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TBMM (S. Sayýsý: 96)

Türk Ticaret Kanunu Tasarýsý ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/324)

Not: Tasarý Baþkanlýkça; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,
esas olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiştir.

T.C.
Baþbakanlýk

Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü 27/9/2007

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

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci

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

Gereğini arz ederim.
Cemil Çiçek
Başbakan V.

LÝSTE
Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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 Tasarısı

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 Tasarısı

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 Tasarýsı

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
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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
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Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Esas No. Hükümsüz Sayýlan Kanun Tasarýsýnýn Adý :
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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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

T.C.
Baþbakanlýk

Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü 9/11/2005

Sayý: B.02.0.KKG.0.10/101-1078/4903
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Adalet Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Baþkanlýðýnýza arzý Bakanlar Kurulunca 17/10/2005
tarihinde kararlaþtýrýlan “Türk Ticaret Kanunu Tasarýsý” ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir.

Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoðan

Baþbakan
GENEL GEREKÇE*

A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Deðeri
1 01/01/1957 tarihinde yürürlüðe girip yaklaþýk elli yýldýr uygulanan, tasarýsý Prof. Dr. Hirsch ta-

rafýndan kaleme alýnmýþ bulunan, 6762 sayýlý Kanun, hazýrlandýðý ve kabul edildiði dönemin öðreti-
leri ile kuram ve yaklaþýmlarýný iyi bir þekilde yansýtan, sorunlara çaðdaþ, güvenilir ve iþleyebilir
çözümler getiren, bu alanda Türkiye'nin gereksinimlerini büyük ölçüde karþýlayan, menfaatler den-
gesini hak ve adalete uygun bir tarzda kuran, modern hukuk yöntemlerinin ve kanun tekniklerinin
baþarýyla kullanýldýðý bir Kanundur. 6762 sayýlý Kanun, ticaret, endüstri ve hizmet sektörünün ken-
disine özgü hukukî iliþkilerini iyi bir þekilde düzenlemiþ, hem Türk ticaret hukukunun doðru yön-
de geliþmesinde etkili rol oynamýþ hem de ülkenin ekonomik kalkýnmasýna gerekli kanun desteðini
saðlamýþtýr. Kurumlarý ve hükümleri baðlamýnda oluþan özgün öðretiler ve ufuk açan ilkesel içtihat-
larla 6762 sayýlý Kanun, Türk hukukunda örnek alýnan, çaðdaþlarý arasýnda saygýn bir yeri olan, nes-
nel adalete dayanan çözümler sunan bir temel kanun konumunu kazanmýþtýr.

* “Genel Gerekçe”de ve “Madde gerekçeleri”nde kullanýlan kýsaltmalarýn açýlmýþ þekilleri aþaðýdadýr. 6762 sayýlý Kanun:
6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu; AB: Avrupa Birliði; AET: Avrupa Ekonomik Topluluðu; Alm POK: Alman Paylý Ortaklýklar
Kanunu; Alm. TK: Alman Ticaret Kanunu; ASOK: Karayollarýyla Arizi Otobüs Hizmetleri Yoluyla Yolcu Taþýmacýlýðýna Ýliþkin
Uluslararasý Sözleþme/Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Road by Means Accosional Co-
ach and Bus Services; AT: Avrupa Topluluðu; ATRG: Avrupa Topluluðu Resmi Gazetesi; BEHG: Bundesgesetz über die Börse-
nund Effektenhandel) BIMCO: Baltýk Uluslararasý Denizcilik Konferansý/Baltic International Maritime Conference; Cadbury
Raporu: Cadbury Report (The Cadbury Committee Report: Financial Aspects of Corporate Govenance); CBA: Cenevre Birlik
Anlaþmasý; ÇekK: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmasý Hakkýnda Kanun; CMI: Milletlerarasý De-
nizcilik Komitesi/Comité Maritime International; CMR: Karayollarýnda Eþya Taþýnmasýna Ýliþkin Milletlerarasý Sözleþme/Con-
vention on the Contract for the International Carriage of Good by Road; CoðÝþKHK: Çoðrafi Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname; COTIF: Uluslararasý Demiryolu Taþýmalarýna Ýliþkin Sözleþme/Convention relative aux trans-
ports internatinaux ferroviaries; EndTasKHK: Endüstriyel Tasarýmlarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname;
FaizK: Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Ýliþkin Kanun; FE: Avrupa Forumu/Forum Europaeum; FR.TK: Fransýz Ticaret Ka-
nunu; FSEK: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; GRuR Int: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil;
GmbH G Co. KG: Limited Þirket ve Ortaðý Komandit Þirket; IASB: Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu/International
Accounting Standarts Committee; IFRS: Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý Birliði/International Financial Repor-
ting Standarts Association; IFRIC: Uluslararasý Finansal Raporlama Yorum Komitesi; International Financial Reporting Stan-
darts Interpretation Comittee; IFRSB: Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý Kurulu/International Financial Repor-
ting Standarts Board; Interbus Sözleþmesi: Otobüsle Arizi Yolcu Taþýmacýlýðýna Ýliþkin Uluslararasý Sözleþme/Agreement on the
International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus; ÝBirK.: Ýsviçre Birleþme, Bölünme, Tür Deðiþtirme, Mal-
varlýðý Devrine Ýliþkin Federal Kanun; Ýsv. BK: Ýsviçre Borçlar Kanunu; Ýsv. TK: Ýsviçre Ticaret Kanunu; KoopK: Kooperatif-
ler Kanunu; KVK: Kurumlar Vegisi Kanunu; MarkKHK: Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname;
NAFTA: North American Free Trade Agreement; PatKHK: Patentlerin Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname;
RKK: Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun; SLIM-Team: Ýç Pazar mevzuatýnýn basitleþtirilmesi –çalýþma takýmý/Simpler Le-
gislation for Internal Market-Team; SerPK: Sermaye Piyasasý Kanunu; SPK: Sermaye Piyasasý Kurulu; TOBB: Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliði; TSTüz: Ticaret Sicili Tüzüðü; 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 Çýkarýlmasýnda Etkili Olan Sebepler
I. 6762 sayýlý Kanunu Doðrudan Etkileyen Geliþmeler
2 6762 sayýlý Kanunun uygulandýðý 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, bir ticaret kanunu için önem-

li, hatta bir anlamda sýradýþý olaylar cereyan etmiþ, kalýcý sonuç doðuran dönemler baþlamýþtýr. Bun-
lar, diðerleri yanýnda, AET-AT/AB'nin kurulup bir küresel, ekonomik, ticarî ve siyasî güç hâline
gelmesi; Avrupa Ekonomik Alaný, NAFTA gibi dünya ticaretinde yeri ve etkisi olan, ekonomik, böl-
gesel birliklerin çalýþmaya baþlamalarý; söz konusu örgütlerin maddî hukuk kurallarý koymalarý ve
uluslarüstü hukuk rejimleri yaratmalarý; 1960'larýn ortalarýndan itibaren serbest pazar ve rekabet
ekonomisinin tüm ülkelerde yaygýnlýk kazanmasý, bu kavramlarýn AB için ortak deðerler olarak ka-
bul edilmesi ve AB'nin Kopenhag kriterleri arasýna girmesi; iþletmeler arasý yoðunlaþmalarýn, yani
þirketler topluluklarýnýn artmasý ve böylece iþletmenin baðýmsýz hareket ettiði, hep menfaatine olan
kararlarý almasý gerektiði þeklindeki hukuk dogmasý ile gerçek arasýndaki çeliþkinin büyümesi; ge-
nel iþlem þartlarýnýn kanunlardaki menfaatler dengesini kuran yedek hükümleri uygulamadan kov-
masý; adaleti tehlikeye atan yanlýlýðýn adeta kökleþmesi; uzman hukukçuluðun tüketicinin aleyhine
iþlemesi; elektronik (e) iþlemlerin ve ticaretin, hem ticareti hem þirketler hukukunda yönetim kuru-
lu ile genel kurula daveti, katýlmayý, oy vermeyi, bilgi almayý ve vermeyi kökten etkilemesi; çevre
kirliliði baþta olmak üzere teknolojinin yol açtýðý tahribatýn sorumluluk hukukunu etkilemesi, bu se-
beple özellikle deniz taþýmacýlýðýnda taþýyýcýnýn sorumluluðunu yeniden þekillendirmesi ve taným-
lamasý; emredici kurallarla korunmasý gereken kiþiler arasýna, tüketicinin, halk paysahibinin, sigor-
talýnýn, elektronik ortamda iþlem yapanýn ve genel iþlem þartlarýnýn muhataplarýnýn katýlmasý; ulus-
lararasý konvansiyonlarýn ticaret kanunlarýnýn konusunu oluþturan birçok alaný ayrýntýlý bir tarzda
düzenlemeleri; iki taraflý dýþ ticaretin çok taraflý uluslararasý ticarete dönüþmesi; küreselleþme anla-
yýþýnýn yapýlaþmasý olan Dünya Ticaret Örgütünün faaliyete geçmesidir. Baþlýcalarý satýrbaþlarý ile
anýlan bu geliþmeler, örgütlenmeler ve oluþumlar; kuramlarýný, öðretilerini ve düzenlerini birlikte
getirmiþtir. Kanunlar, özellikle AB üyesi ülkelerin kanunlarý bu hýzlý akýþýn arkasýndan adeta sürük-
lenmiþ, sürekli deðiþtirilmiþtir. Son elli yýl hem yeni konularýn kanunlaþtýrýldýðý hem de temel ka-
nunlarýn, daha önce görülmemiþ sýklýkla deðiþtirildiði bir dönem olmuþtur. 6762 sayýlý Kanunda ise
geçen elli yýl içinde bu geliþmelere karþýlýk verebilecek deðiþiklikler yapýlmamýþtýr.

II. AB Tam Üyeliðine Aday Olma, Müzakerelere Baþlanmasý Kararý ve “Müzakere Eden
Ülke” Konumu

3 Türkiye, 1960'lardan beri AET/AT'nin ortak üyesidir; 14/04/1987'de üyelik için baþvurmuþ,
11/12/1995 tarihinde, Ortaklýk Konseyi Gümrük Birliði aþamasýna geçilmesini kararlaþtýrmýþ ve 10-
11/12/1999 tarihlerinde yapýlan Helsinki Zirvesi'nde tam üye adayý konumunu almýþtýr. Türkiye ile
AB, 2001 yýlýnda, Türkiye'nin katýlma sürecine hazýrlanmasýna hizmet edecek olan katýlma ortaklý-
ðý anlaþmasýný imzalamýþlardýr.

Ortak üyelik ile baþlayan hukukî uyumun saðlanmasý yükümü, Gümrük Birliðiyle birlikte so-
mutlaþmýþ ve Türkiye, rekabet ve fikrî mülkiyet hukukuna iliþkin düzenlemeler baþta olmak üzere
çeþitli AT düzenlemelerini ulusal hukukun bir parçasý haline getirmiþtir. Üye adaylýðý ise, Türkçe-
ye "AB müktesebatý" diye çevrilen "acquis communautaire"nin Türk hukukuna aktarýlmasý zorun-
luðunu getirmiþtir. Bu amaçla Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilen, 2001/2129 sayýlý "Avrupa
Müktesabatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programý" ile "Avrupa Birliði Müktesabatý-
nýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýnýn Uygulanmasý, Koordinasyonu ve Ýzlenmesi-
ne Dair Karar" 24/03/2001 tarihli ve 24352 mükerrer sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanmýþtýr. Bun-
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larýn yerini 24/07/2003 tarihli ve 25178 mükerrer sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan, 23/06/2003
tarihli ve 2003/5930 sayýlý "Avrupa Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Ulusal Program" ve "Av-
rupa Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýnýn Uygulanmasý, Koordinas-
yonu ve Ýzlenmesine Dair Karar" almýþtýr. Anýlan düzenlemeler, AB'ye tam üyelik süreci içinde,
Türkiye'de kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilmesi öngörülen çalýþmalarý kapsamakta, bu çalýþmala-
rýn genel çerçevesini çizen yönlendirici bir nitelik taþýmaktadýr. Çünkü AB'nin, üye ülkelerin ulusal
hukuklarýnda çeþitli dallarda gerçekleþtirdiði uyumlaþtýrma ile ortaya çýkan ortak hukuka ve dolayý-
sýyla geleceðin hukukunun biçimlendirilmesine iliþkin çalýþmalara ve reformlara uzak kalmýþ 6762
sayýlý Kanunun, adaylýk ve müzakere sürecinde, AET/AT'nin ticaret, þirketler, sermaye piyasasý, ta-
þýma ve sigorta hukukuna iliþkin yönergeleri ile tüzüklerine göre deðiþtirilmesi kaçýnýlmaz bir ge-
reklilik haline gelmiþtir. AB Komisyonu acquis communautaire ile ilgili olarak þu açýklamayý yap-
mýþtýr. "Baþvuruda bulunan (her) ülke Topluluða üye olmasý ile birlikte, Anlaþmalarý ve Anlaþma-
larýn öngörülmüþ hedeflerini, Anlaþmalarýn yürürlüðe girmesinden itibaren verilmiþ her türlü dü-
zenlemeleri, kararlarý ve Topluluðun kurulmasý ve güçlendirilmesi amacýyla açýklanmýþ görüþleri
çekincesiz kabul etmek zorundadýr" [ABRG 1972, Nr. 73, 3].

AB Komisyonu 03/10/2005 tarihinde, Türkiye ile müzakerelere baþlanmasýný AB üyelerinin
devlet ve hükûmet baþkanlarýndan oluþan Konseye önermiþ ve Konsey 17/12/2004 tarihinde bu tav-
siyeye uymuþtur. Konsey öneriyi benimsemiþ ve 03/10/2005 tarihinde üyelik Müzakere Çerçeve
Belgesini kabul ederek, müzakereleri baþlatmýþtýr. Türkiye artýk “Müzakere Eden Ülke”dir. Bu hu-
kukî konumu, Tasarýnýn sadece AB müktesabatý ile uyumlaþtýrýlmasý zorunluðunu ortaya çýkarmak-
la kalmamakta, ayný zamanda, Türkiye'ye, ileride yayýnlanacak yönergelere de uyum saðlamak, AB
Komisyonunun kurduðu yüksek düzeyli uzmanlardan oluþan komisyonlarýn AB hukukunun þekil-
lendirilmesine iliþkin raporlarýnda yer alan önerileri deðerlendirmek, AB'nin ticaret hukuku alanýn-
daki eylem planýný izlemek ve gelecekteki Kanunda gerekli deðiþiklikleri yapmak görevini de yük-
lemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, AB'ye üye diðer ülkelerin, ticaret, þirketler, taþýma, deniz ti-
careti ve sigorta kanunlarýnda olduðu gibi, dinamik bir konuma geçecek ve eskisiyle kýyaslanama-
yacak sýklýkta deðiþtirilme olasýlýðýna açýk bir kanun haline gelecektir. AB Müktesebatý ve bu bað-
lamda AB’nin ticaret hukukuna iliþkin düzenlemeleri, “Müzakere Eden Ülke” Türkiye’nin gelecek-
teki hukukudur.

III. Teknolojik Geliþmeler ve Internet
4 Geniþ anlamda, yani Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda ticaret hukuku teknolojik geliþmeler-

den etkilenmiþtir: Evraksýz kýymetli evrak, konteynerle taþýma, denizlerde petrol kirliliði, yeni kur-
tarma araçlarý ve teknikleri gibi. Bunlarla birlikte özellikle internetin günlük hayata sýradýþý bir hýz-
la girip her alanda kullanýlýr hâle gelmesi, hukuku da etkilemiþtir. Bugün bütünlük gösteren bir sis-
tematik altýnda toplanmamýþ bile olsa, disiplinlerarasý bir dal niteliðini taþýyan bir internet hukukun-
dan bile söz edilebilir. Sözleþmelerin kurulmalarýndan baþlayarak, belgelerin, özellikle faturalarýn,
teyit mektuplarýnýn, ihtar ve ihbarlarýn, her çeþit koniþmentonun, taþýma senedinin, sigorta poliçesi-
nin elektronik ortamda oluþturulmasý ve bu belgelerin bir kýsmýnýn elektronik ortamda saklanmaya
baþlanmasý; þeffaflýðýn bu yoldan en üst düzeyde saðlanabilmesi; þirketlerde yönetim kurulu, genel
kurul, müdürler kurulu, yöneticiler kurulu gibi organlarýn toplantýlarýna iliþkin çaðrýlarýnýn e-posta
ile yapýlmasý, toplantýya katýlmanýn, öneri sunmanýn, oy kullanmanýn fizikî olarak deðil sanal yolla
gerçekleþtirilmesi, kararlarýn ayný yolla alýnýp güvenli elektronik imza ile imzalanmasý kanun koyu-
cularý yeni kanunlar çýkarmaya veya mevcut kanunlarda deðiþiklik yapmaya yöneltmiþtir. Alman-
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ya, Fransa ve Ýskandinav ülkeleri baþta olmak üzere birçok ülke, 2000 yýlýndan beri e-postayý, e-ti-
careti ve yönlendirilmiþ e-mesajý ticaretin bir parçasý haline getirmiþlerdir. Tasarýnýn bu geliþmeyi
yansýtmasý gereklidir. Nitekim hem Tasarýnýn çeþitli maddelerinde hem de son hükümlerde söz ko-
nusu geliþmeye iliþkin kurallar öngörülmüþtür.

