaklının 
gemiden ayrılması tarihinde, 

b) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerinde sayılan alacaklar bakımından, ka
nunî rehin hakkıyla teminat altına alınan alacakların doğduğu tarihte, 

işlemeye başlar. 
(2) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklılarının sahip oldu

ğu rehin hakkı; 
a) Geminin, zararın tespitinin ve paylaştırılmasının yapılacağı varma yerine ve eğer gemi bu

raya varmazsa yolculuğun bittiği limana vardığı günden itibaren işleyecek altı ay içinde; gemi cebrî 
icra yoluyla satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmemişse altı ayın geçmesiyle; 

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kişiye satılması hâlinde, alıcının gemiyi, sicil yeri hukukuna 
uygun olarak kendi adına tescil ettirdiği günden itibaren işleyecek altmış günün sonunda, 

düşer. Bu sürelerin ikisi de işlemeye başlamışsa, rehin hakkı ilk sürenin dolmasıyla düşer. 
(3) Geminin ihtiyatî haczinin hukuken caiz olmadığı zaman aralığı, bu sürelerin hesabında dik

kate alınmaz. Diğer sebeplerden sürenin durması veya kesilmesi söz konusu değildir. 
VII- Zamanaşımı 
MADDE 1327 - (1) Bu Kanundaki ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıy

la, 1326 nci maddede yazılı süre, alacaklının, borçluya yönelik kişisel istem haklarına da uygulanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 

A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması 
I- Kural 
MADDE 1328 - (1) Deniz alacaklarından doğan sorumluluk, 4/6/1980 tarihli ve 17007 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan 19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması 
Hakkında Milletlerarası Sözleşme ile bu Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun 
yerine geçmek üzere hazırlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen milletlerarası söz
leşmelere göre sınırlanabilir. 

(2) 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası 
Sözleşmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 inci maddesi uyarınca yapılacak 
değişikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten başlayarak, bu mad
de, anılan değişiklikleri de içine alacak şekilde uygulanır. 

(3) Bu Kısımda geçen "1976 tarihli sözleşme" ibaresi, "19/11/1976 tarihli Deniz Alacaklarına 
Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme"yi, 2/2/1996 tarihli Protokolü ve 
bu Sözleşmeye ilişkin değişikliklerden Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girmiş olanları 
topluca ifade eder. 

II- Yabancılık unsuru taşımayan hâller 
MADDE 1329 - (1) 1328 inci madde, 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hu

kuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında yabancılık un
suru taşımayan hâllerde de uygulanır. 
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III- Uygulama alanının genişletilmesi 
MADDE 1330 - (1) 1328 inci madde, aşağıdaki hâllerde de uygulanır: 
a) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde sayılan 

kişiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarını sınırlamak istediklerinde; 
b) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (a) bendinde sayılan gemi

ler hakkında; 
c) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) bendinde sayılan gemi

ler hakkında, 1332 nci maddede öngörülen sınırlar dâhilinde; 
d) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafında sayılan gemiler hakkın

da, 1333 üncü maddede öngörülen sınırlar dâhilinde. 
(2) Alacaklı, birinci fıkranın (a) bendinde söz konusu olan kişinin ülkesinde sorumluluğun sı

nırlanmasının caiz olmadığını ispat ederse, sorumluluk Türkiye'de sınırlanamaz. Alacaklı o kişinin 
ülkesinde 1976 tarihli Sözleşmeye göre daha yüksek bir sorumluluk sınırının uygulandığını ispat 
ederse, 1976 tarihli Sözleşme, o yüksek sınır esas alınarak uygulanır. 

IV- Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar 
MADDE 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) 

bentleri ile 3 üncü maddesinde sayılan alacaklara karşı sorumluluk sınırlandırılamaz. 
V- Üçyüz tonilâtodan küçük gemiler 
MADDE 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) ben

dinde sayılan gemiler için, aynı Sözleşmenin 6 nci maddesinin birinci paragrafının (b) bendi uya
rınca hesaplanacak sorumluluk sınırı 83.500 Özel Çekme Hakkıdır. Diğer hâllerde, 1976 tarihli Söz
leşmenin öngördüğü sorumluluk sınırları geçerlidir. 

VI- Sondaj işlemi gemileri 
MADDE 1333 - (1) Sınırlamaya esas olan alacağın, geminin sondaj işlemi için kullanılmak 

üzere sondaj yerinde bulunduğu sırada doğmuş olması şartıyla, 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci 
maddesinin dördüncü paragrafında sayılan gemiler hakkında aşağıdaki sorumluluk sınırları uygula
nır: 

a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 nci maddesinin birinci paragrafının (a) bendinde sayılan alacak
lar için 32.000.000 Özel Çekme Hakkı. 

b) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 nci maddesinin birinci paragrafının (b) bendinde sayılan alacak
lar için 20.000.000 Özel Çekme Hakkı. 

VII- Öncelik 
MADDE 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların, 1976 tarihli Sözleşmenin 6 nci 

maddesinin ikinci paragrafı uyarınca sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi kaydıyla, aynı mad
denin üçüncü paragrafında sayılan alacaklar, birinci paragrafının (b) bendinde yazılı diğer alacak
lara oranla önceliklidir. 

(2) Bu öncelik, paylaştırmada aşağıdaki sıra izlenerek gerçekleştirilir: 
a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 nci maddesinin birinci paragrafının (b) bendinde sayılan alacak

larla, ikinci paragrafında yazılı alacakların arasındaki paylaştırma oranı belirlenir, 
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b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazılı alacaklara düşen paylar belirlenir, 

c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayılan öncelikli alacaklar ödenir, 

d) Bakiyeden, birinci paragrafın (b) bendinde yazılı diğer alacaklar ödenir, 

e) Fon, ikinci paragrafta yazılı alacaklara düşen payları ve üçüncü paragrafta yazılı öncelikli 
alacakları karşılamaya yetmezse, fonun tamamı bu alacaklılar arasında garameten paylaştırılır. 

VIII - Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması 
MADDE 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyarınca, fon kurulmadan da 

sorumluluğu sınırlama hakkı ileri sürülebilir. 

B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler 

I - Kural 
MADDE 1336 - (1) 24/7/2001 tarihji ve 24472 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 27/11/1992 

tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 
1 inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan "kirlenme zararı" hakkında bu Sözleşme ve 
18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliği Za
rarının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme hükümleri 
uygulanır. Bu Sözleşmelerin doğrudan veya bu Kanun uyarınca uygulandıkları hâllerde, mevzuatın, 
bu Sözleşmelerde düzenlenen hususlara ilişkin diğer hükümleri uygulanmaz. 

(2) 27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Ulus
lararası Sözleşmenin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci maddeleri ile 27/11/1992 tarihli Petrol Kir
liliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 
Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyarınca yapılacak değişikliklerin Türkiye Cumhuri
yeti bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten başlayarak, bu madde, anılan değişiklikleri de içine 
alacak şekilde uygulanır. 

(3) Bu Kısımda geçen; 
a) "1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi" ibaresi "27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan 

Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme"yi ve bu Sözleşmeye ilişkin değişik
liklerden Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girmiş olanları, 

b) "1992 tarihli Fon Sözleşmesi" ibaresi "27/11/1992 tarihli Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 
İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme"yi ve bu Sözleşmeye ilişkin 
değişikliklerden Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girmiş olanları 

topluca ifade eder. 

II - Yabancılık unsuru taşımayan hâller 
MADDE 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleşmeleri, Milletlerarası Özel Hukuk 

ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında yabancılık unsuru 
taşımayan hâllerde de uygulanır. 

III - Uygulama alanının genişletilmesi 
MADDE 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragra

fında tanımlanan bir "kirlenme zararı", aynı Sözleşmenin III üncü maddesinin dördüncü paragrafın
da sayılan kişilerden başkalarına karşı ileri sürülürse, bu kişiler sorumluluklarını, 1992 tarihli So-
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rumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin kıyaşen uygulanması suretiyle sınırlayabilirler. Sorum
luluk sınırının hesabında, aynı Sözleşmenin I inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan ge
minin tonajı esas alınır. 

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragrafının (a) bendinde 
tanımlanan bir "kirlenme zararı", aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yer
lerin dışında meydana gelmişse, sorumlu tutulan kişi, sorumluluğunu, 1992 tarihli Sorumluluk Söz
leşmesinin V inci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle sınırlayabilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca sorumlu tutulan kişi, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi
nin VII nci maddesinin sekizinci paragrafında tanımlanan türde bir sigorta yaptırmışsa, aynı Söz
leşmenin VII nci ve VIII inci maddeleri kıyasen uygulanır. 

(4) Bu maddeye göre kurulan fon, 1992 tanhli Sorumluluk Sözleşmesinin doğrudan uygulan
ması suretiyle kurulabilecek bir fondan bağımsızdır. 

IV - Davanın ihbarı ve davaya müdahale 

MADDE 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı pa
ragraflarına dayanarak "1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Tazminat Fo-
nu"nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca ihbar üzerine veya ay
nı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca müdahale yoluyla davaya katılması için, bu istemini içeren 
bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrıca mahkemenin veya tarafların kabulü veya onayı 
aranmaz. 

V - Yabancı hukukun uygulanması 
MADDE 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragra

fının (a) bendinde tanımlanan bir "kirlenme zararı"; 

a) Aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dışında meydana gel
mişse, 

b) Aynı Sözleşmeye taraf olan bir ülkenin bayrağını taşıyan bir gemiden kaynaklanmışsa, 

c) Türkiye'de dava yoluyla ileri sürülmüşse, 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca uygulanacak yabancı 
hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Böyle bir 
hâlde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi doğrudan geçerli olur. 

C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler 
I - Kılavuzlar için sorumluluk sınırı 

MADDE 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleşmede belirlenen sorumluluk sınırları, kılavuzlara doğ
rudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme Hakkıdır. 

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin III üncü maddesinin beşinci paragrafına göre malik 
tarafından kılavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sınırı toplam 1.500 Özel Çekme 
Hakkıdır. 

(3) Bu maddenin uygulamasında kılavuz terimi, gemide veya herhangi başka bir yerden gemi
ye kılavuzluk hizmeti veren kişiyi veya kişileri ve bu kişi veya kişilerin fiillerinden sorumlu olan 
bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
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II - Kişisel sorumlulukta fon kurulması 
MADDE 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sorumluluğunu sınırlama hak

kına sahip olan bir tüzel kişinin veya adî şirketin yahut donatma iştirakinin adına fon kurulmazsa, 
tüzel kişinin veya adî şirketin yahut donatma iştirakinin o borcundan ötürü şahsen sorumlu tutula
bilecek her kişi, fon kurarak sorumluluğunu sınırlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk sınırı üzerin
den kurulması şarttır; fon kuran kişinin, tüzel kişideki veya adî şirketteki yahut donatma iştirakin-
deki pay oranı dikkate alınmaz. Bu madde uyarınca kurulan bir fon, 1976 ve 1992 tarihli Sözleşme
ler uyarınca kurulmuş bir fon hükmündedir. 

III - Sınırlama hakkını kaldıran kusur 
MADDE 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk 

Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafının uygulanmasında, aşağıdaki kişilerin kusuru 
dikkate alınır: 

a) Gerçek kişilerde, her bir gerçek kişinin kusuru; 

b) Tüzel kişilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarınca eylem ve işleriyle tüzel 
kişiyi borç altına sokan organların kusuru ve organı oluşturan kişilerin kusurları; 

c) Adî şirketlerde şirket ortakların kusuru; 
d) Donatma iştirakinde, paydaş donatanların ve gemi müdürünün kusuru; 

e) Yukarıda sayılan kişileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kişilerin kusuru. 

(2) Tüzel kişinin, adî şirketin ve donatma iştirakinin sınırlama hakkının kalkmasına kusuruyla 
sebep olan kişiler, kişisel sorumluluklarını sınırlayamaz. 

IV - Kanunî halefiyet 

MADDE 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafında ve 1992 
tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin altıncı paragrafında belirtilen ödemeleri yapan 
kişiler, kendisine ödeme yapılan kişinin haklarına, yapılan ödeme oranında halef olur. 

V - Alacakların teminatı 

MADDE 1345 - (1) Bir alacağın, 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan fonla
ra gireceği, fonun kurulduğu mahkeme tarafından kabul edildiği anda, o alacağa ilişkin bütün aynî 
ve şahsî teminatlar sona erer. Bu aynî ve şahsî teminatların, o alacağa sağladığı öncelikler, fon pay
laştırmasında dikkate alınmaz. 

VI - Diğer alacaklılar 
MADDE 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan fonlar, yalnız, hak

larında sınırlı sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacakların ödenmesinde kullanılabilir. Fon kurul
ması yoluyla sorumluluğunu sınırlayan kişinin diğer alacaklıları, hiçbir şekilde bu fonlara başvura-
maz. Fonların paylaştırılmasından sonra bir bakiye kalırsa, fonu kuran kişinin diğer alacaklıları, bu 
bakiyeyi takip edebilir. 

VII - Faiz 
MADDE 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sorumluluğun sınırlanması

nın mahkemece kabul edildiği durumlarda, fona giren alacakların, Sözleşmelerde belirtilen sınırla
rı aşan kısmı için faiz işletilemez. 
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(2) Bu Kanun uyarınca kurulan fonların, paylaştırma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tu
tulması zorunludur. 

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 1348 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda gö
revli mahkeme, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin 
bulunmadığı yerlerde bu işle görevlendirilmiş asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarı
na bakılmaksızın, bu işle görevlendirilmiş asliye hukuk mahkemesidir. 

(2) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda, bir Türk Gemi Sicili
ne kayıtlı olan gemilerde, o gemi sicilinin gözetimi altında tutulduğu mahkeme, sicile kayıtlı olma
yan Türk gemilerinde malikin yerleşim yeri mahkemesi, yabancı gemilerde ise, deniz ticareti işle
rine bakmakla görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. 

IX - Yargılama ve takip giderleri 

MADDE 1349 - (1) Yargılama ve takip giderleri için sorumluluk sınırlanamaz; bir fon kurul
muş olsa bile, davalı veya takip borçlusu, bu giderleri ayrıca ödemek zorundadır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 

A) Uygulanacak hukuk 
MADDE 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satışı ve mül

kiyetin intikali de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya ilişkin diğer bütün işlem ve 
tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tâbidir. 
Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde, artırmayı ya
pan kurum veya ilgililer tarafından, bu satıştan en az otuz gün önce artırmanın; 

a) Geminin kayıtlı olduğu Türk Gemi Siciline, 

b) Geminin sicile kayıtlı malikine, 

c) Gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine, 

bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve 
Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya 
ilân yapılmaksızın geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde kaydı silinemez ve gemi 
üzerinde Türk Gemi Siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır. 

B) Tamamlayıcı hükümler 

MADDE 1351 - (1) Bu Kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflâs Kanunu 
hükümleri, 936 ncı madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanır. 

C) Gemiler hakkında 
I - İhtiyatî haciz 

1. Deniz alacakları 
MADDE 1352 - (1) "Deniz alacağı"; aşağıda sayılan hususların birinden veya birkaçından do

ğan istem anlamına gelir: 

a) Geminin işletilmesinin sebep olduğu zıya veya hasar; 
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b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can 
kaybı veya diğer bedensel zararlar; 

c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, çevre zararı tehdidi oluşturan bir ge
mi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat; 

d) Çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar ver
me tehdidi; bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alman önlemler; bu za
rar karşılığı ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alınan veya alınacak 
olan makul önlemlerin giderleri; bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğra
yabileceği kayıplar ve bu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar; 

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dâhil olmak üzere, batmış, enkaz 
hâline gelmiş, karaya oturmuş veya terkedilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkar
tılması, yok edilmesi veya zararsız hâle getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edil
miş bir geminin korunması ve gemi adamlarının iaşesi ile ilgili giderler ve harcamalar; 

f) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması veya ki
ralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme; 

g) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gemide eşya veya yolcu taşın
ması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme; 

h) Gemide taşınan, bagaj dâhil, eşyaya gelen veya bu eşyaya ilişkin zıya veya hasar; 
i) Müşterek avarya; 

j) Römorkaj; 
k) Kılavuzluk; 
1) Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, kuman

ya, yakıt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler; 

m) Geminin yapımı, yeniden yapımı, onarımı, donatılması ya da geminin niteliğinde değişik
lik yapılması; 

n) Liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları ile karantina için ödenecek resimlerle 
diğer paralar; 

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma pay
larını da içererek, gemi adamlarına, gemide çalışmaları dolayısıyla ödenecek ücretlerle, onlara 
ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istemler; 

p) Gemi için alınmış krediler dâhil olmak üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış harca
malar; 

r) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına ödenecek, karşılıklı sigorta aidatları da dâhil 
sigorta primleri; 

s) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına gemiye ilişkin olarak ödenecek her türlü ko
misyon, brokaj veya acente ücretleri; 

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık; 
u) Geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden sağlanan ha

sılata ilişkin her türlü uyuşmazlık; 
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v) Gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki aynî bir yükümlülük; 

y) Geminin satışına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık. 