IV. Uluslararasý Piyasalarýn Bir Parçasý Olmak
5 Türkiye bir taraftan AB üyeliðine hazýrlanýrken, diðer taraftan da uluslararasý ticaret, endüstri,

hizmet, finans ve sermaye piyasalarýnýn bir parçasý olmak zorundadýr. Bunun için uluslararasý piya-
salarýn kurumlarýna, kurullarýna ve kurallarýna yer veren bir ticaret kanununa sahip olmalýdýr.

2005 yýlýnýn Ekim ayýnda AB ile tam üyelik müzakerelerine baþlama hazýrlýðý içinde bulunan
Türkiye, uluslararasý piyasalarýn bir parçasý, Türk iþletmeleri de bu piyasalarýn rekabet gücünü ha-
iz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak zorundadýrlar. Bunun için baþta gelen þart, iþletmelerimizin
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna (IFRS) göre düzenlenmiþ ve uluslararasý denetim
standartlarý (IAAS) uyarýnca denetlenmiþ finansal tablolarý ile iddialarýný ortaya koyabilmeleridir.
Sözü edilen standartlar, Türkiye’ye uluslararasý itibar saðlayabileceði gibi, gücümüzü karþýlaþtýra-
bilir ölçeklere göre hesaplamamýza, buna göre stratejik derinlik taþýyan ve sürdürülebilir politikala-
rý belirlememize de olanak verecektir.

Türk Ticaret Kanunu bu amaçlarýn gerçekleþtirilmesinde etkili ve vazgeçilmez belki de tek
araçtýr. Bu ilke ve mekanizmalara yer vermeyen bir Ticaret Kanunu bugünün gereksinimlerine ce-
vap veremez.

V. Ticaret Kanununu Etkileyen Yeni Kanunlar
6 2004 yýlýnda yürürlüðe giren 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devleti-

nin Para Birimi Hakkýnda Kanun gereðince Türk Lirasýndan altý sýfýr atýlmýþ ve Yeni Türk Lirasý
01/01/2005 tarihinden itibaren dolaþýma girmiþtir. Bu önemli deðiþiklik diðer kanunlarda olduðu gi-
bi Tasarýda da dikkate alýnmýþtýr. Çünkü, Yeni Türk Lirasý, sermaye þirketlerinin asgarî sermayele-
rini, anonim þirketlerde payýn itibarî deðerinin, taþýma ve deniz ticareti hukuklarýnda sorumluluk sý-
nýrlarýnýn ve nihayet para cezalarýnýn yeniden düzenlenmesini gerekli kýlmýþtýr. 22/11/2001 tarihli
ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu baþta
olmak üzere birçok kanunun Tasarýyý etkilediði þüphesizdir.

C) Çeþitli Avrupa Ülkelerinde Ticaret Hukuku Reformu
I. Genel Olarak
7 20. yüzyýlýn son yarýsýnda, AB üyesi ülkeler ile Ýsviçre'de ve Amerika Birleþik Devletleri'nde,

6762 sayýlý Kanun anlamýnda ticaret hukuku yani, ticarî iþletme, þirketler, kýymetli evrak, taþýma,
deniz ticareti ve sigorta hukuklarý (bundan sonra bu konularýn tümü "ticaret hukuku" diye anýlacak-
týr.) ve bu alanlarý düzenleyen kanunlar büyük çaplý deðiþikliklere uðramýþtýr. Bunlarýn bir kýsmý
AET/AT yönergeleri ve tüzükleri baðlamýnda, bir kýsmý da bunlardan baðýmsýz olarak, ulusal gerek-
sinimler veya teknik geliþmeler sebebiyle yapýlmýþtýr. Avrupa ülkelerinde (menkul kýymet ve diðer
sermaye piyasasý araçlarýna ve genel olarak sermaye piyasasýna iliþkin iþlemler bir yana) dar anlam-
da kýymetli evrak hukuku alanýnda hemen hemen hiçbir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Bu ülkeler poliçe
ve bonodan oluþan kambiyo senetleriyle çekte 1930 ve 1931 tarihli konvansiyonlara ve bunlarýn
oluþturduðu "ortak" hukuka baðlý kalmýþlardýr. Kýymetli evrakta ayrý bir sisteme sahip Ýngiltere'de
de durum aynýdýr.
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Ticaret hukuku alanýnda Avrupa'da gerçekleþtirilen büyük reformun niteliðine ve kapsamýna
iliþkin genel resmi görebilmek için, Alman, Avusturya, Fransýz, Ýngiliz, Ýtalyan ve Ýsviçre hukukla-
rý ile AET/AT hukukunda yapýlan deðiþikliklerin baþlýcalarý hakkýnda bilgi vermek, Tasarý ile geti-
rilen deðiþiklikleri deðerlendirmek yönünden yararlý olacaktýr.

II. Avrupa Ülkeleri
1. Almanya
8 Alm. TK, 1950'li yýllardan günümüze kadar birçok kez büyük ve küçük deðiþikliklere uðra-

mýþ, en büyük deðiþiklikler 1985, 1993 ve 2001 yýllarýnda, özellikle 1998 ticaret hukuku reformun-
da, tacir kavramý, þube, ticaret unvaný, ticarî mümessil ve vekiller, acenta, kollektif þirketler, ticarî
defterler konularýnda yapýlmýþtýr. Gene 1998 yýlýnda “Taþýma Hukuku Reformu Kanunu” (Transport
reformgesetz) diye anýlan Kanunla, Alm TK’nýn taþýma, taþýma iþleri yüklenicisi ve depo iþlemleri
hükümleri reforma tâbi tutulmuþtur. Ticarî defterler ile deniz ticaretine iliþkin hükümlerde 1972,
1985 ve 1986 yýllarýnda yapýlan reform niteliðindeki yenileþtirmelerle Alm. TK. yeni bir kanun ko-
numunu kazanmýþtýr. Almanya'da, birleþme, bölünme ve tür deðiþtirme, 1994 yýlýnda baðýmsýz bir
kanunun konusunu oluþturmuþ, son olarak da 2004 yýlýnda, yeni bir Haksýz Rekabet Kanunu yürür-
lüðe girmiþtir. Türk Ticaret Kanununun “ticarî iþletme” kitabýnýn konularýný kapsayan Alm. TK’nýn
birinci kitabýnda 1998 tarihli Ticaret Hukuku Reformu Kanunu ile yapýlan deðiþiklik 1 ilâ 6 ncý pa-
ragraflarda öngörülen “tacir” anlayýþýný esaslý þekilde deðiþtirmiþ ve ticarî iþletmeye esaslý rol taný-
mýþtýr. Alm. TK gene “tacir” baðlamýnda “sübjektif” sistemi sürdürmektedir. Ancak Alm. TK’nýn
eski 1 inci paragrafýnda yer alan ve toptan ticarete dayalý, sayma yöntemi ile gösterilen iþletme fa-
aliyetleri ve iþlerine kanunda artýk yer verilmemektedir. Bunun sebebi sayýlan iþletme faaliyetleri-
nin 19. yüzyýl ticaret hukuku anlayýþýna göre yapýlandýrýlmýþ olmasý ve özellikle hizmet iþletmele-
rinin yeni türlerini kapsamamasýdýr. Ayrýca iþletme faaliyeti kataloðu sistemi bugünkü iþletme anla-
yýþýndan uzak belirlemelere dayanmaktadýr. Nihayet “küçük tacir” anlayýþýna son verilirken tacir
kavramý tacir sayýlmayý da içerecek þekilde geniþlemiþtir.

9 Paylý þirketleri, limited þirketleri ve kooperatifleri düzenleyen kanunlar Almanya'da tamamen
yenilenmiþtir. 1965 yýlýnda Almanya'da baðlý iþletmeler (konzern) hukukunu da ilk defa içererek,
anonim ve paylý komandit þirketleri ayrýntýlý bir þekilde düzenleyen ve Avrupa’yý getirdiði sistemle-
ri ve kurumlarýyla derinden etkileyen kanun yürürlüðe girmiþtir. Bu Kanun ilk defa 1985 yýlýnda Bi-
lanço Yönergesi Kanunu ile deðiþtirilmiþ, daha sonra otuzun üstünde deðiþikliðe konu olmuþtur.
AET/AT yönergeleri dýþýnda ulusal ihtiyaçlar ve yeni açýlýmlar sebebiyle yapýlan önemli deðiþiklik-
leri þöyle sýralayabiliriz: Küçük Anonim Þirketler ve Anonim Þirketler Hukukunun Basitleþtirilmesi
Kanunu (1994); Gerçek Olmayan Ýtibarî Deðersiz Paylar Kanunu (1998); Ýþletmeler Alanýnda Kontrol
ve Þeffaflýða Ýliþkin Kanun (1998); Euro Kanunu (1998); Nama Yazýlý Hisse Senetleri Kanunu
(2001); Devralmalarýn Düzenlenmesine Ýliþkin Kanun (2001); Þeffaflýk ve Kamuyu Aydýnlatma Ka-
nunu (2002); Alman Kurumsal Yönetim Kodeksi (2002); Bilânço Reformu Kanunu (2004); Ýþletme-
lerin Bütünlüðü ve Anonim Þirketlerin Modernleþtirilmesi Kanunu (2005). Bu kanunlar Alman ano-
nim þirketler hukukunun geçirdiði evrimin küçük bir kesitidir. 1965 yýlýnda baþlayan reform kýrk yýl-
dan beri hýzýný artýrarak devam etmektedir. Bu hýzlý, kapsamlý ve bir anlamda köktenci deðiþimi sa-
dece AET/AT hukukuna uyum ile açýklayamayýz. Alman anonim þirketler hukukundaki söz konusu
sýradýþý hareketlilik ancak çaða, teknolojiye uymakla ve bilgi toplumu ile tanýmlanabilir.

Alman anonim þirketler hukukundaki sürekli yenileþmenin üç ekseni vardýr: (1) Bilanco huku-
ku. 1980’li yýllarda, bilânço kanunlarý ile baþlayan reform 2004 yýlýndan itibaren, bilânço kavramý-
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nýn dar kapsamýný aþarak finansal raporlamaya dönüþmüþtür. 2004 yýlýnda çýkarýlan Bilânço Kanu-
nu (BilReG), pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerin IFRS’leri uygulamasýný ve
Bilânço Denetim Kanunu (BilKoG), finansal raporlamanýn denetlenmesini öngörmektedir. (2) Ýç
denetim. Almanya, Anglo-Sakson öðretisini ilk benimseyen ve baðýmsýz dýþ denetim yanýnda, þef-
faflýk temelinde iç denetime de, ayný ölçüde önem veren bir AB ülkesidir. 1998 yýlýnda kabul edi-
len Ýþletmeler Alanýnda Kontrol ve Þeffaflýða Ýliþkin Kanun (KonTraG) bu ekseni kurmuþ, geliþme
Þeffaflýk ve Kamuyu Aydýnlatma Kanunu (TransPuG) ile devam ettirilmiþtir. (3) Üçüncü eksen Al-
man anonim þirketler hukukunun geleneksel hüküm ve kurumlarýndan ayrýlýp yeni açýlýmlar yap-
maktýr: Küçük anonim þirketlerin, bu baðlamda tek paysahipli anonim þirketlerin düzenlenmesi ve
bazý düzenlemelerde basitliðe gidilmesi (Küçük Anonim Þirketler ve Anonim Þirketler Hukukunun
Basitleþtirilmesi Kanunu), küçük oranda paylara sahip bulunan paysahiplerinin ihracý yani ulusla-
rarasý öðretide kullanýlan terimiyle “squeeze out” ile genel kurullarýn ses ve görüntü olarak dýþarý-
ya taþýnmasý gibi açýlýmlardýr.

10 1892 yýlýnda kabul edilen Alman Limited Þirketler Kanunu da 1950'den bu yana yaklaþýk
otuz kez deðiþtirilmiþtir. Deðiþikliklerin bir çoðu, AET/AT yönergelerinin kanuna dönüþtürülmesi
dolayýsýyla yapýldýðý için þeffaflýðý, finansal tablolarý, denetlemeyi, sermayenin korunmasýný, þube-
leri ilgilendirmektedir. Bazýlarý da ticaret hukuku reformu kapsamýnda tacir ve ticaret unvaný hak-
kýndadýr. Yenilikler ayrýca, ortaklarýn verdikleri ödünçler, baðlý iþletmelerin rekabet edebilme yete-
neðinin artýrýlmasý ve oy kullanýlmasýnýn kolaylaþtýrýlmasý konularýný kapsamaktadýr.

11 Alman limited þirketler hukukunda 1980 yýlýnda kabul edilen Limited Þirketler Hukuku Re-
formu Kanunundan (GmbH-Novelle) sonra, AET yönergelerinin ulusal hukuka dönüþtürülmesi
1985 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. 1980 Kanunu deðiþikliklere raðmen temelde kimliðini korumuþ,
taþýyýcý ilkelerini sürdürmüþtür. “Limited Þirketlerin Küçük Reformu” diye de anýlan bu Kanunun
da en önemli yeniliði tek kiþi limited þirkettir. 1980 reformunun diðer zirve noktalarý, sermayenin
asgarî sýnýrýnýn yükseltilmesi, aynî sermaye raporunun ve fark sorumluluðunun kabulü, bilgi alma
baþta olmak üzere münferit ortaklýk haklarýnýn geniþletilmesidir. Sermayenin Artýrýlmasý Kanunu da
limited þirketlerin birleþme ve tür deðiþtirmelerine iliþkin hükümler içermektedir.

12 Almanya 1985 deðiþikliði ile büyük ve küçük limited þirket ayrýmýna hukukî hükümler bað-
lamaya baþlamýþ ve büyük limited þirketler konsolidasyona dahil edilip, limited þirket baðlý iþletme-
ler kavramýný yaratmýþtýr. Bu Ülkede bugünkü eðilim “limited þirket ve ortaðý komandit þirket”i
(GmbH&Co. KG), Alm. TK'da öngörülmüþ bulunan geniþ kapsamlý denetim ve kamuyu aydýnlat-
ma düzenlemelerine baðlamak ve limited þirket paylarýný borsada iþlem görür duruma getirmektir.
Ancak limited þirket kavramý ile ters düþen bu düþünce, öðretide büyük dirençle karþýlaþmaktadýr.

13 Alm. TK'nýn kollektif ve komandit þirketlere iliþkin çeþitli hükümleri ve bu arada unvan, si-
cil, oy hakkýnýn kullanýlmasý ve þeffaflýk konularý deðiþikliklere konu olmuþtur (1974, 1980, 1985,
1994, 1998).

14 Almanya'da taþýma hukukuna iliþkin geliþmeler diðer bütün Avrupa ülkelerinde olduðu gi-
bi bir yönüyle CMR baðlamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu sebeple Almanya hakkýnda verilen bilgi-
ler diðer Avrupa ülkeleri ve onlarýn kanun deðiþikliði konularý ve reform hedefleri için de geçerli-
dir. Türkiye dahil, Avrupa'nýn tümünde uygulanan CMR, uluslararasý düzeyde taþýmayý düzenle-
mesine raðmen ulusal hukuklarý da etkilemiþtir. Özellikle taþýyýcýnýn sorumluluðunun sýnýrlandýrýl-
masýna iliþkin ilkeleri ulusal kanunlar yönünden de yaygýnlýk kazanmýþtýr. Alman reformu 1998'de
Taþýma Hukuku Reformu Kanunu ile gerçekleþmiþtir. Ayrýca gene 1998’de demiryolu ile yük ta-
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þýnmasý hukuku esaslý surette reforma tâbi tutulmuþtur. Her iki Kanun ile taþýma hukuku bir taraf-
tan bütünlüðe kavuþmuþ diðer taraftan da gereksiz ve tekrar niteliði taþýyan düzenlemelerden kur-
tulmuþtur. Eskiden içsularda, demiryolu ile ve hava yolu ile taþýma farklý düzenlemelerin konusu-
nu oluþturuyordu. Çeliþen ve eskimiþ hükümler hukuk güvenliðini tehlikeye atýyor, ayrýca bunla-
rýn CMR ile baðdaþtýrýlmalarý pek güç oluyordu. Alm. TK taþýmaya iliþkin olarak üç sözleþmeye
yer vermiþtir: Taþýma (Alm.TK. paragraf 407-252d), taþýma iþleri yüklenicisi (Alm.TK. paragraf
453-466) ve depolama (Alm.TK. paragraf 467 vd.). Ancak bu özel hukuk hükümleri yanýnda çe-
þitli kanunlarda hem özel hem de kamu hukuku nitelikli birbirini tekrar eden, birbiriyle çeliþen, yo-
rum güçlükleri doðuran normlar bulunmaktadýr. Depo iþlemleri yönünden reformun aðýrlýk nokta-
sý tüketicinin korunmasýdýr.

15 Almanya'da sigorta sözleþmesini düzenleyen 1908 yýlýnda kabul edilen Sigorta Sözleþmesi-
ne Ýliþkin Kanun, bir çok deðiþikliðe uðramýþtýr. Bunlarýn sonuncusu 10/07/2002 tarihlidir.

Almanya’da sigorta sözleþmesi hukukunda reform yapma çalýþmalarý son aþamaya gelmiþ, bu
sebeple de bir tasarý hazýrlanmýþtýr. Tasarý 1908 Kanununun birikimini kullanmakla birlikte, sigor-
talýnýn korunmasý, özellikle bir tüketici gibi korunmasý yönünden yenilikleri içermektedir.

2. Avusturya
16 Avusturya'da ticaret hukuku alanýndaki reform ve modernleþtirme hareketleri Almanya'ya

paraleldir. 1897 yýlýnda kabul edilen Avusturya Ticaret Kanunu 1954 yýlýndan baþlayarak, AET/AT
yönergelerinin uyarlanmasý dýþýnda, çeþitli deðiþikliklere uðramýþtýr. Bunlar taþýma (1954, 1967),
acenta (1960-1993), ticaret sicili (1991), þube (1991), ticaret unvaný (1991), ticarî mümessil (1991)
ticarî vekil (1991), tellallýk ve kollektif þirket (1991) ile ilgilidir. Ayrýca AET/AT yönergeleri bað-
lamýnda ticarî defterler ile yýlsonu finansal tablolarý baþta olmak üzere bir çok konu yenilenmiþtir.

17 Sermaye þirketlerindeki deðiþiklik daha çok AET/AT yönergeleri çerçevesinde sermayenin
korunmasý, tek kiþi anonim þirketi, tek kiþi limited þirketi, birleþme, bölünme, kamuyu aydýnlatma
konularýnda gerçekleþtirilmiþtir: Þu önemli kanunlar anýlabilir: AB Þirketler Hukuku Deðiþikliði
Kanunu ve Kooperatif Hukuku Revizyonu Kanunu.

18 Deniz ticareti alanýnda deðiþiklik, 1981'de yapýlmýþtýr.
3. Fransa
19 Fransa'da Ticaret Kanunu son elli yýlda köklü deðiþikliklere uðramýþtýr. Ticaret þirketlerinin

tümünü kapsayan geniþ çaplý reform 24/07/1966 tarihli 66-37 sayýlý Kanunun ürünüdür. Þirketler hu-
kukunun temel ilkelerini düzenleyen 509 maddeden oluþan bu Kanun, daðýnýk mevzuatý bir araya ge-
tirmiþtir. 23/03/1967 tarihli 67-236 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ise uygulama kurallarý nite-
liðindeki hükümlere yer vermiþtir. 1994'de Paylý Adî Þirket Kanunu (Société par action simplifiee)
yürürlüðe girmiþtir. 15/03/2001 tarihli Kanun ise kurumsal yönetim ilkelerinin etkisi altýnda yönetim
kurulunda seçeneklere yer veren düzenlemeler getirmiþtir. Fransýz þirketler hukukundaki en önemli
deðiþiklik ekonomik çýkar birlikleri ile gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra da elektronik ortamda genel
kurul yapýlmasýna ve on-line oy kullanýlmasýna iliþkin hükümler yürürlüðe girmiþtir.

20 16/12/1999 tarihli bir Kanun hükûmete kanun hükmünde kararname yoluyla bazý kanunla-
rýn yasal kýsmýný deðiþtirme yetkisini vermiþtir. Fransýz hükûmetinin bu kanundan aldýðý yetki ile
yayýnladýðý 18/09/2000 tarihli ve 2000-912 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname, tüm kanun, kanun
hükmünde kararname ve kararnameleri Ticaret Kanunu baþlýðý altýnda yeni bir sistematikle fakat
hükümlerin içeriðine neredeyse hiç dokunmaksýzýn biraraya getirmiþtir.
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21 Fransýz Hükûmeti, yine 16/12/1999 tarihli Kanunun verdiði yetkiye dayanarak, 14/12/2000
tarihinde Parasal ve Finansal Kanun (Code Monétaire et Financier) baþlýklý yeni bir düzenleme ya-
yýnlamýþtýr. Bu Kanun, baþka konularýn yaný sýra, "Çeklere ve Ödeme Kartlarýna Ýliþkin 30/10/1935
tarihli Kanun Hükmünde Kararname"yi içermektedir. Söz konusu düzenleme, 1991'de geniþ çaplý
deðiþikliðe uðramýþtýr. Kýsacasý, 1932 yýlýnda kabul edilen Çeke Ýliþkin Cenevre Yeknesak Kanu-
nundan, Fransýz iç hukukuna aktarýlan tüm hükümler artýk Ticaret Kanununda deðil fakat anýlan Ka-
nunda yer almaktadýr. Bununla birlikte Fr. TK’da da hala bazý poliçe hükümleri bulunmaktadýr
(m. L 511-1 vd). Fransýz þirketler hukuku yönünden "Ticaret þirketlerine iliþkin 23/03/1967 tarihli
ve 67/236 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname" de önemli bir iç kaynak niteliðindedir.

22 2000 yýlýnda kabul edilen Fr. TK kara ve nehir taþýmalarý bakýmýndan "taþýyýcý"yý da yeni
bir düzene baðlamýþtýr.

23 Fransýz sigorta hukuku ayrý bir kanunla düzenlenmiþ ve bu kanun da birçok kez deðiþtiril-
miþtir. "Deniz ticaret hukuku" da, baþta "Navlun Sözleþmeleri ve Deniz Taþýmalarýna Ýliþkin 31 Ara-
lýk 1966 tarih ve 66-1078 sayýlý Kararname" gelmek üzere, bir dizi kanun ve kanun hükmünde ka-
rarname ile ayrý bir mevzuatý oluþturur.

Türk hukukundan farklý olarak, 2000 yýlýnda kabul edilen yeni Fransýz Ticaret Kanunu "malî du-
rumu bozulan iþletmelerin kurtarýlmasý ve adlî tasfiyesi" konusunda ayrýntýlý hükümleri içermektedir.

4. Ýngiltere
24 Ýngiltere'de ticaret hukuku anlayýþý, Kara Avrupasý'ndan tamamen farklýdýr. Ýngiltere'de, ti-

caret hukukunun merkezinde tacir yer alýr; tacir baðlamýnda sözleþmeler (contracts), ithalât ve ih-
racat iþlemleri, taþýma ve iflâs düzenlenir ve bu konular ticaret hukukunun kapsamýndadýr. Ýngilte-
re'de ticaret hukuku kapsamýnda ele alýnan konularda geliþme daha çok sözleþmeler hukuku alanýn-
da ve "case"ler çerçevesinde olmuþtur.

Ýngiltere’de ticaret hukuku anlayýþý Kara Avrupasý’ndan farklý olduðu için, karþýlaþtýrýlabilir
bilgi vermek güçtür. Ticaret hukukunun merkezinde satým sözleþmesi yer alýr ve bu alan 1983 yý-
lýnda kabul edilen Eþya Satýmý Kanunu (Sale of Goods Act) tarafýndan yönetilir. Anýlan Kanun çe-
þitli tarihlerde deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþiklikler dýþýnda, son elli yýlýn önemli kanunlarý arasýnda 1973
yýlýnda kabul edilen Eþya Saðlama Kanunu (Supply of Goods Act), genel iþlem þartlarý ile ilgili
1977 yýlýnda kabul edilen Dürüst Olmayan Sözleþme Þartlarý Kanunu (Unfair Contracts Terms Act)
ve tüketicinin korunmasý hakkýnda 1999 yýlýnda kabul edilen Tüketici Sözleþmelerinde Dürüst Ol-
mayan Þartlara Ýliþkin Düzenlemeler Kanunu (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations
Act 1999) sayýlabilir.

25 Þirketlere, özellikle sermaye þirketlerine iliþkin olarak Ýngiltere'de önemli deðiþiklikler ya-
pýlmýþtýr. Bunlar AET/AT yönergeleri çerçevesinde gerçekleþtirilmiþtir. Uyumlaþtýrmalar ile Ýngiliz
Þirketler hukukunun "avrupalaþtýðý" da ileri sürülebilir. Kýsaca söylemek gerekirse bugün anonim
þirketlere iliþkin olarak AB üyesi ülkelerde hangi hükümler uygulanýyorsa, Ýngiltere'de de ayný hü-
kümler uygulanmaktadýr. Bu arada "common law"dan gelen ünlü ultra-vires, Ýngiliz hukuk siste-
minden çýkarýlmýþtýr. Ýngiltere'de þirketler hukuku alanýnda iki büyük geliþme iki büyük kapsamlý
deðiþikliðe sebep olmuþtur. Bunlardan birincisi 1985 Þirketler Kanunu (Companies Act) ile bunun
1998 ve 1999 deðiþiklikleridir. Bu deðiþikliklerin büyük çoðunluðu AET/AT yönergeleri ve tüzük-
leri baðlamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ýkincisi ise Cadbury raporu ile baþlayan ve bütün Dünyayý sa-
ran kurumsal yönetim ilkelerinin pay senetleri borsada iþlem gören þirketleri, dolayýsýyla þirketler
hukukunu temelden etkilemesidir.



---- 15 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Bir baþka deyiþle Ýngiltere’de son yirmi yýlda þirketler hukuku alanýnda yapýlan deðiþiklikler,
ulusal düzenlemeler ve AET/AT ikincil hukuku baðlamýnda deðerlendirilmelidir. Ulusal düzeyde,
þirketler hukukunu bir anlamda yenileyen ve bileþim saðlayan “konsolide eden” son düzenleme
1985 yýlýnda kabul edilen Þirketler Kanunu (Companies Act)’dur. Bu Kanunun bazý bölümlerini de-
ðiþiren 1985 yýlýnda kabul edilen Ticaret Unvanlarý Kanunu (Business Names Act), 1986 yýlýnda ka-
bul edilen Ödeme Güçlüðüne Ýliþkin Kanun (Insolvency Act), 1986 yýlýnda kabul edilen Finansal
Hizmetler Kanunu (Financial Services Act) da þirketler hukukunu baþka bir yörüngeye oturtmuþtur.
Bu yörünge, þeffaflýktýr. 1989 yýlýnda kabul edilen Þirketler Kanunu (Companies Act) þirket finan-
sal tablolarýnda ve denetlemede ayrýntýlý hükümleri, küçük ve orta ölçekli þirketler için getirdiði özel
maddeleriyle dikkat çekmektedir. Bu son düzenlemeyi AET/AT hukukunun da geniþ bir þekilde et-
kilediði þüphesizdir.

Birleþik Krallýkta þirketler hukuku reformu ile ilgili olarak, bir kamu kurumu olan Ticaret ve Sa-
nayi Kurumu (Department Trade and Industry)’nun oluþturduðu Þirketler Hukukunun Gözden Geçi-
rilmesi Komisyonu (Company Law Review)’nda, rekabet gücünü haiz bir ekonomi için, modern þir-
ketler hukuku anlayýþý çerçevesinde, stratejik çerçeve (1999), genel kurul ve paysahipleri iletiþimi
(1999), þirket kurulmasý ve sermayenin korunmasý gibi bilimsel derinliði bulunan belgeler yayýmlan-
mýþtýr. Bu çalýþmalar bir taraftan küçük ölçekli ve kapalý þirketlerde karar alabilme mekanizmalarý-
nýn basitleþtirilmesine, diðer taraftan da kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasýna odaklanmýþtýr.
Ancak ikinci konu Ticaret ve Sanayi Kurumu çalýþma programýnda 2003’den sonra yer tutmaya baþ-
lamýþtýr. Bugün Ýngiltere’nin gündeminde, denetçileri gözetim altýnda tutacak kurulun oluþturulmasý,
denetçi mesleðinin yeniden yapýlandýrýlmasý, meslekî eðitim, yönetim kurulundan bilgi ve belge al-
ma haklarýnýn güçlendirilmesi, Ticaret ve Sanayi Kurumu müfettiþlerinin yetkilerinin geniþletilmesi
sorunlarý bulunmaktadýr. Bunlar için, Muhasebe ve Denetleme Sorunlarýna Ýliþikin Eþgüdüm Grubu
(Co-ordinating Group on Audit and Accounting Issues) kurulmuþtur. Bu arada, Cadbury raporu ile
baþlayan ve bütün dünyada genel kabul gören kurumsal yönetim (69, 88 nolu paragraflar) ilkeleri pay
senetleri borsada iþlem gören þirketler hukukunu temelden etkilemiþtir. Ýngiliz þirketler hukuku evri-
mi içinde AET/AT baðlamýnda yapýlan deðiþiklikleri de ayrýca vurgulamak gerekir.

26 Yukarýda (24 nolu paragraf) ticaret hukuku için söylenenler Ýngiliz hukukunda Kara Avru-
pasý anlamýnda kýymetli evrak hukukunu karþýlayan “negotiable instrument” hukuku için de geçer-
lidir. Ýngiltere poliçe, bono ve çeklere iliþkin Cenevre Konvansiyonlarýný kabul etmemiþ, kendi özel
düzenlemesini geliþtirmiþtir. 1882 yýlýnda kabul edilen Poliçe Kanunu (Bill of Exchange Act),
"common law"dan gelen ilkeleri yenileþtirerek devam ettirmekte, çek ise 1957 Kanununa baðlý bu-
lunmaktadýr. Bu iki kanun deðiþikliklerle Ýngiliz sisteminin esasýný oluþturmaktadýr.

Ýngiliz deniz ticareti hukukunda önemli bir yere sahip olan ve binlerce mahkeme kararýyla öz-
gün bir konumda bulunan 1885 yýlýnda kabul edilen Koniþmento Kanunu (Bill of Lading Act), 1992
yýlýnda kabul edilen Deniz Yoluyla Eþya Taþýnmasý Kanunu (Carriage of Goods by Sea Act) ile yü-
rürlükten kaldýrýlmýþ ve bu alan yeni ilkelerle yeniden düzenlenmiþtir. 1992 Kanununu deniz tica-
reti ile ilgili bir reform netiliðinde olan bir kanun izlemiþtir. Bu da 1993 yýlýnda kabul edilen Tica-
ret Denizciliði Kanunu (The Merchant Shipping Act)’dur.

Sigorta hukukuna gelince: Ýngiliz sigorta hukuku 1958 yýlýnda kabul edilen Sigorta Þirketleri
Kanunu (Insurance Companies Act) ile sigorta gözetim hukuku alanýnda düzenlemeye tâbi tutulmuþ-
tur. Daha sonra bu alan AET/AT’nun 78/473, 87/343, 88/357, 90/619 ve 92/49 sayýlý Yönergeleriyle
topluluk hukukuna uyum baðlamýnda deðiþtirilmiþ ve tamamlanmýþtýr. Ancak, bugün yürürlükte olan
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düzenleme 1982 yýlýnda kabul edilen Sigorta Þirketleri Kanunu (Insurance Companies Act)’dur. Si-
gorta hukuku alanýnda önemli bir diðer düzenleme sigortalýnýn korunmasýyla ilgili 1975 yýlýnda ka-
bul edilen Sigorta Poliçesi Hamillerini Koruma Kanunu (Policy Holder Protection Act)’dur. Bu alan-
la ilgili anýlmasý lazým gelen bir diðer düzenleme ise Finansal Hizmetler Kanunu (Financial Services
Act)’dur. Bu son Kanun, bankalar ile diðer kredi ve finans kuruluþlarýný, bu arada da sigortayý düzen-
lemekte ve sigortaya iliþkin olarak yine sigorta gözetim hukuku ile ilgili bir çok kuralý içermektedir.