2. İhtiyatî haciz isteyebilme hakkı 
MADDE 1353 - (1) Deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sadece ihtiyatî 

haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulması veya başka bir su
rette geminin seferden menedilmesi istenemez. 

(2) Akdî veya kanunî bir rehin ile teminat altına alınmış deniz alacakları hakkında da birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyatî haciz kararı verilemez. 

(4) Alacağın, 1352 nci maddede sayılan bir deniz alacağı olması, ihtiyatî haciz sebebidir. 

(5) Vadesi gelmemiş deniz alacaklarında, İcra ve İflâs Kanununun 257 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında öngörülen şartlar gerçekleştiği takdirde geminin ihtiyati haczi istenebilir. 

3. Yetkili mahkeme 
a) İhtiyatî haciz kararı bakımından 
aa) Dava açılmadan önce 
aaa) Türk Bayraklı gemiler 

MADDE 1354 - (1) Türk Bayraklı gemiler hakkında ihtiyatî haciz kararı sadece, geminin de
mir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kızağa alındığı yer mahkemesi ya da 
aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir: 

a) Bir Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi. 

b) Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi. 

c) 941 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tutulan özel sicile kayıtlı gemilerde kiracının yer
leşim yeri mahkemesi. 

bbb) Yabancı bayraklı gemiler 
MADDE 1355 - (1) Türkiye'de yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyatî haciz kararı, sade

ce, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer 
mahkemesi tarafından verilir. 

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlin
de Türk mahkemesinin yetkisi 

MADDE 1356 - (1) İlgili sözleşmeye konulmuş bir yetki veya tahkim kaydına ya da ayrıca ya
pılmış olan bir yetki yahut tahkim sözleşmesine göre, hakkında ihtiyatî haciz kararı uygulanacak 
olan deniz alacağının esası hakkında hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancı mahkeme yet
kili olsa yahut deniz alacağının esasına yabancı bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355 
inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacağı için teminat elde edilmesini sağla
mak üzere ihtiyatî haciz karan vermeye yetkilidir. 

bb) Dava açıldıktan sonra 

MADDE 1357 - (1) Bir deniz alacağı hakkında, yurtiçinde mahkemede dava açıldıktan sonra, 
ihtiyatî haciz karan, sadece davayı gören mahkemeden istenebilir. 
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(2) Bir deniz alacağı hakkında, hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açıl
mışsa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyatî haciz kararı, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere gö
re yetkili olan mahkemeden istenebilir. 

cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri 
MADDE 1358 - (1) Yokluğunda ihtiyatî haciz kararı verilmiş olan kişilerin itirazları hakkında 

karar vermeye; 
a) Esas hakkında dava açılmadan önce, ihtiyatî haciz kararını vermiş olan mahkeme, 
b) Esas hakkında Türkiye'de dava açılmışsa, bu mahkeme, 
c) Esas hakkında hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açılmışsa, ihtiyatî ha

ciz kararını veren mahkeme, 
yetkilidir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan mahkemeler, ihtiyatî haciz kararının değiştirilmesi, istihkak iddiala

rı, tarafların yatırdıkları teminatların artırılması veya azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali 
hususlarında yapılacak başvurular hakkında karar vermeye de yetkilidir. 

b) Esas hakkında 
MADDE 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarınca deniz alacakları hakkında ihtiyatî ha

ciz kararı vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacağının esasına ilişkin olarak yapılmış bir yetki 
veya tahkim sözleşmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açılacak dava hakkında ve ihtiyatî 
haczi uygulayan icra dairesi de icra takibi hakkında yetkilidir. 

c) Tenfiz hakkında 
MADDE 1360 - (1) Bir deniz alacağı için ihtiyatî haciz kararı vermiş olan Türk mahkemesi, o 

deniz alacağının esası hakkında verilmiş bir yabancı mahkeme veya yabancı hakem kararının ten-
fızinde; 

a) Tenfiz isteminin yapıldığı tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargı çevresinde bulunma
sı veya 

b) Geminin serbest bırakılması için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca yatırılmış teminatın, 
tenfiz isteminin yapıldığı tarihte mahkeme kasasında bulunması şartıyla, 

yetkilidir. 
d) Haksız ihtiyatî haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında 
MADDE 1361 - (1) İhtiyatî haciz karan veren mahkeme, haksız çıkan alacaklı aleyhine açıla

cak tazminat davasını da görmeye yetkilidir. 
(2) Deniz alacağının esası hakkında yurtiçinde veya yurt dışında mahkemede veya hakem önün

de dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici sorun oluşturur. 
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi 
MADDE 1362 - (1) Alacaklının, alacağının 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından ol

duğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir. 
5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi 
MADDE 1363 - (1) Deniz alacağını teminat altına almak üzere ihtiyatî haciz kararı verilmesi

ni isteyen alacaklının, 10.000 Özel Çekme Hakkı tutarında teminat vermesi zorunludur. 
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(2) Karşı taraf, aynı mahkemeden her aşamada teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Bu 
istem değerlendirilirken, ihtiyatî haciz sebebiyle geminin seferden alıkonulduğu süre boyunca, ge
mi için yapılan günlük işletme giderleri ve ihtiyatî haciz dolayısıyla yoksun kalınan kazançlar dik
kate alınır. Teminatın artırılmasına karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek teminatın yatırılaca
ğını da belirler. Ek teminat süresinde yatırılmazsa, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

(3) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan gemi alacaklıları teminat yatır
mak yükümlülüğünden muaftır. 

(4) Alacaklı da aynı mahkemeden teminat miktarının azaltılmasını isteyebilir. 
6. İhtiyatî haczin yapılması 
a) İhtiyatî haciz kararının icrası 
MADDE 1364 - (1) Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü için

de kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden 
kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. 

b) İhtiyatî hacze başlama süresi 
MADDE 1365 - (1) İcra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyatî haczi uygular. 

(2) İhtiyatî haciz, İcra ve İflâs Kanununa göre gece ve resmî tatil sayılan zamanlarda da yapılır. 
c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri 
MADDE 1366 - (1) İhtiyatî haczine karar verilen bütün gemiler, bayrağı ve hangi sicile kayıt

lı oldukları dikkate alınmaksızın, icra müdürü tarafından seferden menedilerek muhafaza altına alı
nır. Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiği, kaptana veya malike ya da malik olma
yan donatana yahut bunların bir temsilcisine tebliğ edilir. Gemi, tebligat yapılan kişiye yediemin sı
fatıyla bırakılır. Yediemine, görevi ve Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesinden doğan cezaî 
sorumluluk dâhil olmak üzere, kanunî sorumlulukları hatırlatılır. 

(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceği ihtiyatî haciz tutanağında, geminin adıyla belir
tilmesi yeterlidir; değerinin yazılması gerekmez. Taraflardan birinin istemi üzerine, geminin değe
ri icra mahkemesince saptanır; bu saptamaya dosyadan anlaşılan ilgililer çağırılır. 

(3) İcra müdürü, ihtiyatî haciz kararını derhal, geminin bulunduğu bölgeden sorumlu sahil gü
venlik komutanlığına veya emniyet teşkilâtına, liman başkanlığına ve gümrük idaresine bildirir. 

(4) İcra müdürü, ihtiyatî haciz kararını, karann uygulanmasını izleyen ilk iş gününde geminin 
kayıtlı olduğu sicile ve yabancı bayraklı gemilerde, geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın 
konsolosluğuna bildirir. 

d) Geminin seferde olması 
MADDE 1367 - (1) İhtiyatî haciz kararı uygulanacağı sırada, gemi fiilen hareket etmiş veya 

seferde bulunuyorsa, 1366 ncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında öngörülen işlemlerden 
başka: 

a) Türk Bayraklı gemilerde ihtiyatî haciz kararı, malike, malik olmayan donatana ve borçtan 
şahsen sorumlu bulunan kişiye tebliğ edilir ve deniz alacağı için on gün içinde teminat verilmesi, 
aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunması ihtar olunur, geminin teslim 
edilmemesi hâlinde, fail hakkında Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesine göre cezaya hükmo-
lunur; 
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b) Yabancı bayraklı gemilerde ihtiyatî haciz kararı, sahil güvenlik komutanlığının yardımı alı
narak, gemi Türk karasularını terkedinceye kadar uygulanabilir. 

e) İhtiyatî haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi 
MADDE 1368 - (1) Bir geminin ihtiyatî haczi, borçlunun o geminin işletilmesinden elde etti

ği geliri ve menfaatleri de kapsar. 

(2) İcra dairesi, geminin idaresi ve işletilmesi ile bakımı ve korunması için gerekli her türde 
önlemi alır. 

7. İhtiyatî haciz hakkının kullanılması 

MADDE 1369 - (1) Hakkında deniz alacağı ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi; 

a) Deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi, ihtiyatî haczin uygulandığı sırada da bu 
borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya 

b) Deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi, ihtiyatî haczin uygulandığı sırada da 
bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya 

c) Deniz alacağı gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki bir aynî yüküm
lülük ile teminat altına alınmış ise; veya 

d) Uyuşmazlık geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin ise; veya 

e) Alacak, 1320 nci madde uyarınca gemi alacaklısı hakkı veriyorsa, 

mümkündür. 
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki gemilerin ihtiyatî haczi; haczin uygulandığı sırada ge

miler bu deniz alacağından dolayı sorumlu olan bir kişiye ait ise ve alacak doğduğunda bu kişi, 

a) Üzerinde deniz alacağı doğmuş olan geminin maliki veya 

b) Kiracısı veya tahsis olunanı ya da taşıtanı ise, 

mümkündür. 
(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin uyuşmazlıklarda, sadece bu uyuşmazlığın ko

nusu olan gemi hakkında ihtiyatî haciz kararı verilebilir. 

8. Geminin serbest bırakılması 
a) Geminin değerinin depo edilmesi 
MADDE 1370 - (1) İhtiyaten haczolunan gemi, istenildiği zaman icra dairesine teslim edilmek 

ve bunu sağlamak amacıyla geminin değeri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edi
lecek taşınmaz rehni, gemi ipoteği veya itibarlı bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve 
gemi üçüncü kişi elinde iken ihtiyaten haczolunmuşsa, bir taahhüt senedi alınarak, bu kişiye bırakı
labilir. 

(2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî haciz devam etmek kaydıyla serbest bırakıldığının, 1366 ncı 
maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyatî hacze dair kaydın korunması gerekli
dir. 

(3) İhtiyatî haczin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar 
verilse bile, teminat olarak yatırılan para icra veznesinden çekilene kadar diğer deniz alacaklıları bu 
Kısım hükümlerine göre hacze katılabilir. 
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(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayılan deniz alacaklarının birinden dolayı ihtiya
ten haczedilmiş olan gemi hakkında, zilyedi olan kişinin yeterli teminatı vermesi durumunda, gemi 
bu kişiye bırakılabilir. 

(5) Bu Kitabın Yedinci Kısmı uyarınca uygulanması gereken milletlerarası sözleşmelerin hü
kümleri saklıdır. 

b) İhtiyatî haczin kaldırılması 
MADDE 1371 - (1) Geminin maliki veya borçlu, geminin değerini geçmemek kaydıyla, deniz 

alacağının tamamı, faizi ve giderler için yeterli teminat göstererek, ihtiyatî haczin kaldırılmasını 
mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer. 

(2) Geminin ihtiyatî haczinin kaldırıldığının, 1366 ncı maddede sayılan kurumlara bildirilme
si ve ihtiyatî hacze dair sicildeki kaydın silinmesi gereklidir. 

(3) İhtiyatî haczin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar 
verilmesi durumunda, bu teminat üzerine diğer deniz alacaklıları haciz koyduramaz. 

c) Tarafların anlaşması 
MADDE 1372 - (1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarınca verilecek teminatın tür ve miktarı, 

alacaklı ile geminin maliki veya maliki olmayan donatanı arasında serbestçe kararlaştırılabilir. 
d) Saklı kalan haklar 
MADDE 1373 - (1) Geminin serbest bırakılması için teminat verilmesi, sorumluluğun kabulü 

veya herhangi bir itiraz ve def iden ya da sorumluluğun sınırlandırılması hakkından vazgeçilmesi 
şeklinde yorumlanamaz. 

e) Teminatın değiştirilmesi 
MADDE 1374 - (1) 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca teminat veren kişi her zaman, bu te

minatın miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için mahkemeye başvurabilir. 
9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyatî haciz 
MADDE 1375 - (1) Gemi, bir deniz alacağı için, yurtiçinde veya yurt dışında ihtiyaten hacze

dilmiş ve serbest bırakılmışsa veya o gemiyle ilgili olarak teminat alınmışsa, aynı geminin yeniden 
veya aynı alacak için ihtiyatî haczi sadece; 

a) Elde edilecek toplam teminat miktarının, geminin değerini aşmaması şartıyla, ilk teminatın 
tür veya miktarı yetersiz ise; veya 

b) İlk teminatı vermiş olan kişi, kendi borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmez veya 
yerine getirmekten âciz olursa; veya 

c) İhtiyaten haczedilen gemi veya ilk teminat; makul sebeplere dayanarak hareket eden alacak
lının istemiyle veya onayıyla yahut alacaklının serbest bırakılmayı engelleyecek makul önlemleri 
alamaması sebebiyle serbest bırakılmış ise; 

mümkündür. 
(2) Aynı deniz alacağı için ihtiyatî hacze konu olabilecek başka bir gemi: 
a) Daha önce verilmiş olan teminatın tür veya miktarı yetersizse; veya 
b) Birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri uygulama alanı buluyorsa, 
ihtiyaten haczedilebilir. 
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(3) Geminin hukuka aykırı yollarla, ihtiyatî hacizden kurtulması veya kaçması hâllerinde, ge
mi, birinci ve ikinci fıkralar anlamında serbest bırakılmış sayılmaz. 

10. İhtiyatî haczi tamamlayan işlemler 
MADDE 1376 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraların

da öngörülen süreler, gemilerin ihtiyatî haczinde bir ay olarak uygulanır. 
II - Rehinli alacakların takibi 
1. Fer'ilik ilkesi 
MADDE 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleşme uyarınca doğan veya mahkemece 

tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis hakları, teminat altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız 
olarak yargılama veya icra konusu yapılamaz. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen rehin ve hapis haklarının, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı 
takip konusu yapılabilmeleri için, hem alacağın hem de rehin veya hapis hakkının, ilâm veya ilâm 
niteliğindeki belgelerde veya gemi sicil müdürlüğünde düzenlenmiş gemi ipoteği sözleşmesinde 
tespit edilmiş olması şarttır. 

2. İflâs yoluyla takip hakkı 
MADDE 1378 - (1) Gemi üzerinde, akdî veya kanunî bir rehin hakkı bulunsa bile, alacaklı iflâs 

yoluyla takip yapabilir. 
3. Diğer takip yolları 
MADDE 1379 - (1) Gemi üzerinde kanuni bir rehin hakkına sahip olan alacaklılar, haciz yolu 

ile veya kambiyo senetleri hakkındaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanunî re
hin hakkından feragat etmiş olurlar. 

4. Rehinli alacaklıların takip hakkı 
a) Kanunî rehin hakkı sahiplerinin 
MADDE 1380 - (1) Gemi alacaklıları ile alacakları gemi üzerinde hapis hakkı ile temin edil

miş olan alacaklılar, ihtiyatî haczi tamamlamak veya alacağı doğrudan takip etmek için taşınır reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancı bayraklı bütün ge
milere uygulanır. 

b) İpotek sahiplerinin 
MADDE 1381 - (1) Akdî veya kanunî gemi ipoteği alacaklıları, ipoteğin paraya çevrilmesi yo

luyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanır. 
III. Cebrî satış 
1. Haciz 
MADDE 1382 - (1) Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilerin kesin haczinde, ihtiyatî hacze 

ilişkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanır. 
(2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacağın 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından 

olması şartı aranmaz. 
2. Paraya çevirme 
MADDE 1383 - (1) Bir sicile kayıtlı olan Türk ve yabancı bayraklı gemiler, İcra ve İflâs Ka

nununun taşınmazların satışına ilişkin hükümlerine göre, bir sicile kayıtlı olmayan Türk ve yaban-
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cı bayraklı gemiler ise, aynı Kanunun taşınırların satışına ilişkin hükümleri uyarınca paraya çevri
lirler. 