5. Ýtalya
27 1942 yýlýnda kabul edilen Ýtalyan Medeni Kanunu, diðer AB üyesi ülkelerde olduðu gibi,

AET/AT yönergelerine uyum saðlanmasý amacýyla birçok kez deðiþtirilmiþ, en büyük deðiþiklik de
anonim þirketlere iliþkin 2325-2461 sayýlý hükümlerde yapýlmýþtýr. Ýtalya, Avrupa'daki akýma uyarak
kayýtlý sermayeyi de kabul etmiþtir. Bunun dýþýnda Ýtalyan Medeni Kanunu, ticarî iþletme sisteminin
anavataný olarak hükümlerini geliþtirmiþ ve ticarî iþletmeye baðlý kurumlarda da yenileþtirmeler yap-
mýþtýr. Ýtalyan anonim þirketler hukukunun AET/AT hukuku ile uyumu, bu ülke anayasasýna uygun
olarak çýkarýlan baþkanlýk kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler ve kanunlarla yapýlmýþ, ya-
ni “avrupalaþtýrma” çeþitli araçlarla saðlanmýþtýr. Anýlmaya deðer ilk deðiþiklik 29/12/1969 tarihli ve
1127 sayýlý Baþkanlýk Kararnamesinin ürünüdür. Bu kararname “Kamuyu Aydýnlatma Yönergesi” di-
ye de adlandýrýlmakta ve bilânço hukukundaki köklü deðiþikliði ifade etmektedir. Bu Ülkede
07/06/1974 tarihinde 216 sayýlý Kanunla Ýtalyan öðretisinde “miniriform” diye adlandýrýlan küçük çap-
lý bir þirketler hukuku reformu gerçekleþmiþtir. “Miniriform” daha çok sermaye piyasasý ile ilgilidir.
Ancak, genel kurula temsil yolu ile katýlma ve oyun temsilci aracýlýðýyla kullanýlmasý konusunda ay-
rýntýlý düzenlemelere gidilmiþtir. Ayrýca, söz konusu reform pay senedi ile deðiþtirilebilir tahvil, deðiþ-
tirme ve alým haklarý, oysuz pay gibi menkul deðerler ile ilgili hükümler öngörmek suretiyle Ýtalyan
anonim þirketleri hukukunu esaslý bir þekilde zenginleþtirmiþtir. 10/12/1986 tarihli sermayenin korun-
masý yönergesinin ulusal hukuka dönüþtürülmesine iliþkin baþkanlýk kararnamesi, 22 sayýlý
16/01/1991 tarihli Birleþme ve Bölünme Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname, 127 sayýlý
09/04/1991 tarihli Yýlsonu Finansal Tablolarý ile Konsolide Tablolarý Kanun Hükmünde Kararnamesi
ve 88 sayýlý 27/01/1991 tarihli Denetlemeye Ait Kanun Hükmünde Kararname de AET/AT hukukunu
Ýtalya’ya aktarmýþlardýr. Ayný dönemde çýkarýlan diðer iki kanun hükmünde kararnameler þube (Sayý:
516, tarih: 29/12/1992) ve sermayenin korunmasý (Sayý: 315, tarih: 02/05/1995) hakkýndadýr. Son ola-
rak da 6 numaralý ve 17/01/2003 tarihli olup 01/01/2004 yýlýnda yürürlüðe girmiþ bir kanun hükmün-
de kararname ile þirketler topluluðu kanunî hükümlere baðlanarak önemli bir boþluk doldurulmuþtur.

6. Amerika Birleþik Devletleri ve Özellikle Sarbanes-Oxley Kanunu
28 Amerika Birleþik Devletlerinde ticaret hukukunun kapsamý Türk hukuku ile karþýlaþtýrma

yapmaya olanak býrakmayacak kadar deðiþiktir. Bu yargý federal nitelikteki Ticaret Kanunu (Uni-
form Commercial Code) bakýmýndan da doðrudur. Onun için Amerika Birleþik Devletlerinde ano-
nim þirketleri karþýlayan “corporation” hukuku alanýndaki, konumuzu ilgilendiren bazý deðiþmele-
re dikkati çekmek bu Bölümün amacýna uygun olacaktýr. Corporation hukuku ile ilgili en ilgi çeken
düzenleme ünlü Enron ve Worldcom skandallarýndan sonra çýkarýlan Sarbanes-Oxley Act
(SOA)’tir. Sarbanes-Oxley Act Avrupa’yý ve Tasarýyý etkilemiþtir. SOA’nýn hedefleri þöyle özetle-
nebilir: (1) Þirket yönetimi daha çok hesap verir duruma getirilmelidir. (2) Þeffaflýk artýrýlmalý, dü-
zeyi yükseltilmelidir. (3) Þirketleri gözeten kamu kurumlarýnýn ve baðýmsýz yetkililerin görev ve
yetkileri artýrýlmalýdýr. (4) Þirket yönetimi, denetçisi ve danýþmanlarý arasýndaki menfaat ihtilaflarý
ortadan kaldýrýlmalýdýr. (5) Denetçi daha güçlü bir konuma getirilmeli, denetleme kuruluþlarýný da
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denetleyen bir kurum hayata geçirilmelidir. (6) Muhasebe standartlarý geliþtirilmelidir. (7) Hukuku-
muzdaki SPK’yý karþýlayan 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 kurallarýna somutluk kazandýran, muhasebe standartlarýnda hesap verilebilirliði, karþýlaþtýrýlabi-
lirliði ve þeffaflýðý daha ileri noktalara götürmeyi amaçlayan, baðýmsýz ve sonuç alýcý ve sadece
amaca uygun denetime odaklanan ve hedefleyen bir reform olarak nitelendirilmektedir. Anýlan üç
konu yanýnda SOA borsa þirketlerinde, yani Avrupa’daki terimle hisse senetleri borsada iþlem gö-
ren þirketlerde denetim komitesini, yürütücü nitelikte kararlar alan yönetim kurulu üyelerini ve di-
ðer temsilcileri güçlendiren hükümlere yer vermiþtir. SOA ayrýca denetçilerin denetime özgülenip
müþterilerine diðer hizmetleri sunmaktan engellenmeleri, denetimin gözetim altýnda tutulmasý ve
cezai yaptýrýmlarýn artýrýlmasý konularýna odaklanmýþtýr.

7. Ýsviçre
29 Ýsviçre'de, Ticaret Kanununun ticarî iþletme kitabý kapsamýndaki konularý düzenleyen Ýsv.

BK'nýn dördüncü kýsmýný oluþturan, ticaret sicili, ticaret unvaný ve ticarî defterlerin tutulmasýna iliþ-
kin hükümlerden (m. 927-964) sadece sicile iliþkin hükümler Ýsviçre Ticaret Sicili Tüzüðü'nde ya-
pýlan deðiþikliklerle yenilenmiþtir. Aþaðýda açýklanacak (32 nolu paragraf) olan limited þirket refor-
mu ile Ýsviçre sicil hukuku da küçük çapta da olsa yeniden düzenlenmektedir.

Ýsviçre'de en önemli deðiþiklik anonim þirketlerde yapýlan 1991 reformudur. Bu büyük çaplý
deðiþiklikten sonra anonim þirketlerde tek deðiþiklik 15/12/2000 tarihli “Rappen Kanunu” (yürür-
lük: 01/07/2001) ile gerçekleþtirilmiþtir. “Rappen” Ýsviçre Frankýnýn yüzde birini, yani “santim”i
ifade eder. Payýn itibarî deðeri on Ýsviçre Frankýndan 1 Rappen (Santim)’e indirilerek bir taraftan
sermayenin belirginliði yumuþatýlmýþ, diðer taraftan da sermayenin elde edilmesinde kolaylýk sað-
lanmasý amaçlanmýþtýr. Bir sistem farklýlýðýna yol açmayan bu deðiþiklik, asgarî sermaye þartýnýn
hafifletilmesine ve itibarî deðerden uzaklaþýlmasýna bir iþaret sayýlabilir. Ýsviçre'de halen anonim
þirketlerin denetlenmesini ayrý bir kanunda düzenlemek yolunda çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu refor-
mu þirketleri doðrudan ilgilendiren, 2004 yýlýnda yürürlüðe giren, Birleþme, Bölünme, Tür Deðiþ-
tirme ve Malvarlýðý Devrine Dair Federal Kanun izlemiþtir. Ancak bu ülke kýsa bir süre geçtikten
sonra 1991 yýlýnda yapýlan anonim þirketler reformunun yetersizliðini anlamýþtýr. Ýsviçre'de halen
birçok konuda deðiþiklik çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bunlarý þöyle sýralayabiliriz: (1) Anonim þirke-
tin genel kurulu reformu (bu reform on-line genel kurullarý ve on-line oy kullanma hakkýný Ýsviç-
re'ye getirmeyi amaçlamaktadýr). (2) Gerçek olmayan itibarî paylar “Stückaktien” (Bu tasarý itibarî
deðerli paylar yanýnda, kesir esasýna göre pay oluþturulmasýný hedeflemektedir). (3) Bir diðer deði-
þiklik konusu kurumsal temsildir. (4) Bundan baþka kurumsal yönetim yönünde çalýþmalar da var-
dýr. Ayrýca, kayýtlý ve þarta baðlý sermayenin düzenine baðlý olmaksýzýn bir “band” baðlamýnda ser-
mayenin yönetim kurulu tarafýndan artýrýlmasý/azaltýlmasý da önerilmektedir. (5) IFRS'in uygulan-
masýný saðlayan çalýþmalar da hýzlanmýþtýr. (6) Nihayet Amerika Birleþik Devletleri hukukundan
yararlanýlarak iki yeni payýn yaratýlmasýna iliþkin görüþler de ileri sürülmektedir. Bunlardan birin-
cisini “iþletmeye endeksli pay” diye Türkçeye çevirebileceðimiz "Tracking-Stocks" oluþturmakta-
dýr. Bu tür pay þirketin tümünün deðil de bir bölümünün kârýndan yararlanýr. Mesela bir þirketin hem
beyaz hem de kahverengi ürünleri olup da televizyon, video, müzik dolabý gibi kahverengi ürünle-
ri daha kârlý ise buna karþýlýk beyaz ürünlerin pazar payý küçükse belli iþletmeye endeksli pay ba-
þarýlý bölümün kârýna katýlýr. Ýkinci pay ise belli bir süre sonra þirketin belli bir bedelle geri satýn al-
ma yükümü altýna girdiði Türkçe’de “geri alýnabilir pay” diye adlandýrabileceðimiz "Redeemable
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Share"dir. Bu ikinci tür pay özellikle piyasasý olmayan kolay alýnýp satýlamayan þirket paylarýna çe-
kicilik kazandýran unsurlarla donatýlmýþtýr. Diðer Avrupa ülkeleri yanýnda Ýsviçre’nin anonim þir-
ketler hukukunda ne kadar büyük açýlýmlar peþinde olduðu ve anonim þirketler hukukunu nasýl bir
yörüngede döndürmek istediði bu özet açýklamalardan anlaþýlmaktadýr. Üzerinde durulmasý gereken
ikinci nokta Ýsviçre’de anonim þirketler hukuku ile borsalara iliþkin düzenlemelerin birbirine girme-
si yani bu Ülkede anonim þirketler hukukuna borsa hukuku aracýlýðýyla müdahale edilmesidir.
24/02/1993 tarihli Borsalara ve Menkul Deðerler Ticaretine Ýliþkin Federal Kanun (BG über die
Börsen und Effektenhandel-BEHG) borsa þirketlerini sadece modernleþtirmekle kalmamýþ ayný za-
manda hem amerikanlaþtýrmýþ hem de avrupalýlaþtýrmýþtýr. Ýsv. BK’daki paysahiplerinin haklarýna,
borçlarýna, muhasebeye ve denetlemeye iliþkin yetersiz hükümler BEHG ile 17/04/2002 tarihli
SWX Yönergesi, Ýsviçre Genel Kabul Görmüþ Muhasebe Ýlkeleri ile Amerikan Genel Kabul Gör-
müþ Muhasebe Ýlkelerinin (US GAAP) ve IFRS’lerin nihayet uluslararasý denetim standartlarýnýn
bu Ülkedeki anonim þirketlerinin bir çoðuna uygulanmalarý sonucunu doðurmuþtur. Ýsviçre’deki ge-
nel manzara, Ýsv. BK’nýn hesaplara ve denetlemeye iliþkin hükümlerinin küçük, kapalý, aile ölçe-
ðinde þirketlere uygulandýðýdýr.

Ýsviçre anonim þirketlerinin denetlenmesine iliþkin manzara da, muhasebe standartlarýndan pek
farklý deðildir. Bu konuda, 23/06/2004 tarihli iki Kanun tasarýsýný anabiliriz: (1) Denetleme Kuru-
luþlarýnýn Denetlenmesine Ýliþkin Federal Kanun (Tasarýsý) ve (2) Borçlar Kanununun Þirketlerin
Denetlenmesi Yükümü Hukukunun Deðiþikliði Tasarýsý.

Ýsviçre’de kurumsal denetim ile ilgili iki düzenleme vardýr: (1) Kurumsal denetim ile ilgili en
iyi uygulamaya iliþkin Ýsviçre Kodu. (2) Kurumsal Denetim Bilgileri Hakkýnda Yönerge.

30 Limited þirketlere deðiþik bir kiþilik verecek çapta bir deðiþiklik tasarýsý halen parlamento-
dadýr. Ýsviçre reformunun hedefleri, Uzmanlar Tasarýsýnda, þöyle sýralanmýþtýr: (1) Limited þirketin
kiþisel ögelere daha fazla yer veren, küçük ve orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlayan bir
yapýya kavuþturulmasý; (2) anonim þirketlerde tüm Avrupa'da güncel hâle gelen yýlsonu finansal
tablolarýnýn IFRS baðlamýnda düzenlenmesi ve þeffaflýk ile hesap denetimine iliþkin geliþmelerin
kanuna yansýtýlmasý; (3) AET/AT yönergelerine uyum saðlanmasý; (4) ortaklarýn müteselsil sorum-
luluðuna yer vermeden, sermaye yapýsýnýn güçlendirilmesi ve sermayenin korunmasýnýn güvence
altýna alýnmasý ve (5) azlýðýn korunmasý sisteminin geliþtirilmesi.

31 Ýsviçre taþýma hukukunda 1980'li yýllardan baþlayarak geniþ çaplý deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Bunlarýn bir kýsmý Posta Kanunu ve Taþýma Kanunu gibi kamusal alana iliþkindir. Ýsviçre CMR'den
ve COTIF'den de etkilenmiþtir. Sigorta hukukunda ise yenileþtirme daha hýzlý ve kapsamlý olmuþtur.
Sosyal sigortalarý bir tarafa býrakacak olursak deðiþiklikleri, diðerleri yanýnda, þöyle sýralayabiliriz:
Eskiden 1911 Kanunu ile tek kanunda düzenlenen hastalýk ve kaza sigortalarý 1984'de iki ayrý kanuna
konu olmuþtur. 1984 kanunlarýnýn yerini 1994 kanunlarý almýþtýr. 1946, 1949 ve 1959 tarihli kanunlar-
la düzenlenmiþ bulunan yaþlýlýk ve destekten yoksun kalma sigortasý, askerlik rizikolarýný güvence al-
týna almaya iliþkin sigorta ve sakatlýk sigortalarý, devamlý olarak ihtiyaçlara cevap verebilir hâle geti-
rilmiþtir. Ýsviçre AET/AT'ýn sigorta gözetim hukukuna iliþkin yönergelerini de hukukuna yansýtmýþtýr.

7. Dünya’da Yeni Þirket Türleri
32 Türkiye’de bir ticaret hukuku reformu yapýlýrken özellikle son zamanlarda ortaya çýkan ve

bazý ülkelerde kanunlaþýp uygulanmaya ve çalýþmaya baþlayan, bazý ülkelerde de tasarý halinde bu-
lunan veya tartýþýlan yeni þirket türlerine iliþkin bilgi verilmesi de gereklidir. Çünkü, bu geliþme bir
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taraftan bir çok ülkede geçerli olan þirket türlerindeki sýnýrlý sayý ilkesini sarsmasý, diðer taraftan da
gereksinimlerin hukukî doðmalarýn önüne geçip hukuku yeni arayýþlara zorlamasý yönünden önem
taþýmaktadýr. Komisyon, aþaðýda belirtileceði gibi, bu yeni þirket türlerini, Ticaret Kanununun kap-
samý dýþýnda olduðu, baþka bir deyiþle ayrý kanunlarýn konusunu oluþturduklarý bazýlarýnýn da yoz-
laþan tür tanýmýna girdikleri için düzenlememiþtir. Geliþme iki gereksinimin eseridir. Yeni türler (1)
serbest meslek mensuplarýnýn, özel yapýda bir þirket altýnda toplanmak istemelerinden, (2) sorum-
luluðu sýnýrlý bir þahýs þirketine duyulan gereksinimin artmýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Ýlk tür 2000’lerde New-York Eyaletinde ve Ýngiltere’de faaliyete geçen sýnýrlý sorumlu þahýs or-
taklýðýdýr (Limited Liability Partnership-LLP). LLP, Almanya’da 26/05/1994 tarihinde kanunla dü-
zenlenen “meslek ortaklýðý”na (Partnerschaftsgesellschaft) amaç açýsýndan benzemekle beraber so-
rumluluk sisteminde farklýdýr. LLP ve Partnerschaftsgesellschaft, mimar, mühendis, muhasebeci,
denetçi, hatta avukat gibi serbest meslek sahiplerinin meslekî hizmetlerini bir þirket halinde sunma-
larýna olanak tanýmaktadýr. LLP sýnýrlý sorumluluk ilkesine dayalýdýr. Alman Partnerschaftsgesells-
chaft ise, iç iliþkide kollektif þirkete benzeyen, meslekî katkýnýn þart olduðu ve sorumluluðun, mes-
leðin kanunî düzenlemesinin gerekli görmesi istisnasý dýþýnda, sýnýrlanamadýðý bir türdür. Bu þirket,
özellikle, denetleme þirketleri ile denetleme þirketlerini ve denetçileri denetleyen þirkete uygundur.
Ýsviçre’de LLP’den esinlenilerek sýnýrlý sorumlu þahýs þirketi (Partnerschaft mit beschränkter Haf-
tung, PmbH) önerilmiþ, ayrýca yatýrým fonlarý reformu baðlamýnda deðiþir esas sermayeli yatýrým
þirketi öntasarýsý hazýrlanmýþtýr. Öntasarý ile Ýsviçre hukukuna deðiþir sermayeli anonim þirket gel-
miþ olacaktýr. Anýlan reform baðlamýnda bir de Ýngiliz hukukundan esinlenen yatýrým fonu iþleten
ve komandite ortaðý tüzel kiþi olabilen bir komandit þirket modeli de ortaya çýkmaktadýr.

“Limited þirket&Co Komandit Þirket”i diðer komandit þirketlere üstün hale getiren bu formü-
lün Ýsviçre’de de yatýrým fonlarýna uygulandýðý anlaþýlmaktadýr.

Bu kýsa özet betonlaþmýþ olan þirket yapýlarýnda taþlarýn oynadýðýný göstermektedir. Bu açýlým
Türk hukuku için gerekliyse yatýrým fonlarý çerçevesinde gerçekleþmeli ve Almanya’da olduðu gi-
bi komandit þirketin de halka açýlmasýna olanak saðlanmalýdýr.

III. AET/AT
1

Hukuku
1. Ticarî Ýþletme Hukuku
33 Tasarýnýn ticarî iþletme kitabýnýn kapsamýndaki konularla ilgili olarak AET'nin sadece üç grup

yönergesi anýlabilir. Bunlardan birincisini haksýz rekabete iliþkin 051-053'de açýklanan yönergeler oluþ-
turur. Ýkinci gruba ise ticaret þirketleri hakkýnda olmakla beraber, ticaret siciline iliþkin hükümler içeren
AET'nin 68/151 sayýlý yönergesi girer. Üçüncüsü ise acenteye dair 1986 tarihli 86/653 sayýlý yönergedir.

2. Þirketler Hukuku
34 AET/AT’da ticaret hukuku, sadece sermaye þirketleri hukuku alanýnda geliþme göstermiþtir.

Ticaret hukukunun komþu dalý olarak sermaye piyasasý hukuku da aþama yapan bir hukuk olarak de-
ðerlendirilebilir. Ancak, bu ikinci daldaki ilerleme, kýymetli evrak hukuku ile deðil, kýymetli evrak ti-
careti ve þirketin kontrolünün devralýnmasý þeklinde Türkçe’ye çevirebileceðimiz “take over” ile ilgi-
lidir. Sigorta hukuku ise, sigorta sözleþmesi hukuku dýþýnda sigorta gözetme hukuku yönünden ayný
çizgide ilerlemiþtir. Taþýma hukukundaki geliþme de CMR ekseninde gerçekleþmiþtir. Doðrudan doð-
ruya deniz ticaretiyle ilgili olan AET/AT yönergelerine rastlanmamaktadýr. Deniz ticareti hukukunda-
ki reform yenilenen veya yenileri düzenlenen uluslararasý sözleþmeler çerçeveler ile þekillenmiþtir.

1 Genel gerekçe ile madde gerekçelerinde çoðu kez AET/AT kýsaltmasýna yer verilmiþtir. Çünkü, toplulukta bazý düzenlemeler
Topluluk Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) bazýlarý da AT diye adlandýrýlýrken yapýlmýþtýr. Yönergeler bu ayrýntýyý özenle
yansýtmaktadýr.
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AET/AT’ýn uyumlaþtýrma yönergeleri ile ortak hukuk yaratan tüzükleri ortaya bir "Avrupa þir-
ketler hukuku" çýkarmýþtýr. Bu yönergelerin ve tüzüklerin düzenlediði konular ve getirdiði kurum-
lar, þirketler hukukunun güncel sorunlarýndan kaynaklanmakta, yeni kuramlarla öðretileri yansýt-
makta ve reform hedeflerini göstermektedir. 68/151 sayýlý ve 09/03/1968 tarihli, "kamuyu aydýnlat-
ma yönergesi" diye anýlan birinci þirketler hukuku yönergesi, ultra vires kuralýný kaldýrmýþtýr. Ayrý-
ca ayný yönerge tescil edilen bir þirketin geçersizliðinin ileri sürülemeyeceðini, ancak kýsa bir hak
düþürücü süre içinde fesih davasý açýlabileceðini öngörerek tescilin saðlýða kavuþturucu etkisi öðre-
tisine genellik kazandýrmýþtýr. Bu yönerge genel olarak þeffaflýðý ve organlarýn iþlemleri konusunda
üçüncü kiþileri koruyucu kurallarý geliþtirmiþtir. 77/91 sayýlý 13/12/1976 tarihli, kuruluþ ve serma-
yenin korunmasýna iliþkin "sermaye yönergesi" diye anýlan ikinci yönerge, sermayenin korunmasý
ilkesini pekiþtirmiþ, bir þirketin kendi hisse senetlerini iktisabý kurumuna devrimsel bir boyut ka-
zandýrmýþtýr. 78/855 sayýlý ve 09/10/1978 tarihli þirketlerin birleþmeleri hakkýnda üçüncü yönerge,
gerek birleþme türleri, gerek alacaklýlarýn ve paysahiplerinin korunmasý yönünden, yeni bir açýlým-
dýr. 78/660 sayýlý ve 25/07/1978 tarihli, bazý ortaklýklarýn yýlsonu finansal tablolarýna iliþkin dördün-
cü yönerge, þeffaflýk ve dürüst resim verme öðretilerinin þirketler öðretisine egemen olmasýný sað-
layan ve Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýnýn uygulanmasýnýn yolunu açan ayrýntýlý bir
metindir. 82/891 sayýlý ve 17/12/1982 tarihli þirketlerin bölünmelerine iliþkin altýncý yönerge, bö-
lünme kavram ve türlerinin tanýmýnda, kýsmî küllî halefiyet ilkesinin uygulamaya konulmasýnda,
koruma ve sorumluluk hukukunda yol gösterici olmuþtur. 83/349 sayýlý ve 13/06/1983 tarihli, kon-
solide hesaplara iliþkin konseyin yedinci yönergesi ile 84/253 sayýlý ve 10/04/1984 tarihli, kanunî
denetleme sorumluluðu taþýyan kiþilerin, yani denetçilerin þirket hesaplarýna iliþkin finansal tablo-
larý onaylamasýna iliþkin sekizinci yönerge de, konusunda önemli bir düzenlemedir. 89/666 sayýlý
ve 21/12/1989 tarihli, baþka bir ülkenin hukukuna tâbi bazý ortaklýklarýn üye ülkelerden birinde þu-
be açmalarýna iliþkin onbirinci yönerge ile 89/667 sayýlý tek ortaklý, sýnýrlý sorumlu (kapalý) ortak-
lýklara iliþkin onikinci yönerge ve 2001/86 sayýlý ve 08/10/2001 tarihli, Avrupa Ortaklýðýna Ýþçile-
rin Katýlmalarýna Ýliþkin Yönerge de ulusal hukuklarý geliþtiren metinlerdir.

Yönergeler, sadece AB üyelerine ve üye adaylarýna, þirketler hukuku ile ilgili bir reform konu-
larý katoloðu sunmakla kalmamýþ, ayný zamanda bazý ülkelerde hakim, olumsuz görüþleri de etkisiz
hâle getirmiþtir. Tek kiþilik anonim ve limited þirket yönergesi ve 19/07/2002 tarihli ve 1606/2002
sayýlý, Uluslararasý Muhasebe Standartlarýnýn Uygulanmasýna Ýliþkin Avrupa Tüzüðü (75 Nolu pa-
ragrafa bakýnýz) bu niteliktedir. Hemen hemen tüm ticaret hukukçularýnýn karþý olduðu sýnýr aþan
birleþmelere iliþkin onuncu yönerge tasarýsý da bu konuda diðer bir örnektir.

35 AET/AT hukukunda, Avrupa þirketler hukukunu derinden etkileyen, ancak ikincil hukuk
düzenlemeleriyle deðil de, Avrupa Topluluklar Mahkemesinin kararlarý ile gerçekleþen önemli bir
geliþmeye de deðinilmelidir. Çünkü, bu geliþme, þirketler hukukunda bir açýlýmýn yönüne iþaret et-
mektedir. Öðretide de tartýþmalara yol açan, deðerlendirmelere ve farklý yorumlara sebep olan bu
kararlar 09/03/1999 tarihli “Centros”, 05/11/2002 tarihli “Überseering” ve 30/09/2003 tarihli “Ins-
pire Art” kararlarýdýr. Bu kararlar merkez/þube kavramlarýný adeta yeniden tanýmlamakta ve bir AB
üyesi devlette kurulmuþ olup da orada hiç faaliyet göstermeyen bir þirketin, diðer bir ülkede açtýðý
þube yoluyla bütün faaliyetini bu þubede yoðunlaþtýrmasýna olanak tanýmaktadýr. Böylece merkez
durumundaki þirket bir kabuk halinde kalmakta, þube esas faaliyet yeri gibi çalýþmaktadýr. AB’de
temel ilkelerden biri olan sermayenin dolaþýmý ve yerleþimi ilkesinden yararlanan bu uygulamaya
Avrupa Topululuklar Mahkemesinin kararýyla geçit verilmesi Avrupa öðretisinde hararetli tartýþma-
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lara sebep olmuþtur. Çok kullanýlan örnek þudur: Almanya’da limited þirketin asgarî sermayesi
15.000 Avro’dur. Bu sermayeyi saðlayamayan veya þirkete koymak istemeyen, ancak Almanya’da
faaliyette bulunmaktan vazgeçmeyen kiþiler, limited þirketi, asgarî sermaye öngörmeyen Ýngilte-
re’de kurup, Ýngiltere’de hiç faaliyet göstermeden, Almanya’da açacaklarý bir þube aracýlýðýyla bu
ülkede istedikleri gibi çalýþabilirler. AB’nin önem verdiði þirketlerin sýnýr aþan hareketliliði (corpo-
rate mobility) kavramý (56 nolu paragraf) baðlamýnda Avrupa Topluluklar Mahkemesinin izin ver-
diði bu model, devletler özel hukukunda yönetim merkezi ve kuruluþ hukuku teorilerini tartýþmala-
rýný tekrar canlandýrýrken, þirketler hukukunda da, bir ülkenin tanýmadýðý bir þirket türünün þubesi
aracýlýðýyla istediði gibi faaliyette bulunmasýna olanak saðlayacaktýr.

3. Sermaye Piyasasý Hukuku
36 Sermaye piyasasýný ilgilendiren AT yönergeleri þirketin kontrolünün devralýnmasý (take-

over) dýþýnda, hizmetlerin saðlanmasý ve sermayenin dolaþýmý serbestisi hakkýndadýr. Bu yönerge-
ler ticaret kanunlarýnýn düzenledikleri konular ile ilgili deðildir. Bu yönergeler kredi ve finans ku-
rumlarýnýn denetimini, kotasyon þartlarýný, pazarlarýn "manipule" edilmesinin ve içerden öðrenenle-
rin ticaretinin önlenmesini, izahname ve iþletme içi bilgilerin açýklanmasýný kendilerine konu al-
maktadýr.

4. Taþýma Hukuku
37 Avrupa Topluluðunu Kuran Anlaþma'nýn, yani Roma Anlaþmasýnýn 70-80. maddelerinde ta-

þýmaya iliþkin Topluluk politikalarýnýn esaslarýný gösteren hükümler yer almýþtý. Bu hükümler Ro-
ma Anlaþmasýndan itibaren Topluluðun önem verdiði hedeflere yönelmiþtir. Ayný hükümler "Avru-
pa Ýçin Bir Anayasa Oluþturan Anlaþma Tasarýsý"na da, bazý deðiþikliklerle, aktarýlmýþtýr. Söz ko-
nusu kurallarýn temelinde Topluluðun ana hedeflerinin ortak bir taþýma politikasý çerçevesinde iz-
lenmesi düþüncesi yatmaktadýr. Taþýmanýn deðiþik cepheleri bu suretle, ortak politikalar baðlamýn-
da düzenlenmiþtir. Komisyon baþta olmak üzere tüm organlarýn görevi Topluluk içinde, uluslarara-
sý taþýmaya iliþkin ortak kurallar konulmasý, yerleþik olmayan taþýma þirketlerinin üye ülkeler için-
de serbestçe hizmet sunabilmelerinin saðlanmasý ve taþýmanýn güvenliðinin, saðlýk ile çevre korun-
masýnýn en iyi þekilde gerçekleþtirilmesidir. AT çalýþmalarýný, hiçbir zaman, taþýma hukukuna iliþ-
kin ulusal hukuklarýn uyumlaþtýrýlmasýna ve bu alanda hükümler konulmasýna yöneltmemiþtir. AT
bir taraftan güvenlik yönünden alt yapýyý düzeltmiþ ve Transavrupa Aðý'ný kurmak çabalarýný sür-
dürmüþ, diðer taraftan da, AT'a üye ülkelerin taþýma iþletmelerinin rekabet gücünü artýrýcý önlemler
almýþtýr. Bu amaçlarla AT organlarý rekabeti koruyucu kurallarýn taþýma sektörüne uygulanmasýný
saðlayan tüzükler ve yönergeler çýkarmýþtýr. Söz konusu ikincil hukuk düzenlemeleri, Tasarýyý doð-
rudan ilgilendirmedikleri için bunlara iþaret etmekle yetinilmiþtir. Topluluðun 1982'de imzaladýðý
ASOK ile Interbus Sözleþmesi de bu genel gerekçenin konusu dýþýndadýr. Bu iki sözleþmeden birin-
cisi hizmetlerin sunulmasýna dair ulusal hükümleri uyumlaþtýrmýþ ve denetlemeleri basitleþtirmiþtir;
diðeri ise turistik faaliyetler baðlamýnda taþýma kurallarý koymuþtur. Topluluðun demiryolu ile taþý-
maya iliþkin çalýþmalarý da taþýma hizmeti sunulmasýnýn serbestleþtirilmesi ile, trans-Avrupa hýzlý
tren çalýþmalarýna ve bu konudaki iþbirliðine iliþkindir. Ýçsularda, yani kanallarda ve doðal su yol-
larýnda eþya ve yolcu taþýmasýnýn yoðunluðu ve geleneksel konumu Avrupa'nýn özelliklerinden bi-
ridir. Bu sebeple AT bu tür taþýmaya da özel bir ilgi göstermiþtir. Düzenlemeler "navigation" terim-
lerinin uyumlaþtýrýlmasý ve sektördeki kapasite fazlalýðý sorunu için önlem alýnmasý gibi konulara
yoðunlaþmýþtýr.
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AET'de deniz yolu ile taþýmalarla ilgili ilk çalýþmalara 1976'da baþlanmýþtýr. Üye devletlerin,
bazý üçüncü ülkelerde karþýlaþtýklarý güçlükler AT tarafýndan çeþitli kararlarýn alýnmasýna yol açmýþ-
týr. Ayrýca, 1974'de kurulan bir uzmanlar grubu deniz ticaretini ilgilendiren çeþitli taslaklar hazýrla-
mýþtýr. Taslaklar yönerge haline gelmiþtir. Bunlar deniz yolu ile yapýlacak taþýmalarda tankerlerde
aranacak asgarî þartlarý belirleyen 79/116/AET sayýlý yönerge; Kuzey Denizinde açýk deniz klavuz-
larý hakkýnda 79/115/AET sayýlý yönerge ve gemi adamlarýnýn yetiþtirilmesine, yeterliliklerinin bel-
gelenmesine ve vardiyalarýn standartlarýna dair 79/114/AET sayýlý yönergelerdir. Ayrýca gemi iþlet-
meciliðiyle ilgili 77/587/AET, 78/774/AET ve 79/4/AET sayýlý Konsey kararlarý da anýlmalýdýr.