3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar 
MADDE 1384 - (1) Yabancı bir sicile kayıtlı geminin satışı istenildiğinde, icra müdürü, o ge

minin bayrağını taşıdığı devletin konsolosluğuna bu hususu bildirir ve mükellefiyetler listesinin ha
zırlanmasını gerçekleştirmek için geminin sicil kaydını ister. Alacaklı da, sicil kaydının onaylı bir 
suretini icra dairesine sunabilir. Bu durumda, hangi kayıt önce gelirse, liste o kayda göre hazırlanır. 

(2) İcra ve İflâs Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca yapılacak ilânın, icra müdürü veya ilgi
liler tarafından, 

a) Geminin kayıtlı olduğu sicil devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama, 

b) Tescil edilmiş akdî rehin alacaklılarına, 

c) İcra dairesine bildirilmiş olmaları kaydıyla kanunî rehin alacaklılarına, 

d) Geminin sicile kayıtlı malikine, 
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve 

sicilin fiilen tutulduğu ülke düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunlu
dur. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen yazılı bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaş
tığını doğrulayan elektronik iletişim araçlarıyla veya başkaca uygun bir yol ve araçla yapılır. 

4. Artırmanın ilânı 
MADDE 1385 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca yapılacak ilân, tirajı el

libin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ve ayrıca yurt dışında 
dünya çapında dağıtımı yapılan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayınlanır. 

(2) İlânda, ipotek alacaklısının rızasıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında, geminin bütün 
aynî ve kişisel haklardan, külfetlerden ve sınırlandırmalardan arınmış olarak satılacağı bildirilir. 

5. Vaktinden evvel satış 

MADDE 1386 - (1) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde, malik aynı zamanda deniz alacağının 
kişisel borçlusu ise, malikin istemiyle de satış yapılabilir. 

(2) Geminin değeri hızla düşer veya korunması fazla masraflı olur, özellikle de yeni gemi ala
caklarının doğmasına veya sayılarının artmasına yol açarsa, icra müdürü veya alacaklı, ihtiyaten ve
ya kesin olarak haczedilmiş Türk veya yabancı bayraklı geminin vaktinden evvel satılması için ic
ra mahkemesine başvurabilir. İcra mahkemesi, dosyadan anlaşılan ilgililerin görüşünü aldıktan son
ra bu hususu karara bağlar. Bu karara karşı kanun yolu açıktır. Başvurulan mahkeme bu başvuruyu 
öncelikle inceler. Kanun yoluna başvurma, satış kararının uygulanmasını durdurur. 

(3) Gemi veya içindeki eşya; insan, eşya ve çevre güvenliği açısından tehlike gösterirse, icra 
müdürü veya liman başkanı, ihtiyaten veya kesin olarak haczedilmiş Türk veya yabancı bayraklı ge
minin vaktinden evvel satılması için icra mahkemesine başvurabilir. Bu başvuru hakkında ikinci fık
ra hükümleri uygulanır; ancak, kanun yoluna başvurma, satış kararının uygulanmasını durdurmaz. 

(4) İcra müdürlüğü satış bedelini, hak sahipleri adına, üçer aylık vadeli hesaba dönüştürerek, pay
laştırma aşamasına kadar nemalandırmak amacıyla icra mahkemesince belirlenecek bankaya yatırır. 
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6. Pazarlık suretiyle satış 
MADDE 1387 - (1) Bütün ilgililer ister veya 1386 ncı maddede gösterilen hâller gerçekleşir

se, gemi pazarlık suretiyle satılabilir. 
7. Satış ve ihalenin sonucu 
MADDE 1388 - (1) Alıcı, icra dairesi tarafından gemi kendisine ihale edildiği veya satıldığı 

anda, geminin mülkiyetini iktisap eder. 
(2) Satış bedeli icra dairesine ödendiği anda, ipotek alacaklısının rızasıyla alıcı tarafından yük

lenilenler dışında, gemi üzerindeki bütün aynî ve kişisel haklar, külfetler ve sınırlandırmalar sona 
erer. 1386 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

(3) Bu madde, bayrağı ve sicile kayıtlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın bütün gemiler hak
kında geçerlidir. 

8. Sıra cetveli 
a) İlkeler 
MADDE 1389 - (1) Türk veya yabancı bayraklı bir gemi, cebrî icra yoluyla satıldığında, satış 

tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklıların bir sıra cetvelini 
yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sıra ile kaydedilir. 

(2) Bir donatanın iflâsı hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci madde
lerde belirtilen sıralama her gemi için ayrı ayrı yapılır ve o sıraya göre ödemede bulunulur. 

(3) Bir sıradaki alacaklılar, alacaklarını tamamen almadıkça, sonra gelen sıradaki alacaklılara 
ödemede bulunulmaz. 

(4) Sıra cetvelinin birinci ilâ yedinci sıralarına kabul edilen alacaklılar, alacaklarının tamamını 
tahsil edemezse, borçlunun kalan malvarlığına başvururken bir öncelikten yararlanamazlar. 

b) Birinci sıra 
MADDE 1390 - (1) Sıra cetvelinin birinci sırasına, geminin haczi tarihinden ödemelerin yapıl

dığı tarihe kadar, 
a) Geminin haczinden, hacizde geçen süre boyunca geminin bakımı ve korunmasıyla gemi 

adamlarının iaşelerinden, geminin paraya çevrilmesinden, satış tutarının paylaştırılmasından doğan 
giderler ve harcamalar, 

b) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklardan hacizde geçen süre
ye ilişkin olanlar 

kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakka sahiptir. 
c) İkinci sıra 
MADDE 1391 - (1) Sıra cetvelinin ikinci sırasına, satılan gemi karaya oturmuş veya batmış 

iken, seyrüsefer emniyeti veya deniz çevresinin korunması amacıyla kamu kurumlan tarafından kal-
dırılmışsa, bu kaldırmanın giderleri kaydedilir. 

d) Üçüncü sıra 
MADDE 1392 - (1) Sıra cetvelinin üçüncü sırasına, 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ 

(e) bentlerinde düzenlenmiş olan gemi alacaklılarından 1390 inci maddeye girmeyenler kaydedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



- 1277 — 

(2) Birinci fıkrada sayılan alacaklar, 1324 üncü maddede gösterilen sıraya tâbidir. 
e) Dördüncü sıra 
MADDE 1393 - (1) Sıra cetvelinin dördüncü sırasına, gemi, cebrî icra yoluyla satış sırasında 

bir tersanenin zilyetliğinde bulunuyorsa, tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarınca kanunî ipo
tekle veya Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesi uyarınca hapis hakkıyla teminat altına alın
mış alacakları kaydedilir. 

f) Beşinci sıra 
MADDE 1394 - (1) Sıra cetvelinin beşinci sırasına, takip konusu gemiye ilişkin gümrük res

mi ile diğer vergiler kaydedilir. 
g) Altıncı sıra 
MADDE 1395 - (1) Sıra cetvelinin altıncı sırasına, akdî veya kanunî bir rehin hakkı ile temi

nat altına alınmış olup da 1390 ilâ 1394 üncü maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacaklar, her alacağı teminat altına alan rehin hakkını düzenleyen 

kanunda gösterilen sıraya tâbidir. 
h) Yedinci sıra 
MADDE 1396 - (1) Sıra cetvelinin yedinci sırasına, 1352 nci maddede sayılan deniz alacakla

rından 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakka sahiptir. 
i) Sekizinci sıra 
MADDE 1397 - (1) Sıra cetvelinin sekizinci sırasına, İcra ve İflâs Kanununun 206 nci madde

sinin dördüncü fıkrasında sıralanan alacaklar kaydedilir. 
(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakka sahiptir. 
D) Eşya hakkında 
I - Hapis hakkı için defter tutulması 
MADDE 1398 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri 

uyarınca eşya üzerinde doğan hapis hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır. 
(2) İcra ve İflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen süre, eşya üze

rinde doğan hapis haklarının paraya çevrilmesinde onbeş gündür. 
(3) Eşya üzerinde doğan hapis hakları, teminat altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız olarak 

yargılama veya icra konusu yapılamaz. 
II - İlamlı icra 
MADDE 1399 - (1) Hapis hakkıyla teminat altına alınan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliğin

deki belgeye dayanıyorsa, alacaklı, defterin tutulmasından başlayarak onbeş gün içinde taşınır rehi
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapar. Şu kadar ki, takip konusu ilâmda veya ilâm ni
teliğindeki belgede hapis hakkı da belirtilmemişse, borçlu hapis hakkına itiraz edebilir. Bu durum
da, İcra ve İflâs Kanununun 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanır. 

III - İlamsız icra 
MADDE 1400 - (1) Hapis hakkıyla teminat altına alınan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliğin

deki belgeye dayanmıyorsa, alacaklı, defterin tutulmasından başlayarak onbeş gün içinde taşınır 
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rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapar. Borçlu, alacağa veya hapis hakkına veya her 
ikisine birden itiraz edebilir. Bu itiraz hakkında İcra ve İflâs Kanununun 147 nci maddesi uygula
nır. 

ALTINCI KİTAP 
Sigorta Hukuku 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

A) Sigorta sözleşmesi 
I - Temel kavramlar 
1. Tanım 
MADDE 1401 - (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile öl

çülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin 
etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı 
olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. 

(2) Ruhsatsız bir şirket ile onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında 
Borçlar Kanununun 504 ve 505 inci maddeleri uygulanır. Türkiye'de yerleşik olmayan sigorta şir
ketleriyle kurulan sigorta sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. 

2. Karşılıklı sigorta 
MADDE 1402 - (1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riziko

nun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigorta
dır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebilir. 

3. Reasürans 
MADDE 1403 - (1) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar sigorta ettirebi

lir. 
(2) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz; 

sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karşı, doğrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarını 
vermez. 

4. Geçerli olmayan sigorta 
MADDE 1404 - (1) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, 

kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını teminat altına almak 
amacıyla sigorta yapılamaz. 

II - Hükümler 
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma 
MADDE 1405 - (1) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin ya

pılması için verdiği teklifnâme, teklifnâme tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse si
gorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

(2) Teklifnâmenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra 
prim olarak kabul .edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler, sözleşme yapılmadığı takdirde, kesin
ti yapılmadan, faiziyle birlikte geri verilir. 
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(3) 1483 üncü madde hükmü saklıdır. 
2. Temsil 
a) Genel olarak 
MADDE 1406 - (1) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapabilir; 

temsilci yetkisiz ise ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur. 
(2) Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden önce veya 1458 inci 

madde hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de sözleşmeye sonradan icazet verebilir. 
(3) Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme, menfaati bulun

ması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır. 
b) Talimat bulunmaması 
MADDE 1407 - (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir ta

limat verilmemişse, sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mûtad şartlara göre yapar. 
3. Sigorta menfaatinin yokluğu 
MADDE 1408 - (1) Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut de

ğilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda varolan menfaat, sözleşmenin sü
resi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur. 

(2) 1470 inci madde hükmü saklıdır. 
4. Sigortanın kapsamı 
MADDE 1409 - (1) Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan za

rardan veya bedelden sorumludur. 
(2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışın

da kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. 
5. Sigorta süresi 
MADDE 1410 - (1) Süre, sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile 

hâl ve şartlar göz önünde bulundurularak, mahkemece belirlenir. 
6. Sigorta dönemi 
MADDE 1411 - (1) Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise bu Kanuna gö

re sigorta dönemi bir yıldır. 
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 
MADDE 1412 - (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukukî sonuç bağlanan 

durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can 
sigortalarında da lehdarın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 

8. Fesih ve cayma 
a) Olağanüstü durumlarda fesih 
MADDE 1413 - (1) Sigortacının, konkordato ilân etmesi, ilgili sigorta dalma ilişkin ruhsatının 

iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgula
rı öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir. 

(2) Primlerin tamamını ödememişken sigorta ettiren konkordato ilân etmişse, sigortacı, bunu 
öğrendiği tarihten itibaren, bir aylık bildirim süresine uyarak, sigorta sözleşmesini feshedebilir. 
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(3) Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiş can sigortalarına ikinci fıkra uy
gulanmaz. 

b) Sigorta priminin artırılmasında fesih 
MADDE 1414 - (1) Sigortacı, sigorta teminatının kapsamında değişiklik yapmadan, ayarlama 

şartına dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacının bildirimini aldığı tarihten itibaren 
bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir. 

c) Kısmî fesih ve cayma 
MADDE 1415 - (1) Sigortacının sigorta sözleşmesini, bazı hükümlerine ilişkin olarak feshet

mesi veya ondan cayması haklı sebeplere dayanıyorsa ve sigortacının sözleşmeyi geri kalan hüküm
lerle, aynı şartlarla yapmayacağı durumdan anlaşılıyorsa, sigortacı sözleşmenin tamamını feshede
bilir veya ondan cayabilir. 

(2) Sigortacı sözleşmeyi kısmen feshetmiş veya ondan caymışsa, sigorta ettiren sözleşmenin 
tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir. 

9. Tebliğler ve bildirimler 
MADDE 1416 - (1) Sigorta ettiren tarafından yapılacak tebliğler ve bildirimler sigortacıya ve

ya sözleşmeyi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye; sigortacı tarafından yapılan tebliğ
ler ve bildirimler ise, sigorta ettirenin veya gerektiğinde sigortalının ya da lehdarın sigortacıya bil
dirilmiş son adreslerine yapılır. 

10. Olağanüstü durumlar 
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması 
MADDE 1417 - (1) Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz 

kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itiba
ren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir. 

(2) Primin ödenmesinden önce acze düşen, iflâs eden veya hakkında yapılan takip semeresiz 
kalan sigorta ettirene, sigortacının istemiyle, aynı şartlarla, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

b) Sigortacının iflâsı 
MADDE 1418 - (1) Sigortacının iflâsı hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının 

iflâsından önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, önce 21/12/1959 ta
rihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu gereğince sigortacı tarafından ayrılması gereken te
minatlardan, sonra iflâs masasından karşılanır. 

(2) Hak sahipleri iflâs masasına İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sında düzenlenen üçüncü sırada katılır. 

11. Prim iadesi 
MADDE 1419 - (1) Sigorta sözleşmesi sona erdiği takdirde, Kanunda aksi öngörülmemişse, 

işlemeyen günlere ait ödenmiş primler sigorta ettirene geri verilir. 
12. Zamanaşımı 
MADDE 1420 - (1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu ta

rihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve si
gorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar. 
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(2) Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır. 
III - Tarafların borç ve yükümlülükleri 
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri 
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
MADDE 1421 - (1) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidi-

nin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleş
menin yapılmasıyla sorumlu olur. 

(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. 
bb) İmkânsızlık 
MADDE 1422 - (1) Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, sigortalının ve can 

sigortalarında ayrıca lehdann, fiilleri ve etkileri olmaksızın rizikonun gerçekleşmesi imkânsızlaş-
mışsa, sigortacı prime hak kazanamaz. 

b) Aydınlatma yükümlülüğü 
MADDE 1423 - (1) Sigortacı ve acentesi sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce, yapılacak 

sözleşmeye ilişkin tüm önemli bilgileri, sigortalının haklarını, Borçlar Kanununun 107 nci madde
sinin uygulanması öngörülmüşse bunu, sigorta ettirene yazılı olarak bildirir; ayrıca, poliçeden ba
ğımsız olarak sözleşme süresince, sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve geliş
meleri sigortalıya yazılı olarak açıklar. 

(2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına 
ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma 
açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. 

(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği'nin düzenlemelerini dik
kate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. 

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 
aa) Genel olarak 
MADDE 1424 - (1) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, 

sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce im
zalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden 
doğan zarardan sorumludur. 

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe ve
rilmesini sigortacıdan isteyebilir. 

(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tâbidir. 
bb) İçerik 
MADDE 1425 - (1) Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel 

ve varsa özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. 
(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerden 

farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve sigorta ettirenin, sigortalının ve 
lehdann aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir. 
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(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, sigortalının ve
ya lehdann lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan uygulanır. Ancak, bu değişiklik ek prim 
alınmasını gerektiriyorsa, sigortacı değişiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebilir. İs
tenilen prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme eski genel şartlarla de
vam eder. 

d) Giderleri ödeme borcu 
MADDE 1426 - (1) Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar tarafından, rizikonun, tazmi

natın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bun
lar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır. 

(2) Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır. 
e) Tazminat ödeme borcu 
aa) Genel olarak 
MADDE 1427 - (1) Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. 
(2) Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belge

lerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde 
1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu 
süre onbeş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işle
mez. 

(3) Araştırmalar, 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan başlayarak üç ay içinde tamamla-
namamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı ve
ya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek 
hasar miktarının veya bedelin en az yüzde ellisini avans olarak öder. 