5. Sigorta Hukuku
38 AT'nin sigorta sektörüne yaklaþýmý, rekabetin korunmasý baðlamýnda olmuþtur. Bu sebeple

düzenlenmeler hizmetlerin serbestçe sunulmasýna ve sermayenin serbestçe dolaþýmýna odaklanmýþ-
týr. Bunlar Tasarýyý doðrudan ilgilendirmemektedir. AT tarafýndan can sigortasý ile can sigortasý dý-
þýndaki sigortalara iliþkin daha çok idarî nitelikte hükümler içeren çeþitli yönergeler çýkarýlmýþtýr.
Söz konusu yönergeler, üye ülkelerin ulusal sigorta hukuklarýnýn uyumlaþtýrýlmasýna iliþkin olma-
yýp, yukarýda iþaret edildiði gibi sigorta sektöründe sermayenin serbest dolaþýmý ile yerleþmesine
iliþkin engellerin kaldýrýlmasý hakkýndadýr. Ayrýca bir tüketici olan sigortalýnýn korunmasýna iliþkin
hükümlere de yer verilmiþtir. Bu baðlamda þu iki yönerge özellikle anýlabilir: 24/07/1973 tarihli ve
73/239 sayýlý Hayat Dýþý Sigorta Þirketlerinin Faaliyete Geçmeleri Konusunda Üye Devletlerin Ýda-
ri Mevzuata Ýliþkin Hükümlerinin Uyumlaþtýrýlmasýna Ýliþkin Birinci Konsey Yönergesi ve
05/03/1979 tarihli ve 79/267 sayýlý Hayat Sigortasý Þirketlerinin Faaliyete Geçmelerine Dair Yasal
ve Ýdari Mevzuatýn Uyumlaþtýrýlmasý Hakkýnda Birinci Yönerge. Anýlan yönergeleri, ilk aþamayý
ifade etmeleri yönünden birinci yönergeler diye adlandýrabiliriz. Bunlarý ikinci ve üçüncü aþamala-
rý ifade eden deðiþiklikler izlemiþtir:

AET/AT ayrýca motorlu araç sigortasýna (24/04/1972 tarihli ve 72/430/AET sayýlý) iliþkin bi-
rinci yönergeyi çýkarmýþ, bunu ikinci (30/12/1983, 84/5/AET) ve üçüncü (14/05/1994, 90/232/AET)
yönergeler izlemiþtir. AET bundan baþka 30/05/1978 tarihli ve 78/473/AET sayýlý müþterek sigor-
tanýn uyumlaþtýrýlmasý yönergesini yayýmlamýþtýr. Nihayet AET gene uyumlaþtýrma baðlamýnda hu-
kukî koruma sigortasý (22/06/1987, 87/344/AET) ile kredi sigortasý (22/06/1987, 87/343/AET) yö-
nergelerini de karara baðlamýþtýr.

39 Deðiþtirme yönergeleri bir taraftan tek izin ilkesini getirmiþtir; böylece merkez ülkede de-
netim makamý tarafýndan verilen iznin sigortalý riskten baðýmsýz olarak tüm Topluluk ülkelerinde
geçerli olmasýný saðlamýþtýr. Diðer taraftan da sigorta genel þartlarý için onay zorunluluðunu kaldýr-
mýþ ve özellikle can sigortasýnda, sigortacýya, bilgi verme yükümünü yüklemiþtir. Komisyon, yürür-
lükte olan yönergelerde yapýlan deðiþikliklerin sayýca fazla olmalarý nedeniyle, ortaya çýkan karma-
þayý önlemek amacýyla yönergelerin sadeleþtirilmesi çalýþmalarý da yapmaktadýr. Ýlk olarak can si-
gortasý dolayýsýyla çýkarýlan yönergelerin daha açýk ve anlaþýlabilir bir hale getirilebilmesi için
05/11/2002 tarihli ve 2002/83 sayýlý yönergeyi yayýnlamýþtýr.

40 AT, sigorta sözleþmesi hukukunda üye ülkelerin ulusal hukuklarýnýn uyumlaþtýrýlmasýna yö-
nelik çalýþmalar da yapmýþ, ancak giriþim baþarýsýz kalmýþtýr. Gerçekten, 1979'da Komisyon Kon-
seye sigorta sözleþmesine iliþkin bir yönerge tasarýsý sunmuþtur. Bu tasarýyý, 1980'de Konseyin, Av-
rupa Parlamentosu'nun ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin kurduklarý çalýþma gruplarýnýn deðiþik-
lik önerilerini dikkate alan yeni bir tasarýsý izlemiþtir. Tasarý, sigorta ettirenin sözleþmenin yapýlma-
sý, rizikonun aðýrlaþmasý ve gerçekleþmesi hallerinde davranýþ ve ihbar yükümlülüklerinin uyumlaþ-
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týrýlmasýna yönelik hükümleri içermekteydi. Ayrýca, tasarýda prim ödenmesi, sözleþmenin süresi ve
sona ermesi, sigortalý üçüncü kiþinin hukukî durumu ile ilgili hükümler de öngörülmüþtü. Tasarýnýn
uygulanma alaný zarar sigortalarýyla sýnýrlýydý; hastalýk, can, hava ve taþýma sigortalarý kapsam dýþý
býrakýlmýþtý. Öneri, yönergeye dönüþtürülememiþtir. Çünkü, Komisyon sigorta sözleþmesi hukuku-
nun uyumlaþtýrýlmasý çalýþmalarýndan vazgeçerek tasarýyý geri çekmiþtir.

41 Topluluk, belirli sigorta dallarýna iliþkin olarak, kýsmen sigorta sözleþmesi hukuku açýsýndan
da önemli olan bazý hükümleri de içeren, özel yönergeler de çýkarmýþtýr. Bu baðlamda, 25/02/1964
tarihli “Reasürans ve Retrosesyon Alanýnda Serbest (Meslek) Hizmet Edimlerinin ve Yerleþme Öz-
gürlüðüne Ýliþkin Sýnýrlamalarýn Kaldýrýlmasýna” dair 64/225 sayýlý yönergeyi anabiliriz.

42 733/239 sayýlý "Ýlk Yönergenin Turistik Destek Edimleriyle Ýlgili Olarak Deðiþtirilmesine”
dair 10/12/1984 tarihli ve 84/641 sayýlý yönergeyle, yerleþme özgürlüðü önündeki engellerin kaldý-
rýlmasýný saðlamak amacý güdülmüþtür.

43 22/06/1987 tarihinde 870344 sayýlý “Hukukî Koruma Sigortasý Hakkýndaki, Yönetime Ýliþ-
kin ve Hukuki Hükümlerin Uyumlaþtýrýlmasý” yönergesi ise bazý maddî kurallar da içermektedir.

44 733/239 sayýlý birinci yönergenin kredi ve kefalet sigortalarý açýsýndan deðiþtirilmesine iliþ-
kin 22/06/1987 tarih ve 87/343 sayýlý yönerge ile, ilk yönerge hükümlerini kredi ve kefalet sigorta-
larý açýsýndan tamamlayan hükümler getirilmiþtir.

D) Avrupa'da Ticaret Hukuku Alanýnda Reform Konularý
45 Tasarýya yeni giren veya deðiþtirilen kurumlarýn çoðu Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde, özel-

likle 1970'den bu yana gerçekleþtirilen reformlardan esinlenilerek kaleme alýnmýþtýr. Bu sebeple,
Avrupa devletlerinde ticaret hukuku alanýnda hangi alanlarda deðiþiklik yapýldýðýnýn, yani reform
konularýnýn kýsaca açýklanmasý, Tasarýdaki yeni kurumlarýn anlaþýlmasý yönünden yararlýdýr.

I. Ticarî Ýþletme Kitabýna Giren Konular
46 AB üyesi ülkelerde Tasarýnýn ticarî iþletme kitabýnýn kapsamýna giren temel konularda ye-

nileþtirmeler ticaret sicili, ticaret unvaný ve haksýz rekabete iliþkin hükümlerde yapýlmýþtýr.
1. Ticaret Sicili
47 Avrupa ülkelerinde ticaret sicili reformu þu noktalara odaklanmýþtýr: (a) Ticaret sicilinin kü-

tük þeklinde deðil de elektronik ortamda tutulmasý ve buna baðlý olarak, tescile dayanak oluþturan
belgelerin ayný ortamda dosyalanmasý ve saklanmasý Avrupa'da yaygýnlýk kazanmýþtýr. Almanya, Ýs-
viçre, Fransa ve Ýsveç bu konuda örnek olarak gösterilebilir. (b) Aleniyetin artýrýlmasý ile ticaret si-
cilinin olumlu ve olumsuz iþlevi geniþletilmiþ ve geliþtirilmiþtir. (c) Görünüþe güven kuramý, tica-
ret sicilinin merkezi haline gelmiþtir. Geliþmede AET'nin 68/151 sayýlý birinci yönergesi etken ol-
duðundan bu reform genel niteliktedir. Kabul edilen ilkeler gereðince, ilan edilen içerikle tescil edi-
len husus arasýndaki çeliþki üçüncü kiþileri etkileyemez, bu farklýlýk üçüncü kiþilere ileri sürülemez.
Üçüncü kiþi ilana dayanabilir.

2. Ticaret Unvaný
48 Ticaret unvanýna iliþkin deðiþiklikler, kamuyu aydýnlatma ilkesi çerçevesinde gerçekleþmiþ-

tir. Ýlk olarak, AET'nin 68/151 sayýlý yönergesi ile, sermaye þirketlerinin kullandýðý mektuplarda ve
sipariþ formlarýnda, þirketin merkezinin, sicil numarasýnýn, türünün ve tasfiye halinde bulunduðu-
nun belirtilmesi zorunluðu getirilmiþtir. Üye devletlerden bazýlarý, zorunluðun kapsamýný geniþlet-
miþ (meselâ, Almanya'da þirket kýrtasiyesine yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadlarýnýn yazýlma-
sý da þarttýr) ve gerekliliðe uymamanýn yaptýrýmýný da göstermiþlerdir.
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49 Almanya ve Ýsviçre gibi ülkeler unvanýn gerçeði yansýtmasý ilkesi baðlamýnda da ticaret un-
vanýna iliþkin hükümlerini þekillendirmiþlerdir.

3. Haksýz Rekabet
50 Avrupa Topluluklarý Mahkemesinin 1979 tarihli Cassis-de Dijon kararýndan beri, yerleþik

görüþü, rekabetin dürüstlük ilkesi baðlamýnda düzenlenmesi yetkisinin üye devletlere ait olduðudur.
Söz konusu yetkiye daha sonra yanýltýcý veya gerçeðe uymayan reklamlar hakkýnda haksýz rekabet
kurallarý konulabilmesi de eklenmiþtir. Ayrýca, tüketici de haksýz rekabete karþý korumanýn kapsa-
mýna alýnmýþtýr. Tüketicinin haksýz rekabete dair kurallarla da korunmasý, Almanya'da bir yüzyýl-
dan fazla bir süredir uygulanan 1896 yýlýnda kabul edilen kanunun yerine geçen 07/07/2004 tarihli
Haksýz Rekabete Karþý Kanun ile Ýsviçre'nin 1986 yýlýnda kabul edilen Haksýz Rekabet Kanununda
da kabul edilmiþtir. Her iki Kanun bu yönde bir çok kuralý içermektedir. Nitekim AET, üye devlet-
lerin yanýltýcý reklamlara iliþkin ulusal hükümlerini uyumlaþtýrmak ve bu baðlamda konuyu düzen-
lemek amacýyla 84/450 sayýlý tebliði yayýnlamýþtýr. Bu teblið daha sonra AT'ýn karþýlaþtýrmalý rek-
lamlara iliþkin 97/55 sayýlý yönergesiyle tamamlanmýþtýr. En son olarak da Avrupa Parlamentosu ve
Konsey tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ AT/2005/29 sayýlý 11/05/2005 tarihli Haksýz Ýþ Uygulamalarýna
Ýliþkin Yönerge (GRuR Int. 2005, 569) yayýnlanmýþtýr. Diðer yandan, AT'ýn 2002/58 sayýlý ve
12/07/2002 tarihli, kiþiye özgü verilerin iþlenmesi ve korunmasýna iliþkin yönergesi de haksýz reka-
betle yakýndan ilgilidir. Nitekim Almanya'nýn 2004 yýlýnda kabul edilen Kanunun bazý hükümleri-
ne bu yönergenin kurallarý yansýmýþtýr.

Alman Kanununun birinci paragrafý, haksýz rekabete iliþkin kanunun, rakiplerin, tüketicilerin ve
diðer piyasa ilgililerinin haksýz rekabetten korunmalarýna hizmet ettiðini belirtmiþtir. Ýsviçre Kanunu-
nun amacý da ayný üçlüyü korumaktýr. Anýlan Kanunun 1 inci maddesi kanunun amacýnýn, bütün ka-
týlanlarýn menfaatine, hukuka uygun (dürüst) ve bozulmamýþ rekabetin saðlanmasý olduðunu belirt-
miþtir. Haksýz rekabet hukukundaki bu yeni boyutun Avrupa'da genellikle geçerli olduðu söylenebilir.

51 Avrupa ülkelerinde, bir sözleþmenin taraflarýný sözleþmenin ihlâline ve feshedilmesine yö-
neltmek veya teþvik etmek; baþkasýnýn yaptýðý iþten faydalanmak, üretim ve ticaret sýrlarýný alýp kul-
lanmak veya kullandýrmak; çalýþma koþullarýna uymamak ve genel iþlem þartlarýný kötüye kullan-
mak, haksýz rekabetin en çok rastlanan þekilleri arasýnda yer almýþtýr. Diðer yandan, bu sayýlanlar
da dahil olmak üzere hukuka aykýrý iþletme uygulamalarý ve yöntemleri AB'nin gündemindedir. Bu
konuda hazýrlanmýþ bulunan 08/07/2003 tarihli "Tüketicinin Korunmasýnda Ýþbirliði Tüzüðü" Öne-
risi (KOM, 2003, 443) tartýþmaya sunulmuþtur.

52 Emek ilkesinin güçlenmesi ve etki alanýnýn geniþletilmesi de, haksýz rekabet hukukuna ka-
zandýrýlan yeni bir içeriktir.

53 Nihayet, haksýz rekabete iliþkin kurallarýn Avrupa'da kamu sektörünü de kapsamasý, kamu ku-
ruluþlarýnýn da ayný hükümlere tâbi kýlýnmasý yaklaþýmý da üzerinde durulmaya deðer bir geliþmedir.