(4) Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. 
(5) Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme hükümleri ge

çersizdir. 

bb) Kısmî tazminat ödemeleri 
MADDE 1428 - (1) Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalarda, aksine sözleşme yoksa, sigor

ta süresi içinde yapılan kısmî tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülür. 
(2) Kısmî zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih 

hakkını, kısmî tazminat ödemesinden sonra kullanabilir. 
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur 
MADDE 1429 - (1) Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehdann 

ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmâllerinden kaynaklanan zararla
rı tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bun
ların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep olduk
ları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez. 

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 
a) Prim ödeme borcu 
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aa) Genel olarak 
MADDE 1430 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. 

Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 
(2) Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için 

kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. 
(3) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını 

ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmî cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yü
kümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. 

bb) Ödeme zamanı 
MADDE 1431 - (1) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksi

din, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve deniz
de eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, söz
leşmenin yapıldığı anda ödenir. 

(2) İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçla
rı, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. 

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, öde
necek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. 

(4) Başkası lehine yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip se
meresiz kalmışsa, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında lehdar, bu durumun sigortacı ta
rafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleşme bu kişilerle devam 
eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanır. 

(5) Sigortacı prim alacağını, 1480 inci madde hükmü saklı kalmak üzere ödenecek tazminattan 
veya bedelden düşebilir. Bu hâlde, Borçlar Kanununun 111 inci maddesi hükmü sigorta sözleşme
leri hakkında uygulanmaz. 

cc) Ödeme yeri 
MADDE 1432 - (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleşmede gösterilen adresinde ödenir. 

Sözleşmede başka bir ödeme yeri gösterilmiş olmasına rağmen, sigorta primi fiilen sigorta ettirenin 
gösterdiği adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine ilişkin söz konusu şart yok sayılır. 

dd) Primin indirilmesi 
MADDE 1433 - (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren değişiklik

ler meydana gelmişse, prim indirilir ve gereğinde geri verilir. 

(2) Sözleşmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu ağırlaştıran sebeplere iliş
kin olarak bildirdiği hususlardaki yanılmalardan kaynaklanması hâlinde birinci fıkra hükmü geçer
lidir. 

ee) Temerrüt 
MADDE 1434 - (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigor

ta ettiren mütemerrit olur. 
(2) İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigor

tacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim 
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alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması 
hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. 

(3) İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter 
aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi 
hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç 
ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nede
niyle Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. 

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta dö
neminin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir. Can sigortalarında indirime iliş
kin hükümler saklıdır. 

(5) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Borçlar Kanununun 107 nci maddesi hükmü uygulanır. 
b) Beyan yükümlülüğü 
aa) Sözleşmenin yapılmasında 
aaa) Genel olarak 
MADDE 1435 - (1) Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gere

ken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik ve
ya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerek
tirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan husus
lar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

bbb) Yazılı sorular 
MADDE 1436 - (1) Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermiş-

se, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir so
rumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamış olsun. 

(2) Sigortacı, liste dışında öğrenmek istediği hususlar varsa bunlar hakkında da soru sorabilir. 
Söz konusu soruların da yazılı ve açık olması gerekir. Sigorta ettiren bu sorulan cevaplamakla yü
kümlüdür. 

ccc) Bağlantı 
MADDE 1437 - (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir 

husus ile rizikonun gerçekleşmesi arasındaki bağlantı, 1439 uncu maddede öngörülen kurallar uya
rınca dikkate alınır. 

ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi 
MADDE 1438 - (1) Bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek du

rumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlâl edilmiş olduğunu ileri 
sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir. 

eee) Yaptırım 
MADDE 1439 - (1) Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş 

olduğu takdirde, sigortacı 1440 inci maddede belirtilen süre içinde sözleşmeden cayabilir veya prim 
farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden ca
yılmış kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olma
sı veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. 
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(2) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmâli ile beyan yükümlülüğü ihlâl 
edildiği takdirde, bu ihlâl tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki 
edebilecek nitelikte ise, ihmâlin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusu
ru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlâli ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, 
sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen 
primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini 
öder. 

ffi) Caymanın şekli ve süresi 

MADDE 1440 - (1) Caymanın, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi şarttır. 

(2) Cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacının bildirim yükümlü
lüğünün ihlâl edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar. 

ggg) Caymanın hükümleri 

MADDE 1441 - (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süre
ye ait primlere hak kazanır. 

hhh) Cayma hakkının düşmesi 
MADDE 1442 - (1) Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamaz: 

a) Cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçilmişse. 

b) Caymaya yol açan ihlâle sigortacı sebebiyet vermişse. 

c) Sigortacı, sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa. 

bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 

MADDE 1443 - (1) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında sözleşme
nin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğüne ilişkin madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

cc) Sözleşme süresi içinde 
aaa) Genel olarak 

MADDE 1444 - (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olma
dan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve 
işlemlerde bulunamaz. 

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya 
mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaş
ması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhal; bu işlemler bilgisi dışında 
yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 

bbb) Sigortacının hakları 

MADDE 1445 - (1) Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut 
durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olay
ların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya 
prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

(2) Değişikliklerin yapılmasından önceki duruma dönüldüğü takdirde fesih hakkı kullanılamaz. 

(3) Süresinde kullanılmayan fesih ve prim farkını isteme hakkı düşer. 
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(4) Rizikonun artmasına, sigortacının menfaati ile ilişkili bir husus, sigortacının sorumlu oldu
ğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat sigortalarında da sigortalının sağlık du
rumunda meydana gelen değişiklikler sebep olmuşsa, birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(5) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmâli belirlendiği ve değişikliklere 
ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlâl edildiği saptandığı takdirde, söz konusu ihlâl tazminat miktarı
na veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmâlin derecesine gö
re, tazminattan veya bedelden indirim yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen de
ğişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durum
da sigorta tazminatı veya bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gere
ken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder. 

(6) Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünü kasıt
lı olarak ihlâl ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meyda
na geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır. 

(7) Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre 
içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta tazminatı ve
ya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır. 

dd) Riziko gerçekleştiğinde 
MADDE 1446 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksi

zin sigortacıya bildirir. 

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek 
tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden 
indirim yoluna gidilir. 

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden ya
rarlanamaz. 

c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 
MADDE 1447 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca ve

ya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve si
gorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağ
lamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçek
leştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden bek
lenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür. 

(2) Bu yükümlülüğün ihlâl edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun ağırlığına göre 
tazminattan indirim yapılır. 

d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü 
MADDE 1448 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yük

sek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının 
üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almakla yü
kümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. 
Birden çok sigortacının varlığı ve bunların birbirlerine aykın talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta 
ettiren, bu talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun ola
nını dikkate alır. 
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(2) Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa, kusurun ağırlığına göre 
tazminattan indirim yapılır. 

(3) Sigortacı sigorta ettirenin birinci fıkra gereğince yaptığı makul giderleri, bunlar faydasız 
kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı olarak tazmin etmekle yükümlüdür. 
Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

(4) Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanması amacıyla gerekli tutarı 
avans olarak ödemek zorundadır. 

e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlâli 
MADDE 1449 - (1) Sigortacıya karşı yerine getirilmesi gereken ve sözleşmeden doğan bir yü

kümlülüğün ihlâli hâlinde, bu kanunda ve diğer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak 
üzere, sigortacının sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceğine ilişkin 
hükümler, ihlâlde kusur bulunmaması hâlinde sonuç doğurmaz. 

(2) İhlâl kusura dayandığı takdirde, durumun öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde kulla
nılmayan fesih hakkı düşer; meğerki, Kanun farklı bir süre öngörmüş olsun. 

(3) Sigortacı ihlâlin, rizikonun gerçekleşmesine ve sigortacının yerine getirmesi gereken edi
min kapsamına etki etmediği durumlarda, sözleşmeyi feshedemez. 

B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı 
MADDE 1450 - (1) Sosyal güvenlik kurumları ile yapılan sözleşmeler hakkında, kendi kanun

larında aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 1451 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sigorta sözleşmesi hakkında 

Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
D) Koruyucu hükümler 
MADDE 1452 - (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle ve 1429 uncu maddenin birinci 

fıkrasının ikinci cümlesine aykırı sözleşmeler geçersizdir. 
(2) 1418 ve 1420 nci madde ile 1430 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı sözleşme 

şartları geçersizdir. 
(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 nci madde, 1427 nci maddenin ikin

ci ilâ beşinci fıkraları, 1428 inci madde, 1430 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları, 1431 inci 
maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları ve 1433 ilâ 1449 uncu madde hükümleri, sigorta et
tiren, sigortalı ve lehdar aleyhine değiştirilemez; değiştirilirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Zarar Sigortaları 

A) Mal sigortaları 
I - Menfaat ve kapsam 
1. Genel olarak 
MADDE 1453 - (1) Rizikonun gerçekleşmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini mal 

sigortası ile teminat altına alabilirler. 
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(2) Rizikonun gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı ile sigorta edilen malın ayıbından do
ğan hasarlar, aksine sözleşme yoksa, sigorta kapsamında değildir. Mal bağlamında kazancın, makul 
sınırı aşan kısmı sigorta edilemez. 

(3) Mal sigortası niteliğindeki grup sigortalarında; mal girmesi veya çıkması sebebiyle mal top
luluğunda değişiklikler meydana gelmiş olsa bile, sözleşme bütün hükümleriyle geçerlidir. 

(4) Mal topluluğu için yapılan mal sigortası, topluluğa dâhil münferit parçaları da kapsar. 

2. Başkası lehine sigorta 
MADDE 1454 - (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, onun adını belirterek veya 

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir. Sigortalı, 
aksine sözleşme yoksa, sigorta tazminatının ödenmesini sigortacıdan isteyebilir ve onu dava edebi
lir. 

(2) Üçüncü kişinin adının belirtildiği durumlarda, tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü ki
şinin temsilcisi olarak değil, kendi adına fakat üçüncü kişi lehine hareket ettiği kabul edilir. 

(3) Sözleşmede, sigortanın kimin menfaati için yaptırıldığı açık da bırakılabilir. "Kimin olacak
sa onun lehine" yapılan böyle bir sigortanın, üçüncü kişi lehine yaptırıldığı anlaşılırsa, ikinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

3. Müşterek menfaatlerin sigortası 
MADDE 1455 - (1) Bir malın veya o mala ilişkin bir hakkın yalnız bir kısmında menfaat sa

hibi olan kişi, kendisine ait kısımdan fazlasını da sigorta ettirmişse, sigortanın bu fazlaya ilişkin kıs
mı, sigorta ettirenle aynı menfaati olanlar lehine yapılmış sayılır. 

4. Menfaat üzerinde sınırlamalar 
a) Sınırlı aynî hak 
MADDE 1456 - (1) Sınırlı aynî hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat 

sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı aynî hak sahibinin hakkı sigorta taz
minatı üzerinde de devam eder. 

(2) Sigortacıya, mal üzerinde sınırlı aynî hak bulunduğu bildirildiği takdirde, aynî hak sahiple
rinin izni bulunmadıkça, sigortacı sigorta tazminatını sigortalıya ödeyemez. Aynî hakkın sicille 
alenîleştiği veya sigortacının bunu bildiği durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalı menfaate 
konu malın tamiri veya eski hâline getirilmesi amacıyla ve teminat gösterilmesi şartıyla, tazminat 
sigortalıya ödenebilir. 

(3) İkinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden sigortacı, sınırlı aynî hak sahipleri ödemeye son
radan yazılı onay verdikleri takdirde, bunlara karşı sorumluluktan kurtulur. 

(4) Sigortacı, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düştüğünü ve prim farkı istemi 
dolayısıyla sigorta ettirene ihtarda bulunduğunu, aynî hakkını kendisine bildirmiş olan ve kendisi 
tarafından bilinen aynî hak sahiplerine de bildirir. 

(5) Sigorta ettiren veya sigortacı tarafından sözleşme feshedildiğinde veya sözleşmeden cayıl-
dığmda; sigortacı, fesih veya cayma bildirimi kendisi tarafından yapılmışsa, söz konusu bildirim ta
rihinden, diğer hâllerde sözleşmenin sona ermesinden itibaren, onbeş gün içinde, durumu sınırlı 
aynî hak sahiplerine bildirir. Sigorta sözleşmesi, aynî hak sahipleri yönünden sözleşmenin sona er
mesinden itibaren onbeş gün süre ile geçerli olur. Durumu öğrenen aynî hak sahibi, bu onbeş gün 
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içinde sözleşmeye devam edeceğini sigortacıya bildirmediği takdirde, sigorta sözleşmesi, aynî hak 
sahibi için de geçersiz hâle gelir. Aynî hak sahibi sözleşmeye devam etmek isterse, sigortacı haklı 
bir neden olmadığı sürece bu istemi reddedemez. 

(6) Sigortacı, istem üzerine, sınırlı aynî hak sahibi olduğunu bildiren kişiye sigorta koruması 
ile sigorta bedelinin miktarı hakkında bilgi verir. 

(7) Hak sahipliğini sigortacıya bildiren sınırlı aynî hak sahibi hakkında da 1416 ncı madde uy
gulanır. 

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuş sınırlı aynî haklar için uygulanmaz. 

b) Haciz 

MADDE 1457 - (1) Sigortalı mal haczedilirse, sigortacı, zamanında bilgilendirilmek şartıyla, 
sigorta tazminatını icra müdürlüğüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malın haczinde, icra memu
ru, borçludan söz konusu mallann sigortalı olup olmadığını, sigortalı ise, hangi sigortacı tarafından 
sigorta edildiğini sorar; haczedilen malın sigortalı olduğunu öğrendikten sonra, sigorta tazminatının 
diğer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüğüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacağını sigortacıya 
ihtar eder. 

II - Geçmişe etkili sigorta 

MADDE 1458 - (1) Sigorta, sigorta koruması sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten 
itibaren sağlanacak şekilde yapılabilir. Ancak, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin 
ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması sırasında, sigortacı ile sigorta ettiren ve sigortadan 
haberi olmak şartıyla, sigortalı tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir. Rizikonun gerçekleştiği 
veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalktığının sigorta ettiren veya sigortalı tarafından bilinip si
gortacı tarafından bilinmediği durumlarda, sigortacı sözleşme ile bağlı olmamakla birlikte, ödenme
si gereken primin tamamına hak kazanır. 

III - Tazminat ilkesi 

1. Genel olarak 

MADDE 1459 - (1) Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder. 

2. Sigorta değeri 

MADDE 1460 - (1) Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir. 

3. Sigorta bedeli 
MADDE 1461 - (1) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizi

konun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan faz
lasını ödemez. 

(2) Aynen tazmini öngören yeni değer sigortaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

4. Hükümleri 

a) Eksik sigorta 
MADDE 1462 - (1) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, sigorta edilmiş men

faatin bir kısmının zarara uğraması hâlinde sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta bedelinin si
gorta değerine olan oranına göre tazminat öder. 
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b) Aşkın sigorta 
MADDE 1463 - (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin üstünde ise, aşan kısım 

geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karşılayan kısmı indirilir ve tahsil 
edilmiş fazla prim geri verilir. 

(2) Sigorta ettirenin, malî çıkar sağlamak amacıyla kötüniyetle yaptığı aşkın sigorta sözleşme
si geçersizdir. Sözleşme yapılırken geçersizliği bilmeyen sigortacı, durumu öğrendiği sigorta döne
minin sonuna kadar prime hak kazanır. 

c) Takseli sigorta 
MADDE 1464 - (1) Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak belirlemişler-

se, bu para taraflar arasında, sigorta değeri için esas olur. 
(2) Takse esaslı şekilde fahiş ise, sigortacı taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç 

takselenmiş ise, taksenin sözleşme yapıldığı sırada ticarî tahminlere göre elde edilmesi mümkün gö
rülen kazancı aşması hâlinde sigortacı bunun indirilmesini isteyebilir. 

d) Birden çok sigorta 
aa) Kural 
MADDE 1465 - (1) Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok sigortacı

ya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha faz
lası ödenmez. 

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan herbirine hem rizikonun gerçekleştiği
ni hem de aynı menfaat için yapılan diğer sigortaları bildirir. Bu hükme aykırılık hâlinde 1446 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

bb) Müşterek sigorta 
MADDE 1466 - (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için 

ve aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak si
gorta olunan menfaatin değerine kadar geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her biri, sigorta 
bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel oranında sorumlu olur. 