4. Acente
54 AET'nin 18/12/1986 tarihli ve 86/653 sayýlý yönergesi çerçevesinde, AB üyelerinin acenta

hukuklarý hem uyumlaþtýrýlmýþ hem de modernleþtirilmiþtir. Söz konusu düzenleme, AB üyesi ül-
kelerin ulusal acente hukuklarýný üç yönden etkilemiþtir: a) Önkarar usulü baðlamýnda AB çerçeve-
sinde yorum ve uygulama birliði saðlanmýþtýr; b) yönergeye uygun yorum ve hukuk geliþtirme il-
kesiyle bu alanda bir ortak AB hukuku oluþmaya baþlanmýþtýr; c) anýlan ilkeler acentaya iliþkin hü-
kümleri üye ülkelerin ulusal hukuklarýnda adeta emredici bir konuma getirmiþtir. Yönergenin önem



---- 25 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

taþýyan düzenlemeleri, acentanýn ücreti, korunmasý, fesih süreleri ve yabancý acentelere iliþkindir.
Bu konular AB'ye üye ülkelerde reform konularýný oluþturmuþtur. Bazý AB ülkelerinde acentenin
haklarý arasýnda, özellikle ücret hakkýnda ilgi çekici geniþlemeler olmuþtur. Almanya'da 1989 deði-
þikliðiyle, bazý þartlara baðlý olarak, acente sözleþmesinin sona ermesinden sonra yapýlan sözleþme-
ler dolayýsýyla da ücret ödenmesi kabul edilmiþtir.

II. Ticaret Þirketleri Kitabýna Giren Konular
1. Birleþme, Bölünme ve Tür Deðiþtirme
55 AET'nin, birleþmelere iliþkin 78/855 ve bölünmeler hakkýndaki 82/891 sayýlý yönergeleri,

AB ülkelerinde birleþmelerin, bölünmelerin ve tür deðiþtirmelerin ayrýntýlý bir tarzda düzenlenme-
sine yol açmýþtýr. AB üyesi ülkeler dýþýnda, Ýsviçre de bu dinamikten etkilenmiþtir. Bazý ülkeler, ye-
niden yapýlandýrýlmalarýný ve tür deðiþtirmelerini, þirketleri aþan bir geniþlikte ele almýþlardýr. Al-
manya ve Ýsviçre, yapýsal ve türsel deðiþiklik hükümlerinin kapsamýna, ticarî iþletmeyi, derneði, va-
kýflarý, bazý kamu tüzel kiþilerini de sokmuþtur. Ýsviçre ayrýca, malvarlýðý devirlerini de, yeniden ya-
pýlandýrma konsepti içinde deðerlendirmiþ ve buna iliþkin hükümlere Birleþme Kanununda yer ver-
miþtir. Üç yapýsal deðiþiklik, þekillenme serbestisi, ortaklarýn korunmasý, ortaklýðýn (üyeliðin) sü-
rekliliði ve ortaklar ile intifa senedi sahipleri gibi diðer hak sahiplerinin korunmasý temelleri üzeri-
ne inþa edilmiþtir. Bölünmede kýsmî küllî halefiyet yeni vurgulanan bir ilkedir; ayrýlma akçesi,
denkleþtirme, alacaklýlarýn korunmasý, birleþmeye, bölünmeye ve tür deðiþtirmeye katýlanlarýn özel
sorumluluklarý ile iþ iliþkilerinin geçmesi yeni bir anlayýþla ele alýnmýþtýr.

2. Þirketlerin Sýnýraþan Hareketliliði
56 Sýnýraþan, yani bir ülkenin bir þirketiyle ilgili birleþme, bölünme gibi bir yapýsal deðiþikliðin

o ülkenin sýnýrý dýþýnda (ötesinde) baþka bir ülkede gerçekleþtiði; sýnýraþan merkez deðiþtirmeleri, sý-
nýraþan birleþmeler ve birleþmeler kapsamýnda sýnýraþan etkili bölünmeler, yabancý ülkelerde esas fa-
aliyetin yoðunlaþacaðý þubeler açýlmasý Avrupa'da þirketlerin hareketliliði þeklinde ifade edilmekte-
dir (corporate mobility). Bu açýdan 35 nolu paragrafta anýlan Avrupa Topluluklarý Mahkemesi karar-
larý öðretide farklý görüþlerin ileri sürülmesine sebep olmuþtur. Hareketlilik (taþýnabilirlik de denile-
bilir) güncel ve canlý tartýþmalarýn konusudur. Avrupa’nýn isteði, iþletmelerin “mobil” olmasýdýr. Þir-
ketler hukuku öðretisi taþýnabilirliðe baþka bir deyiþle hareketliliðe odaklanmýþtýr. Ancak bu yolla iç-
pazar kurulabilir. Ýsviçre, (bir AB ülkesi olmadýðý halde) 2004 yýlýnda yürürlüðe giren birleþmeleri,
bölünmeleri, tür deðiþtirmelerini ve malvarlýðý devirlerini düzenleyen kýsaca Birleþme Kanunu diye
anýlan kanununda, Milletlerarasý Özel Hukuk Kanununa eklediði hükümlerle sýnýraþan birleþmeleri
düzenlemiþtir. Aþaðýda 93 nolu paragrafta anýlan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Raporunda, þirketlerin
sýnýraþan hareketliliði ayrýntýlý olarak ele alýnmýþ, merkez deðiþtirme, kuruluþ ve merkez teorileri bað-
lamýnda irdelenmiþtir. Ayný rapor, sorunu sýnýraþan birleþmeler yönünden de tartýþmaktadýr.

Bu sorun Türkiye için güncel deðildir. Ancak þirketler hukukunun geliþme yönlerinden biri ola-
rak ilgi çekicidir ve Türkiye’nin yakýn geleceðinde güncellik kazanmasý olasýlýðý sebebiyle araþtýr-
macýlarca ele alýnmasý gerekli olan bir konudur. Çok da uzun olmayan bir süre içinde merkez de-
ðiþtirmeleri ve sýnýraþan birleþmeler ile “corporate mobility”, AB ile müzakereler kapsamýnda Tür-
kiye için güncellik kazanabilir.

2. Anonim Þirketler
a) Güvenli Kuruluþ ve Sermayenin Korunmasý

57 Güvenli kuruluþ ile sermayenin korunmasý, anonim þirketin sýnýrlý sorumlu bir ticaret þirke-
ti olmasýndan kaynaklanan ve birbirini tamamlayan iki taþýyýcý ilke veya bir taþýyýcý ilkenin iki yü-
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züdür. Bu ilkeler, veya ilke, sermayenin, þirketin hem iþletme konusunun hizmetinde bulunmasýný
hem de tam tasarruf yetkisinin kapsamýnda olmasýný ifade eder. “Hizmetinde olmak” sermayenin,
kural olarak, þirketin mülkiyetinde olmasý, sermayenin gerçek deðeri ile þirkete fiilen getirilmesi,
korunmasý ve geri iade edilmemesi þeklinde tanýmlanýr. AET'nin 13/12/1976 tarihli ve 77/91 sayýlý
þirketlere iliþkin ikinci yönergesi de bu anlayýþý vurgular. Anýlan ilkeler, denetlemenin amaca uygun
yapýlabilmesi için, basit, þeffaflýðý saðlayýcý ve açýk kuruluþ ve sermaye artýrýmý hükümlerini gerek-
li kýlar.

Bu vesile ile, 77/91 sayýlý, 2. þirketlere iliþkin yönergenin birkaç defa deðiþtiðine ve hep ser-
mayenin korunmasý ilkesine baðlý kalýndýðýna iþaret etmek gerekir. AT'ýn, iç pazarda engellerin kal-
dýrýlmasý baðlamýnda hukukî hükümlerin basitleþtirilmesi [Simpler Legislation for the internal Mar-
ket (SLIM-Team)] çalýþmalarý yapýlmasý için kurduðu SLIM-çalýþma-takýmý, sermaye saðlanmasý-
ný kolaylaþtýrma baðlamýnda önerileri arasýna, tehlike oluþturmayan belli hallerde, aynî sermayenin
bilirkiþilerce deðerlendirilmesinden vazgeçilmesini de almýþtýr (93 nolu paragrafta anýlan Yüksek
Düzeyli Uzmanlar Raporu'na bakýnýz.).

Bugün AB üyesi devletlerin bilanço hukuklarýnýn güncel sorunu IFRS'in, münferit þirket bilanço-
larýna da uygulanýp uygulanmayacaðýdýr. Çünkü, AB Konseyi 2005 yýlýndan itibaren sadece pay se-
netleri borsada iþlem gören anonim þirketlerde ve sadece konsolide finansal tablolarýn IFRS'e göre dü-
zenlenmesi zorunluðunu getirmiþ, konsolide olmayan finansal tablolara uygulanacak standartlarda üye
devletleri serbest býrakmýþtýr (68 nolu paragraf). IFRS'in temelinde yatan düþünce, bilançonun, sade-
ce, bir iþletmenin finansal durumu ile bu hususta meydana gelen deðiþiklikler hakkýnda bilgi verme iþ-
levini haiz olduðudur. Buna karþýlýk, Kara Avrupasý anlayýþýnda, bilançonun bu tür bilgilendirme ya-
nýnda, en az bunun kadar önemli bir diðer görevi de, sermayenin iade edilip edilmediðini, sermayeye
faiz verilip verilmediðini, yýllýk kârýn kanun ve esas sözleþmeye göre kullanýlýp kullanýlmadýðýný, da-
ðýtýlanýn kâr olup olmadýðýný, sermayenin zararlarla yitirilip yitirilmediðini, kâr daðýtýmýnýn sermaye-
den ve sermayenin güvencesi olan yedeklerden yapýlýp yapýlmadýðýný da ortaya koymasýdýr. Yani Av-
rupa anlayýþýnda, sermayenin korunmasý ilkesi ile bilanço arasýnda sýký bir baðlantý vardýr. Þimdi AB
üyesi devletler IFRS'i konsolide olmayan bilançolara da uygularlarsa, sermayenin korunmasý ilkesin-
den özveride bulunup bulunmayacaklarýnýn deðerlendirmesini yapmaktadýrlar.

58 Son yýllarda, sermayenin korunmasý ilkesinin Kara Avrupasý anonim þirketler hukukundaki
itibarlý konumunu sorgulayan görüþlere sýkça rastlanmaktadýr. Bu eðilim belirgindir. Görüþün tem-
silcileri gün geçtikçe fazlalaþmaktadýr. Buna karþýlýk sýnýrlý sorumluluk sisteminin, söz konusu ilke
olmadan ayakta kalamayacaðý düþüncesi dile getirilmektedir. Büyük çoðunluk ilkenin hâla anonim
þirketler hukuku açýsýndan vazgeçilmez nitelikte olduðunu kabul etmektedir. IFRS'nin anýlan ilke-
ye duyarsýz olduðu yorumu ise, bu standartlara iliþkin, yüzeyde kalan hatta haksýz bir yargýdýr.

b) Tedrici Kuruluþun Kaldýrýlmasý

59 Basit ve güvenli kuruluþ anlayýþý Avrupa’da tedrici kuruluþun kaldýrýlmasý sonucunu doður-
muþtur. Çünkü, bu tür kuruluþ hantal ve karýþýktýr. Nitekim Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa,
Hollanda ve Ýsviçre baþta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde tedrici kuruluþ artýk
mevcut deðildir. Halka açýk kuruluþ, ani kuruluþun halka açýlma ile tamamlanmasý düþüncesine da-
yanan yeni yöntemlerle saðlanabilmektedir.
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c) Asgarî Sermaye
60 AET'nin þirketlere iliþkin 13/12/1976 tarihli 77/91 sayýlý ikinci yönergesinden bu yana, AB

üyesi ülkelerde asgarî sermaye vazgeçilmez nitelikte bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Ala-
caklýlara güvence saðlamak amacýyla birçok AB üyesi asgarî sermaye rakamýný yükseltmiþtir. As-
garî sermaye olmadan sýnýrlý sorumluluk olmaz düþüncesi Avrupa’da hâlâ hakimdir. Bu, asgarî ser-
mayenin kredi güvenliðini saðladýðý, alacaklýlarýn ortak güvenceyi oluþturduðu ve özellikle halka
açýk þirketlerde serüvencileri caydýrdýðý inancýnýn ürünüdür. Ancak bu düþünce de 1990'lý yýllardan
beri sarsýlmaya baþlamýþtýr. Asgarî sermayenin sýnýrlý sorumluluk ilkesine yararý ve saðladýðý gü-
vence sorgulanmaktadýr. Bu görüþler 93 nolu paragraftaki Yüksek Düzeyli Uzmanlar Raporuna da
yansýmýþtýr. Asgarî sermaye kavramý, uzun yýllar sermayenin korunmasý ilkesi yönünden olmazsa
olmaz görülmüþ, kâr daðýtýmýnýn sermayeden veya sermayenin adeta tamamlayýcýsý olarak öngörül-
müþ bulunan kanunî (zorunlu) yedek akçelerden yapýlmasýný engelleyen bir sýnýr olarak deðerlendi-
rilmiþtir. Çünkü, geçmiþ yýl zararlarý kapatýlmadan kâr daðýtýlamaz; kanunî yedek akçe, sermayenin
belirli bir tutarýný aþmadýkça ancak kanunla belirlenen yerlere harcanabilir: yoksa paysahiplerine
aktarýlamaz, sermayeye eklenemez. Bu iki yasak Avrupa ülkelerinin ortak ilkeleridir. Yüksek Dü-
zeyli Uzmanlar Raporunda (93 nolu paragraf) asgarî sermayenin þirketin rekabet gücüne etkisi in-
celenmiþ, ilkenin bu açýdan ne yararý ne zararý olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Ancak “rekabet gücü”
ölçütünün elveriþli olup olmadýðý kendi baþýna bir sorundur.

d) Asgarî Ýtibarî Deðer Pay ile Ýtibarî Deðersiz ve Gerçek Olmayan Ýtibarî Deðersiz Paylar
61 AT yönergeleri asgarî itibarî deðere iliþkin herhangi bir hükmü içermemektedir. Bu çekin-

genlikte Avrupa'da kendisini belli eden bir eðilimin rolü olabilir: Gerçekten Avrupa'da hem hukuk
ve finans öðretisi hem sermaye piyasasý uzmanlarý hem de uygulayýcýlar ve ilgili çevreler itibarî de-
ðerin yararlý olduðuna iliþkin görüþlere karþý çýkmaktadýr (93 nolu paragrafta anýlan rapor, IV 3 b).
Eleþtiriler þöyle özetlenebilir: (a) Piyasa, özellikle borsa deðeri oluþtuðu andan itibaren itibarî de-
ðer, payýn/pay senedinin deðerini belirtme iþlevini yitirmekte, karmaþaya yol açmaktadýr. (b) Payýn
kaydîleþtirilmesinin yaygýnlaþmasýyla bu kavram anlamsýz hâle gelmiþtir. (c) Ýtibarî deðerin, serma-
yenin korunmasýndaki, oy hakkýnýn hesaplanýp belirlenmesindeki, sermayenin azaltýlmasý ve borca
batýklýða karþý alýnacak önlemlerin uygulanmasýndaki iþlevleri abartýlmamalýdýr. Amerika Birleþik
Devletleri'nde itibarî deðer bulunmadýðý halde tüm bu sorunlar kolayca çözülmüþtür. Ýtibarî deðerli
sistemden itibarî deðersiz rejime geçiþin de zor olmayacaðý ayrýca ileri sürülür.

AB'de ulusal paradan Avro'ya dönüþte karþýlaþýlan sýkýntýlar itibarî deðere þüphe ile bakanlarýn
sayýsýný çoðaltmýþtýr.

62 Bugün Belçika, Ýngiltere, Ýtalya itibarî deðersiz paylarý kabul etmiþlerdir.
63 Ýtibarî deðerli paylardan tam olarak vazgeçemeyen ülkeler, bu paylar yanýnda, öðretide bir çe-

þit "rotuþ" veya "kozmetik" düzenleme olarak nitelenen yeni ve (tabir caizse) “arada kurum”a yer ver-
miþlerdir: Bu “yarý itibarî deðersiz” veya “gerçek olmayan itibarî deðersiz pay” þeklinde adlandýrýlan
paydýr. Almanlar 25/03/1998 tarihli "Stückaktiengesetz" ile sistemlerine soktuklarý bu paya "Stückak-
tien" demiþlerdir. Ayný paylarý Fransýzlar 02/07/1998 tarihli Kanunla Fr. TK 228-8 inci maddesine yer-
leþtirmiþlerdir. Anýlan maddede esas sözleþmede payýn itibarî deðerinin gösterilmesi zorunluðu kaldý-
rýlmýþtýr. Fransýz hukukunda bu kurum Belçika hukukundaki kesir paya (action du quotite) benzetil-
mektedir. Gerçek olmayan itibarî deðersiz pay sisteminde, esas sözleþmede sermayenin kaç adet paya
bölündüðünün yazýlmasýyla yetinilmekte, fakat payýn itibarî deðeri belirtilmemektedir. Anonim þirket-
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ler reformu ile ilgili çalýþmalar sýrasýnda, Ýsviçre’de bu tür için "sessiz (kalan) pay senetleri" terimi kul-
lanýlmýþtýr. Çünkü pay senedi itibarî deðer hakkýnda suskundur. Pay senedinde o senedin içerdiði pa-
yýn sermayeye oraný (1/1.000.000) gibi bir oranla gösterilmekte, ancak itibarî deðer ifade edilmemek-
tedir. Almanlarýn ve Fransýzlarýn bu, fazla bir þey ifade etmeyen ara formüle, Avroya geçiþ sýkýntýsý se-
bebiyle iltifat ettikleri öðretide ileri sürülmüþtür. Türk Ticaret Kanunu Komisyonunda da TL'den altý
sýfýr atýlmasýnýn çýkarabileceði güçlükler sebebiyle benzeri öneriler yapýlmýþtýr.