(2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, sigortalı, uğradığı 
zarardan fazla bir para isteyemeyeceği gibi, sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre 
ödemekle yükümlü olduğu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının di
ğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre 
ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır. 

cc) Çifte sigorta 
MADDE 1467 - (1) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı veya farklı 

kişiler tarafından, aynı rizikolara karşı, aynı süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse, si
gorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli sayılır: 

a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleşmeleri aynı zaman
da yapılmış sayılarak riziko gerçekleştiğinde sigorta bedeli, 1466 ncı maddede gösterilen oranda si
gortacılar tarafından ödenir; 

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya o haklardan 
feragat etmişse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazılması şarttır; yazıl-
mazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 96) 



— 1291 — 

c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan sorumluluğu şart kı
lınmış ise; bu hâlde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması gerekir; ya-
zılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 

dd) Kısmî sigorta 
MADDE 1468 - (1) Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle tamamen teminat al

tına alınamamışsa bu menfaat, geri kalan değerine kadar bir veya birkaç defa daha sigorta ettirebi
lir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar, bakiyeden dolayı sözleşmenin yapı
lış tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar. Aynı günde yapılmış olan sözleşmeler, aynı anda yapılmış sa
yılır. 

e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilnıesi 
MADDE 1469 - (1) Sigortacı, sigorta süresi içinde sigortalı menfaatin değerini inceleyebilir. 

IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 

MADDE 1470 - (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi hâlinde, aksine sözleşme 
yoksa, sigorta ilişkisi sona erer. 

V - Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama 

MADDE 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarın saptanmasından önce, hasar konusu yerde ve mal
da, hasar sebebinin veya zarar miktarının belirlenmesini güçleştirecek veya engelleyecek bir deği
şiklik yapamaz; meğerki, bu değişiklik sigortacının onayı veya zararı azaltma amacı ile yapılmış ol
sun. 

(2) Bu yükümlülüğün kusurlu ihlâlinde, ihlâl ile zarar arasında illiyet bulunması şartıyla, kusu
run ağırlığına göre tazminattan indirime gidilir. 

VI - Halefiyet 

MADDE 1472 - (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine ge
çer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin et
tiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigor
tacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına 
yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(2) Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlâl edici şekilde davranırsa, si
gortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dola
yı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur. 

B) Sorumluluk sigortaları 
I - Genel hükümler 
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

MADDE 1473 - (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm yoksa, sigor
talının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir 
olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen mikta
ra kadar tazminat öder. 

(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine 
hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yöneti-
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minde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigor
ta başkası hesabına yapılmış sayılır. 

2. Hukukî koruma 
MADDE 1474 - (1) Sigortalı aleyhine bir istem ileri sürüldüğünde, isteme ilişkin makul gider

ler sigortacı tarafından karşılanır; sigorta bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için sözleşmede hü
küm bulunmalıdır. 

(2) Sigortacı, sigortalının istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadır. 
3. Bildirim yükümlülüğü 
MADDE 1475 - (1) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya 

bildirir. 
(2) Sigortalı kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaştırılmamışsa derhal sigortacıya bildirir. 
(3) Bildirim yükümlülüğünün ihlâli hâlinde, 1446 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hü

kümleri kıyas yolu ile uygulanır. 
4. Sigortacının yardımları 
MADDE 1476 - (1) Sigortacı, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulması tari

hinden itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fa
kat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî işlemlerin gerçekleştiri
lip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini si
gortalıya bildirir; aksi hâlde bu maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. 

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılması zorunlu işlemleri sigortalı yürütür. 
(3) Sigortacı birinci fıkra anlamında üstlenmede bulunmuşsa, sigortalının hak ve menfaatleri

ni gözetir. 
(4) Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı öder. Ancak, si

gortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün 
içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe 
onay vermekten kaçınamaz. 

5. Kasten neden olma 
MADDE 1477 - (1) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesin

den doğan zararlardan sorumlu olmaz. 
6. Doğrudan dava hakkı 
MADDE 1478 - (1) Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazmi

nini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacı
dan isteyebilir. 

7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı 
MADDE 1479 - (1) Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi ama

cıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması ihtimali bulunan ve istenilmesi hak
lı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa 
uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının sorumlu
luğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödemek zorunda kalacağı miktarla sınırlıdır. 
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8. Takas 
MADDE 1480 - (1) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta tazminatını, sigorta sözleşmesin

den doğan alacakları ile takas edemez. 

9. Halefiyet 
MADDE 1481 - (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine ge

çer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin et
tiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. 

(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı mahkemenin veya diğer tara
fın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, da
va veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını ihlâl edici şe
kilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. 

10. Zamanaşımı 

MADDE 1482 - (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itiba
ren on yılda zamanaşımına uğrar. 

II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 

1. Sözleşme yapma zorunluluğu 

MADDE 1483 - (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gös
terdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar. 

2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü 

MADDE 1484 - (1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş 
olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder. 

(2) Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin sona er
diğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur. 

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu 
sona erer. 

III - Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler 

MADDE 1485 - (1) Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 in
ci maddeler, 1466 ncı maddenin birinci fıkrası ve 1471 inci madde de uygulanır. 

C) Koruyucu hükümler 

MADDE 1486 - (1) 1453 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1458 inci maddenin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1459 ve 1461 inci maddeleri, 1463 üncü maddenin birinci fıkrası, 
1472 ve 1477 nci maddeleri hükümlerine aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1456 ncı maddenin birinci fıkrası, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 inci mad
deleri hükümlerine aykırı sözleşme şartları geçersizdir. 

(3) 1471 inci maddenin ikinci fıkrası, 1474 i'â 1476 ncı maddeler hükümleri sigortalı aleyhine 
değiştirilemez; değiştirilirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Can Sigortalan 

A) Hayat sigortası 
I - Tanım 
MADDE 1487 - (1) Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene ve

ya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödeme
yi üstlenir. 

(2) Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi ge
çersizdir. 

II - Tontin 
MADDE 1488 - (1) Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile oluşturulan varlıkların, 

belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması hâlinde, lehdarlar arasında 
paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir. 

III - Sözleşmeden cayma 
MADDE 1489 - (1) Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bil

dirmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı 
tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay son
ra sona erer. 

(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. 
IV - Hayatı sigorta edilecek kişi 
MADDE 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta 

kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. 
(2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehda-

rın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedeli
nin mutad cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanunî temsilcisinin yazılı izni 
gerekir. Sigortalı onbeş yaşından büyükse kanunî temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin 
olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 

(3) Kanunî temsilcinin lehdar olarak atadığı veya kendisinin sigorta ettiren olduğu durumlar
da, kanunî temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. 

(4) Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o an
dan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iştira değeri ödenir. 

V - Sigorta değeri 
MADDE 1491 - (1) Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller 

üzerine sigorta ettirilebilir. 
(2) Ödenecek bedelin lehdarın maddî menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım 

sigortalının lehine yapılmış sayılır. 
VI - Doktor incelemesi 
MADDE 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor ince

lemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu incelemeyi yaptır
maya zorlayamaz. 
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VII - Lehdar 
1. Atanması ve değiştirilmesi 
MADDE 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak 

üzere, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir. 

(2) Sigorta ettiren, atadığı lehdarı sigortacıya bildirir. 

(3) Lehdarın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile 
borcundan kurtulur. 

(4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber 
sigorta poliçesini lehdara teslim etmişse, o kişiyi değiştiremez. Tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin 
lehdarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehdarı değiştirme hakkından 
açıkça vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehdara verildiği hâllerde bile, mirasçılıktan çıkarma veya 
hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut ilgililer arasında o kişinin lehdar olarak atanmasına ilişkin 
sebep ortadan kalkmış ise lehdar değiştirilebilir. 

(5) Lehdar atanması ve lehdar değişiklikleri sigortacının iznine bağlı değildir. 

(6) Lehdarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç alma 
hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehdar hak sahibi olduğu gibi, rizikonun ger
çekleşmesinden önce sigortacının iflâsı sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılma-
dıkça, lehdar hak sahibidir. 

(7) Sigortacıdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehdara aittir. 
2. Lehdar atanmasına ilişkin yorum kuralı 
MADDE 1494 - (1) Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi payları be

lirtilmeksizin lehdar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak sahibidir. Hak 
sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya miras
tan vazgeçme lehdarın hakkı üzerinde etkili olmaz. 

(2) Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehdar belirtilmemişse, sözleşmenin sigorta et
tirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda ise sigortalı lehine yapıldı
ğı kabul olunur. 

VIII - Sigorta ettiren lehine hak 
MADDE 1495 - (1) Lehdarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması hâlinde, bu hak 

sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına geçer. 

IX - Grup sigortaları 
MADDE 1496 - (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre 

kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir söz
leşme ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dâhil herkes sigortadan, grup si
gortası sözleşmesi sonuna kadar yararlanır. Sözleşmenin yapılmasından sonra grubun on kişinin al
tına düşmesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. 

(2) Grupta yer alan her kişiye poliçe içeriğini özetleyen bir belge verilir. 

(3) Grup sigortalarında lehdarı atama hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta yer alan kişiye 
aittir. 
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(4) Sözleşme süresi içinde gruptan ayrılma hâlinde grup sigortası ile sağlanan teminat, aksi ka-
rarlaştırılmamışsa, sigorta ettiren, sigortalı veya lehdar tarafından bireysel olarak devam ettirilebi
lir. Sigortalı veya lehdarm sözleşmeye bireysel olarak devam etmesi ancak sigorta ettiren sıfatıyla 
olur. Bu kişiler geçmiş günlere ait kendilerine düşen prim borçlarından, önceki sigorta ettirenle bir
likte sorumludur. 

(5) Grup sigortalarında ayrılma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüğü ve ilgili diğer ko
nular Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenle
nir. 

X - Beyanlar 
1. Yanlış yaş beyanı 
MADDE 1497 - (1) Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşının yanlış bildirilmesi 

sonucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, belirle
nen prime olan oranına göre ödenir. İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise 
sigortacı ödediği fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir. 

(2) Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre artırılır. 
Artırımdan önce sigorta bedeli ödenmiş ise eksik kısım sigortacı tarafından tamamlanır. 

(3) Sigortacı, yanlış yaş bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaşın, sözleşmenin yapıldığı sırada 
teknik esaslara göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde, sözleşmeden cayabilir. 

2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 1498 - (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından 

itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğünü 
ihlâl etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan 
yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlâl edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul et
mezse sigortacı, riziko gerçekleştiğinde ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dik
kate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı beyan yükümlülüğünün ihlâli nedeniyle sigorta
cının teknik esaslarına göre saptanan sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. 
Yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar. 

3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 1499 - (1) Sigortacı, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üze

re beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlâl edilmiş olması nedeniyle sözleş
meyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlâl 
edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleştiğinde sigortacı 
ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta bedelini öder. Ancak, 
beyan yükümlülüğünün ihlâli nedeniyle riziko artışı, teknik esaslara göre tespit edilen sınırlar dışın
da kalmış ise, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. 

XI - Sigortadan ayrılma 
MADDE 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrıla
bilir. Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun 
bir biçimde hesaplanan değerdir. 
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(2) Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilme-
si için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir. 

XII - Ödünç verme 
MADDE 1501 - (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan 

sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacı, istem anındaki, genel kabul gör
müş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para ver
mek zorundadır. 

XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta 
MADDE 1502 - (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan 

sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigorta
cı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden mu
af sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme 
uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orarm göre ödenir. 

XIV - İntihar 
MADDE 1503 - (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam 

eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya 
intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. 

(2) Sigortalının intihan veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahat
sızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. 

XV - Sigorta ettiren veya lehdarın sigortalıyı öldürmesi 
MADDE 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak 

amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel ödeme bor
cundan kurtulur. 

(2) Lehdar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı 
etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ödenir. 

XVI - Lehdarın sigorta ettirenin yerine geçmesi 
MADDE 1505 - (1) Sigorta ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar ihtiyaten ve

ya kesin olarak haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflâsın açılmasına karar verilirse, adı be
lirtilerek gösterilmiş olan lehdar, sigorta sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile onun yerine taraf 
olabilir. 

(2) Lehdar sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi hâlinde haczi uygu
latan alacaklının veya iflâs masasının alacaklarını, sigorta ettirenin sigortacıdan isteyebileceği mik
tara kadar karşılamakla yükümlüdür. 

(3) Sözleşmede lehdar hiç veya adı belirtilerek gösterilmemişse, birinci fıkrada açıklanan hak, 
sigorta ettirenin eşine ve çocuklarına geçer. 

(4) Lehdarın veya eş ve çocuklarının, sigorta ettirenin yerine sözleşmeye taraf olabilmeleri 
için, sigortacıya bildirimde bulunmaları şarttır. Lehdarın veya eş ve çocuklarının haczi öğrendikle
ri veya iflâsın açıldığı tarihten başlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamaları hâlinde, birinci fık
rada açıklanan hak düşer. 

XVII - Sigortacının iflâsı 
MADDE 1506 - (1) Sigortacının iflâsının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, 

riziko gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflâsın açıldığı, ikin
cisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun 
gerçekleştiği durumlarda, matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının teminatından karşılanır; 
açık kalan miktar garameye girer. 
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B) Kaza sigortası 
I - Genel olarak 
MADDE 1507 - (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza so

nucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da işgöremezlik hâlleri için sigorta teminatı sağlar. Ölüm, 
ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigor
ta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli sakatlık veya işgörmezlik 
hâllerinde ise sigortalıya ödenir. 

(2) Geçici olarak çalışma gücünden mahrum kalan sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı ol
mak üzere, mahrumiyetin devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir. 

II - Tedavi giderleri 
MADDE 1508 - (1) Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden başka, sigor

talının yaptığı tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür. 
III - Sigortalı 
MADDE 1509 - (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği ka

zalara karşı yapılabilir. 
IV - Uygulanacak hükümler 
MADDE 1510 - (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 inci maddenin ikinci ilâ 

dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır. 
(2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygu

lanır. 
(3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar sigortalarına ilişkin 

hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır. 
C) Hastalık ve sağlık sigortası 
I - Sigortanın yaptırılması 
MADDE 1511 - (1) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigorta

larında lehdar da belirlenebilir. 
II - Teminatlar 
1. Sigorta teminatı 
MADDE 1512 - (1) Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan biri

nin veya birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta te
minatı sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta teminatına bağlanmışsa, hastalıklardan biri
nin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Teminatın, aksi 
kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hâli için verildiği kabul edilir. 

2. Sağlık sigortası teminatları 
MADDE 1513 - (1) Sağlık sigortası ile sigortacı; 
a) Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü tıbbî bakım, gebelik ve doğum, has

talıkların erken tanısına yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleşmede kararlaş
tırılan giderleri, 

b) Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastahane gider
leri, 

c) Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için karar
laştırılan günlük iş görememe parası, 
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d) Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler ve
ya kararlaştırılan gündelik bakım parası 

için teminat verir. 
(2) Teminat, aksi kararlaştırılmamışsa, birinci fıkradaki tutarların tümünü kapsar. 
III - Sigorta değeri 
MADDE 1514 - (1) Sigortalının sağlığı, hastalık sigortaları ile meblağ sigortası şeklinde dü

zenlenen sağlık sigortalarında bir veya birkaç sigortacı tarafından, çeşitli bedellerle sigorta ettirile
bilir. 

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine ya
pılmış sayılır. 

IV - Hastalık sigortasında lehdar 
MADDE 1515 - (1) Lehdarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta yapılabilmesi 

için, o kimse ile lehdar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması şarttır. Ayrıca sigortalının yazılı 
izni gerekir. Sigortalının kanunî temsilcisinin bulunduğu durumlarda, yazılı izin kanunî temsilci ta
rafından verilir. Sigortalı onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni alınır; aksi takdirde yapı
lan sözleşme geçersizdir. 

(2) Kanunî temsilcinin, lehdar olarak belirlendiği veya sigorta ettiren olduğu hâllerde, iznin ve
rilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. 

(3) Sigorta ettiren, belirlediği lehdarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ye
rine getirilmediği takdirde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. 

(4) Lehdarın belirtilmediği hâllerde, sigortanın sigortalı lehine yapıldığı kabul edilir. 
V - Bekleme süresi 
MADDE 1516 - (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleşmelerinde, bekleme süresinin 

üst sınırı Hazine Müsteşarlığınca veya Müsteşarlığın uygun göreceği bir kurum tarafından belirle
nir. 

VI - Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması 
MADDE 1517 - (1) Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağ

lık sigortasının bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, doğumun tamamlanmasından itibaren 
bebek, ek prim olmaksızın sigortanın kapsamına girer. Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay 
içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir. 

(2) Evlat edinilen küçükler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 
VII - Bilgi isteme hakkı 
MADDE 1518 - (1) Sigortacı, ifa yükümlülüğünü incelerken, ilgili kişinin veya onun kanunî 

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafından belirlenen doktora, teminat kapsamındaki hastalı
ğın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbî tedavi uygulanmasının gerekliliği konusunda aldığı rapor 
hakkında bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkânı vermek zorundadır. 

VIII - Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 1519 - (1) Hayat sigortalarına ilişkin hükümler 1497 ve 1504 üncü madde hükümle

ri dışında hastalık sigortasına da uygulanır. Ancak hastalık sigortasına 1503 üncü maddenin uygu
lanabilmesi, sözleşmede öngörülen rizikonun intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşmiş olmasına 
bağlıdır. 

(2) Sigortalının uğradığı hastalık, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapılması gibi gerçek 
zararların sigortacı tarafından karşılanması öngörülen sağlık sigortalarında ise, genel hükümler dı
şında, zarar sigortalarına ilişkin hükümler ile 1500 ilâ 1502 nci madde hükümleri sağlık sigortası 
hakkında da uygulanır. 
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IX - Koruyucu hükümler 
MADDE 1520 - (1) 1487 nci maddenin ikinci fıkrası, 1490 inci maddenin ikinci fıkrasının ilk 

cümlesi ile dördüncü fıkrası, 1504 üncü madde ve 1515 inci maddenin birinci fıkrasının birinci 
cümlesi hükümlerine aykırı sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1490 mcı maddenin üçüncü fıkrası, 1491 inci maddenin ikinci fıkrası, 1496 ncı maddenin 
birinci fıkrası, 1506 ncı madde, 1507 nci maddenin birinci fıkrası, 1510 uncu madde, 1511 inci 
madde, 1514 üncü maddenin ikinci fıkrası, 1515 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 
ikinci fıkrası, 1518 inci madde ve 1519 uncu maddesi hükümlerine aykırı sözleşme şartları geçer
sizdir. 

(3) 1489 uncu madde, 1490 mcı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri, 1492 
nci madde, 1497 ilâ 1503 üncü maddeler, 1515 inci maddenin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi 
ve 1517 nci madde hükümleri sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar aleyhine değiştirilemez; değiştiri
lirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 

SON HÜKÜMLER 
A) Şirket davalarında yargılama usulü 
MADDE 1521 - (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbir

leriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim ku
rulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalarda 
basit yargılama usulü uygulanır. 

B) Ölçeklerine göre ticarî işletmeler 
MADDE 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Oda

lar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî def
terler ile fınansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümleri
ne uygulanır. 

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri 
MADDE 1523 - (1) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini aşamayanlar küçük sermaye şirketi ola

rak kabul edilir: 
a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilanço toplamı altımilyon Türk Lirası. 
b) Hesap döneminin bilanço gününden önceki oniki ay içindeki satışlar toplamı onikimilyon 

Türk Lirası. 
c) Yıllık ortalama çalışan sayısı elli kişi. 
(2) Birinci fıkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aşan ve aşağıdaki üç ölçütün 

ikisini aşmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketi olarak kabul edilir. 
a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bmunan bilanço toplamı yirmimilyon Türk Lirası. 
b) Hesap döneminin bilanço gününden önceki oniki ay içindeki satışlar tutarı ellimilyon Türk 

Lirası, 
c) Yıllık ortalama çalışan sayısı ikiyüzelli kişi. 
(3) Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katına kadar artırabilir ya da onda birine kadar azaltabilir. 
(4) İkinci fıkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aşan sermaye şirketi büyük sermaye şirke

ti olarak kabul edilir. Menkul kıymetleri, Türkiye'de menkul kıymetler borsalarında veya Sermaye 
Piyasası Kurulunun her yıl ilân edeceği listede yer alan ülkelerin menkul kıymetler borsalarında iş
lem gören ya da işlem görmek üzere kote edilmiş yahut kotasyon için başvurusu yapılmış bulunan 
bir şirket, bu fıkradaki ölçütleri aşmamış olsa bile, büyük sermaye şirketi olarak kabul edilir. 
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(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, 
birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin bü
yüklük yönünden konumu değişir. 

(6) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür de
ğiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci, ikinci veya 
üçüncü fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir. 

(7) Yıllık ortalama çalışan sayısı, yurt dışında çalışanlar dâhil, stajyerler hariç tutularak, 31 
Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık itibarıyla şirkette çalışanların toplam sayılarının dörde bölün
mesiyle hesaplanır. 

(8) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu ko
nuda bilgi alma hakları saklıdır. 

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 
I - İnternet sitesi 
MADDE 1524 - (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belir

lenmiş bir bölümünü aşağıdaki içerikle sınırlı olmamak üzere; 
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânların; 
b) Paysahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamaların; 
c) Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıklarının; 
d) Anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilerin; 
e) Paysahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgelerin; 
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrıların; 
g) Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında 

yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasının; 
h) Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu Kanunda 

ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususların; 
ı) Finansal tabloların, bunların dipnotlarının ve eklerinin; 
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna iliş

kin yıllık değerlendirme açıklamasının; 
j) Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporlarının; 
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını 

ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplarının ve bildirimlerinin 
yayımlanmasına özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykırılığın ve yö

netim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümle
ri saklıdır. Finansal tablolar ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır. 

(2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil 
olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdı
ğı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler ol
duğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 

(3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başı
na tarih ve parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna 
ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer 
alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. 
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(4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörül
medikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay 
süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. 

(5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet si
tesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noter
likçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştınlır. Daha sonra sitede yayınlanan 
bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır. 

II - Beyanlar, belgeler ve senetler 
MADDE 1525 - (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kal

mak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhüt
namesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik sakla
ma sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmiş
se hüküm ifade eder. 

III - Güvenli elektronik imza 
MADDE 1526 - (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benze

yen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi 
senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. 

(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zım
ba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlen
dikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, te
leks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir. 

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul 
1. Genel olarak 
MADDE 1527 - (1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, ön

görülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve 
oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebilir. 

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesin
de ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, 
öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî 
sonuçlarını doğurur. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şir
ketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, 
elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun 
tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şir
ket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçla
rı sağlar. 

(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Bu hük
mün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katıl
maya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten ay
nen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya tem
silcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörü
len komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel 
kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya 
kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir. 
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(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanıl
masına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla tali
mat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

2. Uygulama kuralları 
MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim ku

rulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler. 
E) Kurumsal yönetim ilkeleri 
MADDE 1529 - (1) Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu

nun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluş
ları, sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya iliş
kin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. 

F) Hukukî işlemlerin yasaklanmasının ve edimlerde en yüksek sınırların aşılmasının so
nuçları 

MADDE 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasaklanmış bulunan işlemler veya şartlar, aksine özel 
bir hüküm bulunmadıkça batıldır; ancak, bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler 
hakkında kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler, en 
yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu sınırdan fazla olan edimler hata ile yapılmış olmasa 
da geri alınır. Bu sınırlarda Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
uygulanmaz. 

G) "Şirket" ve "ortaklık" terimlerinin kanuniliği 
MADDE 1531 - (1) Bu Kanuna göre "ortaklık", "kollektif ortaklık", "komandit ortaklık", 

"anonim ortaklık", "sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık", "limited ortaklık" ve "koope
ratif ortaklık" terimleri, sırasıyla "şirkef'e, "kollektif şirkef'e, "komandit şirket"e, "anonim şir
kef'e, "sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkef'e, "limited şirkef'e ve "kooperatif şirkef'e eş 
anlamda kanunî terimlerdir ve bu terimler birbirleri yerine kullanılabilir. 

H) Ticaret sicili harçları 
MADDE 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca tah

sil edilen ticaret sicili harçlarının red ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutarının yüzde yirmibeşi 
ticaret sicilini tutmakla görevli odaya kaydedilmek üzere aktarılır. 

İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırıl

mıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Türk Ticaret Kanununun yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinin ve şirket
ler topluluklarının ticarî defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarına doğrudan doğruya 
uygulanacak olan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya bunun yerine geçen stan
dartlara tam bir uygunluk içinde hazırlanmış bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarının tam met
nini 88 inci maddeye uygun olarak Resmî Gazetede bir tebliğ hâlinde yayımlar. 

(2) Türkiye Muhasebe Standartları ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri bu Kanunun ti
carî defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine uy
gulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu ku
ruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muha
sebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Ku
rul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB tarafından hazır
lanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayınlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup fa
aliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hü
kümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve 
internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst-denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca 
çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Herhangi bir ticaret şirketi veya kooperatif bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren iki yıl içinde eski türlerine dönmeleri hâlinde aşağıdaki hükümlere tâbi olurlar. 

(2) Bu hâlde, bu Kanunun tür değiştirmeye ve nisaplara ilişkin hükümleri uygulanmaz, aşağı
daki nisaplar geçerli olur. 

a) Eski türüne dönecek şirket, kollektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirket ise, tür değiştirmeyle ilgili tüm kararlar bütün ortakların çoğunluğu ile alınır. 

b) Eski türüne dönecek şirket anonim şirket ise, tür değiştirme ile ilgili bütün kararlar için, yö
netim kurulu bütün üyelerin çoğunluğuyla ve genel kurul sermayenin en az yüzde ellisini karşıla
yan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Birinci toplantıda bu nisaba ulaşı
lamazsa, ikinci toplantıda toplantı nisabı sermayenin üçte biridir. Bu hâlde kararlar yönetim kuru
lunda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla, genel kurulda ise toplantıda mevcut oyların çoğunlu
ğuyla alınır. 

c) Eski türüne dönüşecek şirket limited şirket ise tür değiştirmeye ilişkin tüm kararlar serma
yenin en az yüzde ellisine sahip ortakların çoğunluğunun kararıyla alınır. 

d) Eski türüne dönüşecek şirket bir kooperatif ise, tür değiştirmeye ilişkin kararlar kooperatif 
ortaklarının en az çoğunluğunun genel kurulda temsil edilmesi şartıyla, toplantıda mevcut ortakla
rın çoğunluğuyla alınır. 

(3) Şirket sözleşmesinde, esas sözleşmede veya ana sözleşmede ya da herhangi bir sözleşme
de yer alan bir veto hakkı, bu madde hükümlerine göre verilecek tür değiştirme kararlarında geçer
li olmaz. Kamu kuruluşlarına tanınan altın paydan doğan haklar saklıdır. 

(4) Diğer tür değiştirme işlemleri 6762 sayılı Kanuna göre yapılır. 
GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Kanunda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 

28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hü
kümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu 
ibare kullanılır. 

Yürürlük 
MADDE 1534 - (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanunun 1524 üncü maddesi yayı

mı tarihinden bir yıl, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer; şu kadar 
ki, bu Kanunun yürürlüğü ve uygulanma şekli hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. 

Yürütme 
MADDE 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TBMM (S. Sayısı: 229) 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Raporları (2/224,1/545) 

Not: Başkanlıkça; 2/224 esas numaralı Teklif tali olarak Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum ko
misyonlarına, esas olarak da Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna; 1/545 esas numaralı Tasa
rı ise esas olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru

mu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 22/4/2008 

Mehmet Erdoğan Ertekin Çolak Ali Koyuncu 
Adıyaman Artvin Bursa 

Orhan Karasayar A. Müfit Yetkin 
Hatay Şanlıurfa 

GENEL GEREKÇE 
5648 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun" kanun ile ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçe
vesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, 
kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek, Türkiye'deki ta
rım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tanm nüfusunun refah seviyesini yükseltmek ve Türkiye'nin 
Avrupa Birliğinin Ortak Tanm Politikasına uyumunu sağlamak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasların düzen
lenmesi amaçlanmıştır. 
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Söz konusu kanun yürürlüğe girdiğinde, Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında imzalanacak olan 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması ve Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kal
kınma Bileşeni (IPARD) Sektörel Anlaşmasına ilişkin metinler henüz hazırlanmamış ve IPA'nın bazı 
kuralları netleşmemişti. Bu metinler, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili birimleri tarafından 2008 yı
lında hazırlanıp tarafımıza sunulmuş ve görüşmelere başlanılmıştır. Bazı maddeler üzerinde anlaşma
ya varılmış olmakla birlikte müzakereler devam etmekte ve imzalama sürecine de yaklaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, Ülkemizin IPARD fonlarının sağlayacağı hibe yardımlardan bir an önce yarar
lanmaya başlaması için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun akredite olması ge
rekmekte, bu sürecin sağlıklı ve gecikmeden yürütülebilmesi için 5648 sayılı Kanunda bazı değişik
liklerin yapılması önem arz etmektedir. 

Zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracının kontrolü uygulamada bürokrasi ve kırtasiyeciliğe 
neden olarak ihracatın artırılmasının önünde engel oluşturmaktadır. Tasarı ile 6968 sayılı Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Kanunu 15/5/1957 tarihli Kanunun çeşitli maddelerinde yer alan, ihracat 
yaparken Bakanlıktan izin alınmasına ilişkin ibarelerin ilgili maddelerden çıkarılması suretiyle, ih
racatçıya kolaylıklar sağlanması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracının kontrolü, uygulamada gereksiz 
bürokrasiye, kırtasiyeciliğe neden olduğu ve ihracatın artırılmasını engellediği gerekçesiyle, anılan 
Kanunun çeşitli maddelerinde yer alan, ihracat yaparken Bakanlıktan izin alınmasına ilişkin ibare
lerin ilgili maddelerden çıkarılması suretiyle, ihracatçıya kolaylıklar sağlanması öngörülmektedir. 

Madde 2- 5648 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden, hizmet su
nan bir birimin sunduğu hizmet konusunda danışmanlık yapmasının o birimin tarafsızlığına gölge dü
şüreceği ve akreditasyonunu engelleyeceği gerekçesiyle "danışmanlık" ibaresi çıkarılmış; Ülkemiz 
ile Avrupa Birliği arasında imzalanacak Sektörel Anlaşma ile Kanun arasında gerekli uyumun sağ
lanması için "bilgilendirme" ibaresi söz konusu bende eklenmiş, 

Belirtilen Kanunun, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "danışmanlık " ibaresi, 
hizmet sunan bir birimin sunduğu hizmet konusunda danışmanlık yapmasının o birimin tarafsızlığına 
gölge düşüreceği ve akreditasyonunu engelleyeceği gerekçesiyle "tanıtım, bilgilendirme" şeklinde de
ğiştirilmiş; anılan fıkranın (g) bendinin "Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek" 
şeklindeki hükmü ise; Kurumun akreditasyonu çerçevesinde, görevler ayrılığı ve görevlerin yazılı ola
rak tanımlanması ilkeleri gereğince daha açık ifade etmek için "Başkan tarafından faaliyet alanlarıy
la ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek" şeklinde değiştirilmiş, 

Yine, IPARD yapılanması içerisinde "Sertifıkasyon Kurumu" yer almadığı gerekçesiyle, 5648 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "Sertifıkasyon Kurumunun belirlenmesi" ibaresi 
fıkra metninden çıkarılmıştır. 

Madde 3- Madde ile 5648 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin: 

İkinci fıkrasının (b) bendindeki, hizmet sunan bir birimin sunduğu hizmet konusunda danışman
lık yapmasının o birimin tarafsızlığına gölge düşüreceği ve akreditasyonunu engelleyeceğinden "da
nışmanlık" ibaresi "tanıtım, bilgilendirme" şeklinde değiştirilmiş, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 229) 
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İkinci fıkrasının mevcut (g) bendinin, üçüncü fıkrasının mevcut (ç) bendinin, beşinci fıkrasının 
mevcut (c) bendinin, altıncı fıkrasının mevcut (c) bendinin, yedinci fıkrasının mevcut (e) bendinin, se
kizinci fıkrasının mevcut (d) bendinin, onbirinci fıkrasının mevcut (ç) bendinin, onikinci fıkrasının 
mevcut (g) bendinin, "Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek" şeklindeki hük
mü, Kurumun akreditasyonu çerçevesinde, görevler aynlığı ve görevlerin yazılı olarak tanımlanması 
ilkeleri de dikkate alınarak bu hükümlerin açık olmadığı gerekçesiyle "Başkan tarafından faaliyet 
alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek" şeklinde değiştirilmiş, 

Beşinci fıkrasının (b) bendi, Tahakkuk Koordinatörlüğünün ödeme belgelerinin düzenlenmesin
den değil, ödeme miktarlarına esas teşkil edecek belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermekten 
sorumlu olduğu gerekçesiyle, görevler aynlığı ilkesine ve koordinatörlüğün yaptığı işle uyumlu ola
rak, "Ödeme miktarlarına esas teşkil edecek belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermek" şek
linde değiştirilmiş, 

"Ödeme öncesi yerinde kontrolleri yapmak" görevi Tahakkuk Koordinatörlüğünün asli görev
lerinden biri olduğundan görevler aynlığı ilkesi gereğince bu görevin Ödeme Koordinatörlüğünün gö
revleri arasından çıkanlıp, Tahakkuk Koordinatörlüğüne verilmesi gerektiğinden, beşinci fıkrasına (c) 
bendi olarak belirtilen görevi içeren yeni bir bent eklenmiş, 

Altıncı fıkrasının (a) bendinden, Hak edişlerle ilgili talepler, ödeme talepleri kapsamına girdi
ğinden ve ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemek ve yerinde kontrolleri yapmak görevi, 
Tahakkuk Koordinatörlüğünün görevleri arasında bulunduğundan, "Hak edişlerle ilgili ödeme bel
gelerini incelemek, yerinde kontrolleri yapmak ve" ibareleri çıkarılmış, 

" Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile ulusal katkının ilgili ku
rumlar aracılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak" görevinin, ulusal katkının temini açısından 
ve görevler aynlığı ilkesi gereğince, Muhasebe Koordinatörlüğünün değil de Ödeme Koordinatör
lüğünün görevleri arasında yer alması gerektiğinden, sekizinci fıkrasına (c) bendi olarak belirtilen görevi 
içeren yeni bir bent eklenmiş, 

Yedinci fıkrasının (d) bendi de bu düzenlemeye paralel olarak maddeden çıkarılmıştır. 
Madde 4- Madde ile 5648 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin: 
Birinci fıkrasındaki, İzleme Komitesinde yar alacak sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi ve 

katılımlarının sağlanması uzun süre alacağından, "kurulmuştur" ibaresi "oluşturulur" şeklinde 
değiştirilmiş; yine "Komitenin sekreterya hizmetlerinin Bakanlıkça yürütülür" cümlesinin değişik 
birimler tarafından bu işin yürütülebileceği anlamına gelebileceği, oysa Komitenin sekreterya iş ve 
işlemlerinin sorumlu birim olan Yönetim Otoritesi tarafından yürütülmesi gerektiği düşüncesiyle 
"Komitenin sekreterya hizmetleri Bakanlıkça Yönetim Otoritesi olarak belirlenen birim tarafından yü
rütülür." şeklinde değiştirilmiş; Yönetim Otoritesinin meri Kanunda çalışma usûl ve esaslannın nasıl 
olacağına ilişkin bir düzenleme olmadığı için, fıkraya "Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usûl 
ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir." cümlesi eklenmiştir. 

İkinci fıkrasında, Avrupa Birliği kurallan ve diğer üye ülke uygulamalan doğrultusunda sivil top
lum kuruluşu temsilcilerinin, Komitenin istişari değil de asli temsilcileri arasında yer almasına; aynca Ku
rum Başkanı ile Yönetim Otoritesinin Komiteye istişari düzeyde katılmasına ilişkin değişiklik yapılmış, 

Üçüncü fıkrasından, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde Komitenin görevlerinin sadece 
istişari düzeyde olmadığı dikkate alınarak "istişari" ibaresi çıkarılmış, 

Dördüncü fıkrasına, Komitenin teşekkülüne ilişkin ayrıntılı hükümler ilgili yönetmelik ile dü
zenleneceğinden, "Komitenin" ibaresinden sonra gelmek üzere "teşekkülü" ibaresi eklenmiştir. 
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Madde 5- Madde ile 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; 
İkinci fıkrasından akreditasyon kriterleri çerçevesinde Kurumun danışmanlık görevi olmaması 

gerektiğinden "danışmanlar" ibaresi çıkarılmış, 
Yine ikinci fıkrasına, Kurumun dava takibi yapacak personele ihtiyacının olduğundan "denetçi 

ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "avukat" unvanı eklenmiş, 

Üçüncü fıkrasından, akreditasyon kriterleri çerçevesinde Kurumun danışmanlık görevi olmama
sı sebebiyle "danışmanlar" ibaresi çıkarılmış; Kurumun personel ihtiyacını karşılamakta sıkıntı çe
kilmemesi için uzmanlar için aranan üç yıllık iş tecrübesine sahip olma şartının kaldırılmasına yö
nelik anılan fıkradan "uzman" ibaresi çıkarılmış, 

Yine üçüncü fıkrasına, Kurumun faaliyet alanları açısından gerekli olduğu gerekçesiyle "maden, 
metalürji, mimarlık, biyoloji, jeodezi ve fotogrametri" meslek dallarından da personel teminine iliş
kin ekleme yapılmış; hizmet gerekleri bakımından hukuk müşaviri ve avukat pozisyonları için hu
kuk fakültesi mezunu olma şartı getirilmesi gerektiğinden, fıkraya bu doğrultuda ibareler eklenmiş; 
ayrıca üçüncü fıkrasına istihdam edilecek personelde aranan iş tecrübesinin kişinin istihdam edile
ceği alanın yanı sıra kurumun faaliyetleri ile de ilişkilendirilmesinde fayda görüldüğünden fıkraya "ve 
Kurumun faaliyetleri veya" ibaresi eklenmiş, 

Dördüncü fıkrasına, Kurumun dava takibi yapacak personele ihtiyacı olduğundan "avukat" un
vanı eklenmiş; yine mütercimler için aranan (B) düzeyinde dil puanı şartının hizmet gerekleri bakı
mından yeterli olmayacağı gerekçesiyle ve işi, mezuniyeti mütercimlik olan kişilerden daha nitelik
li ve kaliteli olanların seçilebilmesi amacıyla, "mütercim pozisyonunda istihdam edileceklerin (A) dü
zeyinde" cümleciği eklenmiş, 

Beşinci fıkrasında, Kurumun kurumsal yapılanmasını bir an önce tamamlaması için kamu ku
rum ve kuruluşlarından istihdam edilecek personel oranının toplam personel sayısının "yüzde otuzu" 
yerine "yüzde ellisi" ile sınırlandırılmasına ilişkin değişiklik yapılmış, 

Altıncı fıkrasında Kanunun yayımlandığı tarihten bu güne kadar yapılan çalışmalar sırasında, 
Kurumun iş ve işlemlerinin sayısı ve yoğunluğu dikkate alındığında, belirtilen personel sayısı ile bu 
iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle, merkez teş
kilatında çalışacak personel sayısının artırılmasına ilişkin "yüzelli" ibaresi "yüzseksen" şeklinde de
ğiştirilmiş, 

Sekizinci fıkrasına Kurumun, taraf olduğu duruşmalara katılacak ve dava takibi yapacak perso
nele ihtiyacının olduğu gerekçesiyle "avukat" unvanı eklenmiş; Kurumdaki sorumlulukların farklı
lığı ve ağırlıklarına göre Başbakanlık Merkez Teşkilatında yer alan kadrolarla yapılan eşleştirmeler
de bir takım değişikliklerin yapılması zorunluluğundan, fıkradaki "genel koordinatörler" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "iç denetim ve birinci hukuk müşavirine" ibaresi eklenmiştir. 

Madde 6- Yürürlük maddesidir. 
Madde 7- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 229) 
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T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 12/3/2008 

Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-14U/1114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3/3/2008 tarihinde kararlaştırılan "Zirai Müca
dele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 15/5/1957 tarihli olup, zamanın şartları 
gereği zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracının kontrolünü Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ver
miştir. Zirai mücadele alet ve ilaçlarının ihracının kontrolü uygulamada bürokrasi ve kırtasiyeciliğe 
neden olarak ihracatın artırılmasının önünde engel oluşturmaktadır. 

Tasan ile; Kanunun çeşitli maddelerinde yer alan, ihracat yaparken Bakanlıktan izin alınmasına 
ilişkin ibarelerin ilgili maddelerden çıkarılması suretiyle, ihracatçıya kolaylıklar sağlanması öngö
rülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile; 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun çeşitli madde
lerinde yer alan ve ihracat yaparken Bakanlıktan izin alınmasına ilişkin hükümlerin ilgili maddeler
den çıkarılması suretiyle, ihracatçıya kolaylıklar sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1-15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 2 nci 
maddesinde yer alan "zirai mücadele alet ve ilaçlannın ithal," ibaresinden sonra gelen "ihraç,", VI ncı 
Bölüm başlığında yer alan "ihraç" ibareleri ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 40 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve ihraç" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Adalet Bakam 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

E Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
Af. Ekren 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

M H. Güler 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 05/05/2008 

Esas No.: 2/224 

Karar No.: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve dört Milletvekilinin "Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/224)" Başkanlığınızca, 28/04/2008 tari
hinde esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak ise Plan 
ve Bütçe Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 01/05/2008 tarihli 16. toplantısında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Bir
liği Genel Sekreterliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla söz 
konusu Kanun Teklifini inceleyip görüşmüştür. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Hükümet temsilcisi tarafından Teklif ile zirai mücadele 
alet ve ilaçlan ihracının Bakanlığın iznine tabi olmaktan çıkarıldığı; Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA) Çerçeve Anlaşması ve Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Sek-
törel Anlaşması çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hizmet birimlerinin 
iş tanımlarında düzenlemeler yapıldığı ifade edilmiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimse
nerek Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. TBMM İçtüzüğünün 23. ve Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu Kanununun 3. maddesi uyarınca, Komisyonumuz Teklifin sadece kendisini ilgi
lendiren maddeleri olan 2., 3. ve 4. maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakereler sonucunda Teklifin 2., 3. ve 4. maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Başkanvekili 

Yaşar Yakış Lütfı Elvan Onur Öymen 

Düzce Karaman Bursa 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü Kâtip Üye 

Fazilet Dağcı Çığlık Osman Çakır AfıfDemirkıran 

Erzurum Samsun Siirt 

(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Burhan Kayatürk 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İbrahim Kavaz 

Erzurum 
Üye 

Mehmet Beyazıt Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
İsmail Hakkı Biçer 

Kütahya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yusuf Ziya İrbeç 

Antalya 

Üye 
Mustafa Öztürk 

Hatay 
Üye 

Taha Aksoy 
İzmir 
Üye 

Cüneyt Yüksel 
Mardin 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Cevdet Yılmaz 

Bingöl 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Sait Dilek 
İsparta 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

Çağla Aktemur Özyavuz 
Şanlıurfa 

(İmzada bulunamadı) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 12/05/2008 
Esas No.: (2/224), (1/545) 

Karar No.: 17 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

28/04/2008 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, (2/224) esas numaralı "Adıyaman Milletvekili 
Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kır
sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi" Başkanlığınızca aynı gün esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali ko
misyon olarak da Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, 
yine 12/03/2008 tarihinde Başkanlığınıza sunulan (1/545) esas numaralı "Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ise 20/03/2008 tarihinde esas Ko
misyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Söz konusu Teklifi ve Tasarıyı Komisyonumuz 
08/05/2008 tarihli 11 inci toplantısında, Hükümeti temsilen başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ma
liye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla inceleyip, müzakere etmiştir. 

Komisyonumuz, (1/545) esas numaralı Tasarıda yer alan düzenlemeler, (2/224) esas numaralı 
Teklif içerisinde yer aldığından, İçtüzüğün 35 inci maddesine istinaden, anılan metinlerin birleştiril
mesine ve (2/224) esas numaralı Teklifin görüşmelerde esas alınmasına karar vermiştir. 

Komisyonumuz 08.04.2008 günlü 9 uncu toplantısında (1/545) esas numaralı Tasarıyı günde
mine almış; bu Tasarının görüşmeleri sırasında 5648 sayılı Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun kimi maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 
birtakım önerilerde bulunulması üzerine, bir alt komisyon marifetiyle Tasarının ve Tasarıya eklen
mesi istenilen önerilerin incelenmesi kararlaştırılmıştır. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılımıyla, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan 
Başkanlığında, Tasarıyı inceleyip çalışmalarını tamamlayan Altkomisyon, hazırladığı raporu Ko
misyonumuza sunmuştur. Yine, anılan Altkomisyon üyeleri, Tasarıya eklenen maddelerle 5648 sa
yılı Kanunda yapılan değişikliklerin yeni bir kanun teklifi niteliğinde olması nedeniyle, Meclis İç
tüzüğü ve teamüllerine uygunluğu sağlamak ve sonradan oluşabilecek itirazları gidermek için, ha
zırladıkları Altkomisyon metnini (sonradan 2/224 esas numarasını alan) yeni bir kanun teklifi olarak 
sunmuşlardır. Dolayısıyla görüşmelerde esas alınan (2/224) esas numaralı Kanun Teklifi aynı za
manda Komisyonumuz bünyesinde kurulan Altkomisyonun çalışmalarının bir yansıması olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Teklifin tümü üzerinde hükümet adına şu açıklamalarda bulunulmuştur: 
- İhracat ürünlerinin daha çok ithal eden ülke tarafından denetimi ve kontrollerinin yapılması, 

dünya ülkelerinde gördüğümüz genel bir uygulamadır. Dolayısıyla teklif kapsamındaki ürünlerin ih
racında yaşanan birtakım bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldınlarak, ihracat işlemlerinin hızlandınlması 
ülke menfaatlerine uygundur. 
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- 2007 yılı Mayıs ayı içerisinde, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun işlevini tam olarak yerine 
getirebilmesi ve Avrupa Birliğinin birtakım fonlarından yararlanılabilmesi için söz konusu Kurumun 
AB organlarınca akredite edilmesi gerekmiştir. Süreç içerisinde AB iç mevzuatındaki gelişmelere 
bağlı olarak 5648 sayılı Kanunda bazı teknik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ya
pılan düzenlemelerle, AB fonlarının kullanılması süreci hızlandırıldığından ülke menfaatlerine uy
gun bir tasarrufta bulunulmaktadır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca be
nimsenerek, Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Teklifin maddeleri 
üzerinde şu tasarruflarda bulunulmuştur: 

Teklifin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 5 inci maddesinin görüşmeleri sırasında, bu maddeyle düzenleme konusu yapılan 5648 

sayılı 14 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında geçen "birinci hukuk müşaviri" ibaresi ile 14 üncü mad
denin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında geçen "hukuk müşaviri" ibarelerinin Teklifle yapılan deği
şikliğe paralel olarak uyumunun sağlanması amacıyla, söz konusu fıkralarda geçen "hukuk müşaviri" 
ibarelerinin "birinci hukuk müşaviri" şeklinde değiştirilmesine ilişkin verilen önerge kabul edilmiştir. 

Anılan maddenin 3 üncü fıkrasında geçen "yıl" ibaresi dil bilgisi kurallarına uygun olacağı dü
şüncesiyle Başkanlıkça alınan yetki çerçevesinde redaksiyona tabi tutularak "yıllık" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Maddenin görüşmeleri sırasında peyzaj mimarlarının da 3 üncü fıkrada sayılan meslek dallan 
arasında belirtilmesine ve bu yönde bir ibarenin eklenmesine ilişkin öneride bulunulmuştur. Peyzaj 
mimarlarının ziraat veya mimarlık fakülteleri mezunu olduğu ve bu dalların da meri madde içerisin
de yer aldığı ve dolayısıyla peyzaj mimarlarının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda 3 üncü 
fıkrada belirtilen pozisyonlarda istihdam edilmelerini engelleyen mevzuatta yasal bir boşluk veya 
eksiklik olmadığı, bu konuda uygulamada oluşabilecek tereddütlerin idari düzenlemelerle giderile
bileceği gerekçeleriyle, söz konusu öneri doğrultusunda bir işlem yapmaya gerek duyulmamıştır. Yi
ne, maddenin 3 üncü fıkrasında geçen "bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından" ibaresinin sadece hukuk müşaviri ve avukat pozisyonla
rında istihdam edilenler için değil, aynı fıkrada belirtilen tüm meslek dallarından istihdam edilenler 
için de geçerli bir kural olduğu vurgulanmıştır. Bu itibarla Teklifle getirilen düzenlemeyle hukuk mü
şaviri ve avukat pozisyonları için hukuk fakültesi mezunu olma şartı özel bir şart olarak getirilmekte, 
bunun dışında diğer meslek dallan için meri statüde herhangi bir değişikliğe gidilmemektedir. 

Yine aynı maddenin 8 inci fıkrasının sonuna; kamu kurumlannda çalışan avukatlara kurum le
hine sonuçlanan davalar üzerinden vekalet ücretinin verilmesinin Ülkemizde kabul gören bir uygu
lama olduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 
"Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu 
ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." hükmü de dikkate alın
dığında, Kurumda avukatlık görevini icra edecek avukatlara vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği 
gerekçeleriyle "Kurumda istihdam edilen avukatlara, Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takip
leri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; hukuk müşaviri ve 
avukatlara dağıtımı hakkında 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalannı İntaç Eden Avukat 
ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır." şeklinde 
cümlenin eklenmesine ilişkin verilen önerge kabul edilmiştir. 
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Teklifin 5 inci maddesi, kabul edilen bu önergeler doğrultusunda değiştirilerek ve redaksiyona 
tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük tarihine ilişkin 6 ncı ve yürütmeye ilişkin 7 nci maddeleri de aynen kabul edil
miştir. 

Teklifin bütünü, Başkanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde, kanun yazım tekniğine 
uygun olarak düzenlenmiştir. Yine İçtüzüğün 24 üncü maddesine istinaden Hatay Milletvekili Orhan 
Karasayar özel sözcü olarak seçilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Özlem Müftüoğlu 
Gaziantep 

Üye 
Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 

Üye 
Durdu Mehmet Kastal 

Osmaniye 
Üye 

Abdullah Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Abdülkadir Akçan 

Afyonkarahisar 

Başkanvekili 
Mehmet Erdoğan 

Adıyaman 

Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 
Üye 

Ali İhsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Vahap Seçer 
Mersin 

Üye 
Mehmet AkifPaksoy 

Kahramanmaraş 

Bu Raporun Sözcüsü 
Orhan Karasayar 

Hatay 
Üye 

Ertekin Çolak 
Artvin 
Üye 

İbrahim Tığit 
İstanbul 

Üye 
İkram Dinçer 

Van 

Üye 
Zeki Ertugay 

Erzurum 

Üye 
İbrahim Binici 

Şanlıurfa 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET 
ERDOĞAN VE 4 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARAN
TİNA KANUNU İLE TARIM VE KIRSAL 
KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 15 /5/1957 tarihli ve 6968 sa

yılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
nun 2 nci maddesinde yer alan "zirai mücadele 
alet ve ilaçlarının ithal," ibaresinden sonra ge
len "ihraç,", VI ncı Bölüm başlığında yer alan 
"ihraç" ibareleri ile 38 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi ve 40 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan "ve ihraç" ibaresi me
tinden çıkarılmıştır. 

MADDE 2- 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun; 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri 
ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"a) Faydalanıcıların desteklerden azamî öl
çüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgi
lendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini 
yürütmek." 

"a) İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yap
mak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilen
dirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yü
rütmek." 

"g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla 
ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek." 

"(2) Program çerçevesinde Avrupa Birli
ğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kuru
mun ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlan
ması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygu
lanmasının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yet
kilendirme görevlisi olarak belirlenen merci ta
rafından yapılır." 

MADDE 3- 5648 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARAN
TİNA KANUNU İLE TARIM VE KIRSAL 
KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- Teklifin 1 inci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Teklifin 2 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
4 Milletvekilinin Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

"MADDE 8- (1) Proje Hizmetleri Genel 
Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi Koordinatör
lüğü ile Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlü
ğünden oluşur. 

(2) Proje Yönetimi Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Programla ilgili duyuru ve tanıtımları 
yapmak. 

b) Başvuru kılavuzlarını, başvuru formları
nı ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, fay-
dalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eği
tim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 

c) Başvurulan kabul etmek, proje ve faali
yetlerin belirlenen uygunluk kriterleri çerçeve
sinde ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, des
teklenecek proje ve faaliyetlerin seçimini yap
mak üzere Komisyona sunmak. 

ç) Desteklenmesi uygun görülen kişi ve ku
ruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri ha
zırlamak. 

d) Uygun bulunmayan başvurulara gerek
çeli cevap vermek. 

e)Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili 
ihale işlemlerini yürütmek. 

f) Proje başvuruları ile ilgili detaylı rapor
lar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak. 

g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(3) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlü
ğünün görevleri şunlardır: 

a) Uygulanan ve tamamlanmış proje ve faa
liyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yaptır
mak, gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla ilgili 
rapor ve öneriler hazırlamak. 

b) Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleş
mede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol 
etmek ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik 
yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilme
sini Başkana teklif etmek. 

c) Projeler çerçevesinde yapılacak satın al
maları ve diğer ihale süreçlerini kontrol etmek 
ve uygulamada muhtemel darboğaz, hata ve su
iistimalleri önleyici tedbirleri almak. 
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(Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
4 Milletvekilinin Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(4) Finansman Genel Koordinatörlüğü; Ta
hakkuk Koordinatörlüğü, Ödeme Koordinatör
lüğü ve Muhasebe Koordinatörlüğünden oluşur. 

(5) Tahakkuk Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

a) Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belge
lerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen 
hükümlere uygunluğunu incelemek. 

b) Ödeme miktarlarına esas teşkil edecek 
belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermek. 

c) Ödeme öncesi yerinde kontrolleri yapmak. 
ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il

gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(6) Ödeme Koordinatörlüğünün görevleri 

şunlardır: 
a) Uygun bulunan ödemelerin faydalanıcı-

ların hesabına aktarılmasını sağlamak. 
b) Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere 

vermek. 
c)Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar

dan sağlanan kaynaklar ile ulusal katkının ilgili 
kurumlar aracılığıyla teminine yönelik işlemle
ri yapmak. 

ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) Muhasebe Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

a) Uygulamayla ilgili muhasebe işlemleri
ni gerçekleştirmek. 

b) Yapılan sözleşmelerde Kurum adına do
ğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödeme
leri veri tabanına kayıt etmek. 

c) Ödemelere ilişkin kayıtların üçer aylık ve yıl
lık raporlarını hazırlamak, ilgili birimlere iletmek. 

ç) Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç ve 
dış denetime hazır bulundurmak. 

d) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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(Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
4 Milletvekilinin Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

(8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Hukukî konular ve düzenlemeler hak

kında görüş oluşturmak. 
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, an

laşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra 
takiplerinde gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak 
ve hazırlanmasını sağlamak, Kurumun dava ve 
icra takip işlerini yürütmek. 

ç) Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerin de 
görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname dü
zenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak. 

d) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(9) İç Denetim Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

a) Kurumun iç denetimini ulusal ve ulus
lararası denetim standartlarına uygun olarak ger
çekleştirmek. 

b) Kurumun iç kontrol sisteminin iyileşti
rilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

c) Hesap ve işlemlerin doğru, tam ve za
manında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

ç) Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar 
ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve 
raporlamak. 

d) Başkan tarafından denetimle ilgili veri
lecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(10) Destek Hizmetleri Genel Koordinatör
lüğü; Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile İnsan 
Kaynaklan ve İdari İşler Koordinatörlüğünden 
oluşur. 

(11) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Kurumun bilgi işlem sistemlerini kur
mak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluştur
mak, güvenliğini sağlamak ve geliştirmek. 
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b) Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların 
elektronik ortamda saklanmasını sağlamak. 

c) İlgili birimler ve diğer veri kaynakları 
arasında bilgi alış verişini sağlamak. 

ç) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(12) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koor
dinatörlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kurumun insan kaynakları politikası ve 
planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve 
Başkana tekliflerde bulunmak. 

b) Kurum personelinin atama, istihdam, 
eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, 
emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 

c) Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve 
hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, te
mizlik, araç-gereç malzeme temini, aydınlatma, 
ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri her tür
lü, idarî ve malî hizmetleri yürütmek. 

ç) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

d) Kurum personelinin yurt içi ve yurt 
dışında yapacağı çalışmaları organize etmek. 

e) Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler 
görevlerini yürütmek. 

f) Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmet
leri yürütmek. 

g) Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla il
gili verilecek diğer görevleri yerine getirmek." 

MADDE 4- 5648 sayılı Kanunun 9 uncu MADDE 4- Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de- kabul edilmiştir. 
ğiştirilmiştir. 

"İzleme Komitesi 

MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve kuru
luşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri 
ve sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkınma 
program ve destekleri ile ilgili, izleme ve de-
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ğerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını 
sağlamak amacıyla İzleme Komitesi oluşturu
lur. Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlıkça 
Yönetim Otoritesi olarak belirlenen birim tara
fından yürütülür. Yönetim Otoritesinin görevle
ri ile çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafın
dan çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

(2) Komitenin başkanı Bakanlık Müsteşa
rıdır. Komitede Bakanlık, İçişleri, Maliye, Sa
nayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve 
Orman Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve Hazine Müsteşarlıkları ile Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliğinden en az genel müdür düze
yinde birer temsilci ile ilgili sivil toplum kuru
luşlarından temsilciler yer alır. Komiteye, Baş
kan, Yönetim Otoritesi ve Avrupa Komisyonu 
temsilcileri istişarî düzeyde iştirak edebilir. 

(3) Komitenin görevleri; kırsal alandaki ge
lişmeler ile kırsal kalkınma program ve destek
lerinin hedeflerine ulaşmasının sağlanması ve 
desteklerin ulusal politika ve stratejilere uygun, 
birbirleri ile tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde 
uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvu
ru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin 
kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konu
sunda görüş oluşturmak; uygulama ve gelişme
leri hedeflere ulaşma açısından belirli aralıklar
la izlemek, değerlendirmeleri incelemek; hedef
lere ulaşılması veya malî yönetim de dahil ol
mak üzere yönetim ve uygulamanın etkinleşti
rilmesi konusundaki önerilerini ilgili kurum ve 
makamlara bildirmek, mevzuat ile Avrupa Bir
liği müktesebatı çerçevesinde öngörülen diğer 
görevleri yürütmektir. 

(4) Komitenin teşekkülü, çalışma usûl ve 
esasları, Komitede temsil edilen kuruluşların gö
rüşleri alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelik ile belirlenir." 
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MADDE 5- 5648 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 14- (1) Kurumda hizmetler 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli per
sonel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürü
tülür. Kurum personeli emeklilik ve sosyal gü
venlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. Kurum per
soneline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerin
de görülür. 

(2) Başkan Bakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır. Genel Koordinatör, Hukuk 
Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörleri, uz
man, denetçi ve avukatlar Başkanın teklifi üze
rine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan di
ğer personel ise Başkan tarafından atanır. 

(3) Kurumda istihdam edilecek personelde 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
nin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı 
alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak; 
Başkan, genel koordinatör, koordinatör, il koor
dinatörü, uzman, denetçi pozisyonlarında istih
dam edilecekler için ziraat, veterinerlik, su ürün
leri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, 
bilgisayar, endüstri, elektrik ve elektronik, ma
kine, maden, metalürji, mimarlık, biyoloji, jeo
dezi ve fotogrametri, hukuk, kamu yönetimi, ik
tisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, ça
lışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve 
bölge planlama, istatistik, sosyoloji dallarından, 
hukuk müşaviri ve avukat pozisyonlarında is
tihdam edilecekler için hukuk fakültesiden ve
ya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim ku
rumlarından en az lisans düzeyinde eğitim gör
müş ve Kurumun faaliyetleri veya istihdam edi
leceği alanla ilgili olarak asgarî; Başkan, genel 
koordinatör, koordinatör ve hukuk müşaviri için 
sekiz yıl, il koordinatörü için altı yıllık, denetçi
ler için üç yıllık iş tecrübesine sahip olma şart
ları aranır. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5- 5648 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 14- (1) Kurumda hizmetler 
14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli per
sonel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürü
tülür. Kurum personeli emeklilik ve sosyal gü
venlik yönünden 17/07/1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. Kurum 
personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemele
rinde görülür. 

(2) Başkan Bakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır. Genel Koordinatör, Birinci 
Hukuk Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörle
ri, uzman, denetçi ve avukatlar Başkanın teklifi 
üzerine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan 
diğer personel ise Başkan tarafından atanır. 

(3) Kurumda istihdam edilecek personelde 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
nin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı 
alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak; 
Başkan, genel koordinatör, koordinatör, il koor
dinatörü, uzman, denetçi pozisyonlarında istih
dam edilecekler için ziraat, veterinerlik, su ürün
leri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, 
bilgisayar, endüstri, elektrik ve elektronik, ma
kine, maden, metalürji, mimarlık, biyoloji, jeo
dezi ve fotogrametri, hukuk, kamu yönetimi, ik
tisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, ça
lışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve 
bölge planlama, istatistik, sosyoloji dallarından, 
birinci hukuk müşaviri ve avukat pozisyonla
rında istihdam edilecekler için hukuk fakülte
sinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde 
eğitim görmüş ve Kurumun faaliyetleri veya is
tihdam edileceği alanla ilgili olarak asgarî; Baş
kan, genel koordinatör, koordinatör ve birinci 
hukuk müşaviri için sekiz yıllık, il koordinatörü 
için altı yıllık, denetçiler için üç yıllık iş tecrü
besine sahip olma şartları aranır. 
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(4) Merkez teşkilatında; Başkan, genel ko
ordinatör, hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, 
denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edi
leceklerin İngilizce, Almanca veya Fransızca 
dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgarî (B), mü
tercim pozisyonunda istihdam edileceklerin (A) 
düzeyinde, il koordinatörlüklerinde il koordina
törü, uzman ve denetçi pozisyonunda istihdam 
edileceklerin ise asgarî (C) düzeyinde puan al
mış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bu
na denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği 
olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 
(II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve 
kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu mad
dede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, 
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati 
ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edile
bilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sa
yısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşa
maz. Bu şekilde görevlendirilen personel kuru
mundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuy
la ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca ya
pılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görev
de kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını 
Kurumdan alırlar. 

(6) Kurumun merkez teşkilâtında istihdam 
edilecek personel sayısı yüzseksen kişiden faz
la olamaz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve per
sonelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, toplam personel sayısının yüz
de yirmisini geçemez. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ku
rumda istihdam edilen kamu görevlileri, görev
leri sona erdiğinde kurumlarında müktesepleri
ne uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurum
da geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık
larının tespitinde dikkate alınır. 

(8) Sözleşmeli personele verilecek her tür
lü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başba
kanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Merkez teşkilâtında; Başkan, genel ko
ordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, 
uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istih
dam edileceklerin İngilizce, Almanca veya 
Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Ya
bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asga
rî (B), mütercim pozisyonunda istihdam edile
ceklerin (A) düzeyinde, il koordinatörlüklerin
de il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyo
nunda istihdam edileceklerin ise asgarî (C) dü
zeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ulus
lararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olma
ları zorunludur. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 
(II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve 
kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu mad
dede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, 
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati 
ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edile
bilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sa
yısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşa
maz. Bu şekilde görevlendirilen personel kuru
mundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuy
la ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca ya
pılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görev
de kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını 
Kurumdan alırlar. 

(6) Kurumun merkez teşkilâtında istihdam 
edilecek personel sayısı yüzseksen kişiden faz
la olamaz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve per
sonelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, toplam personel sayısının yüz
de yirmisini geçemez. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ku
rumda istihdam edilen kamu görevlileri, görev
leri sona erdiğinde kurumlarında müktesepleri
ne uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurum
da geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık
larının tespitinde dikkate alınır. 

(8) Sözleşmeli personele verilecek her tür
lü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başba-
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müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordi
natörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakan
lık merkez teşkilâtında görev yapan genel mü
dür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörle
rine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev ya
pan daire başkanları, uzman, avukat ve denetçi
lere Başbakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise 
Başbakanlık merkez teşkilatındaki benzer un
vanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş 
bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan ta
rafından belirlenir. 

(9) Kurum, desteklenecek proje ve faali
yetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, 
izlenmesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydala-
nıcılara yönelik eğitim hizmeti verilmesi ama
cıyla; özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde, 
istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uz
manları, kısmi zamanlı olarak çalıştırabilir. Ku
rumda bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı, 
Kurumun toplam personel sayısının yüzde otu
zunu geçemez. 

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede be
lirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, hiz
mete alınma, görevlendirme, görevde yükselme 
ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esas
ları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı 
ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel 
müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordi
natörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakan
lık merkez teşkilâtında görev yapan genel mü
dür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörle
rine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev ya
pan daire başkanları, uzman, avukat ve denetçi
lere Başbakanlık uzmanlan, diğer görevlilere ise 
Başbakanlık merkez teşkilatındaki benzer un
vanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş 
bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan ta
rafından belirlenir. Kurumda istihdam edilen 
avukatlara, Kurum lehine sonuçlanan dava ve 
icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı 
taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; hu
kuk müşaviri ve avukatlara dağıtımı hakkında 
02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Dava
larını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek 
Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kı
yas yolu ile uygulanır. 

(9) Kurum, desteklenecek proje ve faali
yetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, 
izlenmesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydala-
nıcılara yönelik eğitim hizmeti verilmesi ama
cıyla; özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde, 
istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uz
manları, kısmi zamanlı olarak çalıştırabilir. Ku
rumda bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı, 
Kurumun toplam personel sayısının yüzde otu
zunu geçemez. 

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede be
lirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, hiz
mete alınma, görevlendirme, görevde yükselme 
ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esas
ları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı 
ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 6- Teklifin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7- Teklifin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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