64 Avrupa'daki kýsaca özetlenen karþýtlýða raðmen, itibarî deðer yerini korumaktadýr. Bunun en
önemli sebebi, itibarî deðer terk edilince sistemde önemli bir deðiþiklik yapmak ihtiyacýnýn hemen
ortaya çýkacaðýdýr. Avrupa, henüz büyük çaplý bir sistem deðiþikliðine hazýr görülmemektedir. An-
cak akýmýn hýzlý ve ikna edici olduðu da þüphesizdir.

e) Þirketin Kendi Paylarýný (Pay Senetlerini) Ýktisabý
65 AB üyesi ülkeler, bir anonim þirketin kendi pay senetlerini iktisap etmesi ve rehin olarak ka-

bul etmesi yasaðý klasik dogmatik düzeninden uzaklaþmýþ, "amerikan çizgisi"ne daha yakýn bir konu-
ma gelmiþtir. Bunda, AET'nin, 13/12/1976 tarihli þirketlere iliþkin ikinci yönergesinin etkisi büyüktür.
Yönergede yasak, kural olarak, korunmuþtur demek gerçeði yansýtmaz. Çünkü, yasak korunmamýþ, bir
þirketin kendi pay senetlerini iktisap edebileceði kabul olunmuþ ancak iktisap þartlara ve sýnýrlara bað-
lanmýþtýr. Öngörülen istisnalarla, sistem baþka bir eksene oturtulmuþtur. Ana kural þudur: Bir anonim
þirket, yönetim kurulunun, onsekiz ay içinde kullanmasý koþulu ile, genel kuruldan alacaðý yetkiye da-
yanarak, sermayesinin yüzde onuna kadar, kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. Bu yetkinin aralýk-
sýz yenilenmesiyle, yasak sermayenin yüzde onuna kadar uygulanmaz duruma gelmiþtir. Ayrýca, þir-
kete piyasa yapýcýsý rolü oynayabilmesi olanaðý da tanýnmýþtýr. Ancak, bu serbest rejim (yüzde on sý-
nýrý dýþýnda) bir sýnýr daha içermektedir. O da iktisap edilecek pay senetlerinin ödeneceði kaynaktýr. Ýk-
tisap edilecek paylarýn bedellerinin ödenmesine þirketin öz varlýðý müsait olmalýdýr; bedel sermayeden
ödenmelidir; bedel daðýtýlabilecek yedeklerden karþýlanmalýdýr. Diðer birkýsým AB ülkeleri yönergede
yer almayan diðer bazý sýnýrlandýrmalara daha yer verirlerken, diðer birkýsým ülkeler de yasaðýn sýnýr-
larýný daha da geniþletmiþlerdir. SLIM (çalýþma) takýmý (93 nolu paragraf) yönerge düzenini yeteri ka-
dar liberal bulmamakta, yüzde on sýnýrýný keyfi bir oran olarak görmekte, iktisap bedelinin daðýtýlabi-
lir yedeklerden karþýlanmasý gereðini eleþtirmekte ve serbestinin rehin yasaðýný da kapsamasýný savun-
maktadýr. Halen AB Parlamentosunda tartýþýlmakta olan Piyasanýn Kötüye Kullanýlmasýna Karþý Ön-
lemler Yönergesi’nin sistemi daha da yumuþatacaðý düþünülmektedir.

f) Alacaklýlarý Koruyan Alternatif Sistem Arayýþlarý
66 Asgarî sermayenin, asgarî itibarî deðerli pay ile mevcut sermayeyi koruma rejiminin iþlev-

leri yönünden sorgulanmasý, alacaklýlarýn korunmasý ile ilgili olarak, alternatif bir sistemin aranma-
sý gereðini ortaya çýkarmýþtýr. Bu da kâr daðýtýmlarýnýn ödeyebilirlik denetimine baðlanmasýdýr.
Önerilen, finansal nitelikte bir denetimdir: Net malvarlýðý, likidite yani dönen varlýklarýn kýsa vade-
li alacaklarla karþýlanabilirliði, þirketlere kanunen likidite marjlarý verilmesi gibi. Bu alternatif sis-
tem yönetim kurulunun görev ve sorumluluk alanýný geniþletecektir (bakýnýz; 93 nolu paragrafta
anýlan rapor, IV 4 b). Sözü edilen önlemlerin sýnýrlý sorumluluk ilkesi yönünden irdelenmesi ano-
nim þirketler hukukunun önümüzdeki yýllarda tartýþma konularý olacaktýr.

g) Paysahibinin Korunmasý
67 Asgarî sermaye ile asgarî itibarî deðerin sadece alacaklýlarý deðil paysahibini de korumadýðý

görüþü, paysahibi yönünden de koruyucu olan bir sistem arayýþýný baþlatmýþtýr. Arayýþ, þeffaflýk, ka-
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muyu aydýnlatma, paysahipliði ve azlýk haklarý gibi klasik araçlarýn dýþýna yönelmiþtir. Öðreti yeni
alanlara el atmýþtýr. Önerileri þöyle sýralayabiliriz: (a) Paysahibinin rüçhan hakký daha etkili bir þekil-
de korunmalý, yani esas sözleþme veya genel kurul kararý ile anýlan hak daha güç sýnýrlandýrýlabilme-
li ve kaldýrýlabilmelidir. Pay senetleri borsada iþlem gören þirketlerde, gelecekte paysahibini bekle-
yen en önemli tehlike, þirkete katýlma payýnýn sulandýrýlmasýdýr. (b) Bunun için çýkarýlacak yeni pay-
larýn deðerinin dürüst (fair) olmasý kanunen saðlanmalýdýr. Borsa þirketlerinde dürüst deðer, ortala-
ma borsa deðeri, pay senetleri borsada iþlem görmeyen þirketlerde ise bu deðer, denetleme görmüþ
yýlsonu finansal tablolarýna göre belirlenen deðerdir (bakýnýz; 93 nolu paragrafta anýlan rapor).

h) Kamuyu Aydýnlatma/Þeffaflýk
68 Anonim þirketler öðretisinde, kamuyu aydýnlatma ve þeffaflýk terimleri çoðu kez eþanlamlý

olarak kullanýlmaktadýr. Kamuyu aydýnlatma esasýnda yýlsonu finansal tablolarý baðlamýnda ortaya
atýlmýþ ve geliþmiþ bir öðretidir. Daha sonra anonim þirketlerle ilgili her konuda uygulanýr bir kap-
sam kazanmýþtýr. Kamuyu aydýnlatma bugün yerini oldukça büyük bir oranda daha anlaþýlýr bir kav-
ram olan þeffaflýða býrakmýþtýr. Þeffaflýðýn yöneldiði hedef kitleler daha geniþtir. Þeffaflýk halka açýk
anonim þirketleri merkez alan bir anlayýþýn deðil, bilgi toplumu yaklaþýmýnýn bir ürünüdür. Her iki
terim de son elli yýldan beri anonim þirketler hukukunun gün geçtikçe aðýrlýðýný artýran deðerleridir.
Günümüzde her ülke þirketler hukukunu bu deðerler temelinde yenileþtirmektedir.

i) Kurumsal Yönetim Ýlkeleri
69 En küçüðünden en büyüðüne kadar tüm ülkeler kurumsal yönetim ilkelerine (bakýnýz: 88

nolu paragraf) özel bir önem vermekte ve bu ilkelerden oluþan en iyi uygulama kodeksleri yayýnla-
maktadýr. Bu konuda hem 088’e hem de Tasarý yönünden 136’ya bakýnýz.

j) Organsal Yapýnýn Ýyileþtirilmesi
70 Organsal yapýnýn iyileþtirilmesi, organlarýn iþlevlerini amaca uygun bir þekilde yerine getir-

melerini saðlayacak kurum ve hükümlerin öngörülmesini gerekli kýlar. Organlarýn iþlevlerini yerine
getirebilmelerinin vazgeçilmez þartý ise, bir organýn karar alabilmesidir. Yönetim kurulu gerektiðin-
de toplanabilmeli, karar almalýdýr. Genel kurulda güç boþluðu doðmamalýdýr. Yani olabildiði kadar
çok paysahibi veya temsilcisi genel kurullara katýlabilmelidir. Kanunlar bunu yeni sistemlerle saðla-
yabilmelidir. Bölge genel kurullarý, temsilciler kurulu, mektupla oy gibi sistemler üzerinde artýk ko-
nuþulmamaktadýr. Yönetim kurullarý ve genel kurullar elektronik ortamda, yani on-line yapýlabilme-
li ve yönetim kurulu üyeleriyle paysahipleri on-line oy kullanabilmelidir. Ýkinci olarak genel kurul-
larýn kanunen en düþük nisapla toplanýp karar alabilmelerinin saðlanmasýdýr. Organsal yapýnýn iyileþ-
tirilmesinin bir diðer sorunu organlar arasýndaki iliþkilerin iþlevsel bölünmeye göre düzenlenmesidir.

k) Genel Kurul
71 Yukarýda da ifade edildiði gibi, genel kurulun birinci çetin sorunu güç boþluðudur. Sorun

hem toplumsal hem de bir anlamda politiktir. Çünkü, paysahipleri genel kurula katýlmayýnca küçük
ancak kararlý bir azlýk þirkete kolayca egemen olabilmekte veya güç boþluðu kurumsal yatýrýmcý ve-
ya pay senetlerinin tevdi edildiði bankalar baþta olmak üzere baþkalarýnca doldurulmaktadýr. Ekono-
mik güç bazen politik gücü de etkilemektedir. Bu, özellikle hisse senetleri borsada iþlem gören ano-
nim þirketlerin çok sýk olarak karþýlaþtýklarý bir durumdur. Sorunu çözmek için AB üyesi devletler-
de, bir taraftan bankalara tevdi edilen hisse senetlerine iliþkin oy haklarý ile ilgili yeni kurallar öngö-
rülmekte ve genel kurulda temsilci aracýlýðý ile oy verme kurumsallaþtýrýlmakta, diðer taraftan da ge-
nel kurulda on-line oy verme olanaðý düzenlenmektedir. On-line oy verme Fransa'da 15/05/2001 ta-
rihli kanunla kabul edilmiþtir. Ayný olanak Ýskandinav ülkelerinde de vardýr. Almanya ile Ýsviçre ise
bu sisteme geçmek hazýrlýðý içindedirler. 93 nolu paragrafta anýlan 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 düþen geliþme, yani genel
kurullarýn on-line nakli ve on-line oy kullanmaya olanak tanýnmasý Tasarýnýn da kabul ettiði modern
sistemlerden biridir (TK 1505 inci maddesi).

l) Yönetim Kurulu

72 Kurumsal yönetim ilkelerinin en çok etkilediði organ yönetim kuruludur. Bu organýn yapý-
sý, üyelerin görevleri, konumlarý ve sorumluluklarýyla ilgili önerilere her gün bir yenisi eklendiðin-
den reform süreci süreklidir. Bugün 6762 sayýlý Kanun ile Tasarýnýn da kabul ettiði kurul sistemi
(board system) yanýnda, Almanya'nýn Vorstand/Aufsichtsrat ayrýmýna dayalý ikili (dualist) ve Fran-
sýzlarýn kýsaca PDG “Président Directeur Genéral” diye anýlan genel müdürün þirket baþkaný oldu-
ðu sistem de bulunmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri 'nin "board" sistemi içindeki yürütücü olan
ve olmayan (executive/non executive) üye farklýlýðýna duyulan ilgi ise her geçen gün artmaktadýr.
SPK baðýmsýz yönetim kurulu üyesi uygulamasýný bu baðlamda baþlatmýþtýr. Yönetim kurulunun
yapýsal yönden iyileþtirilmesi ve daha mükemmel bir iþleyiþ düzenine kavuþturulmasý gerekliliðine,
Türkiye dahil hiçbir AB üyesi devletin ilgisiz kalmasý mümkün deðildir.

m) Denetleme ve Denetçiler

73 Finansal tablolarýn ve birleþme, bölünme, tür deðiþtirme, sermayenin artýrýlmasý, azaltýlma-
sý gibi iþlemlerin denetimlerinin baðýmsýz denetleme kuruluþlarý tarafýndan, uzman denetçilerce,
uluslararasý standartlara göre yapýlmasý uzun süreden beri AB ülkeleri tarafýndan kabul edilmiþtir.
AET’nin denetçiler ile ilgili, sekizinci yönergesi 1984'den beri yürürlüktedir. Yirmi yýldan beri Av-
rupa, denetlemeyi daha da mükemmelleþtirmiþtir.

Denetlemeyi ve denetçiyi tanýmlayan unsur baðýmsýzlýktýr. Baðýmsýzlýk ilk yaklaþýmda, denet-
çinin denetlediði þirketten baðýmsýz, onun bakýmýndan tarafsýz olmasý anlamýna gelir. Bu sebeple,
denetçi ile þirket arasýnda konusu þirketin denetlenmesi olan bir iþ iliþkisinin varlýðý kabul edilemez.
Burada “denetçi” terimi, denetlemeyi bizzat yapan kiþiyi (denetleme elemanýný) deðil, kural olarak,
denetleme þirketini ifade eder. Ayný denetçi veya denetleme kuruluþu þirketi uzun yýllar denetleme-
melidir. Uzun süren iþveren-denetleyen iliþkisi baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý ortadan kaldýrýr. Alýþkan-
lýk, “mensubîyet/aidiyet” yaratýr. Dünya'da özellikle Enron olayýndan sonraki geliþme, denetleme
kuruluþunun müþterisine denetleme dýþýnda hukuk, yeniden yapýlanma, deðerleme vs. danýþmanlýðý
yapmamasýdýr. Belki vergi bir istisna oluþturabilir. Yankýsý büyük 30/07/2002 tarihli Sarbanes-Ox-
ley Kanununun ana hedefi denetçinin baðýmsýzlýðýdýr, onun için denetleme ile danýþma hizmeti ver-
me birbirinden kesin olarak ayrýlmalýdýr. Avrupa Komisyonu, 16/05/2002 tarihli ve 2002/590/AT
sayýlý "AT'da Yýlsonu Hesap Denetçilerinin Baðýmsýzlýðý"na iliþkin tavsiye kararýnda, denetçilerin
denetleme dýþýnda sunduklarý hizmetlere, anahtar konumundaki denetleme kuruluþu ortaklarýnýn de-
ðiþmelerine ve denetleme kuruluþunun eski ortaklarýnýn, müþteriden iþ kabul etmelerine iliþkin ku-
rallara yer vermiþtir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre kurulmasý gereken denetleme komitesinin
önemli görevlerinden biri de baðýmsýz denetçinin baðýmsýzlýðýný, tarafsýzlýðýný ve müþteriye baþka
hizmet sunmamasý gereðini gözetim altýnda tutmasýdýr.

AB’nin en çok üzerinde durduðu konularýn baþýnda denetleme ve denetçiler gelmektedir (ba-
kýnýz: 220 nolu paragraf v.d.). Bu alandaki son geliþme denetçinin denetlenmesi ile, denetçinin müþ-
terisine baþka hizmet vermesidir.
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n) Sermayenin Saðlanmasýnýn Kolaylaþtýrýlmasý
74 Anonim þirketin finansmaný, özellikle özkaynak benzeri fonlarla desteklenmesi, yani serma-

yesinin güçlendirilmesi, tüm AB devletlerinde reform konularý listesinin baþýnda yer alýr. Sermaye
ihtiyacýnýn süratle ve kolayca saðlanmasý, kanun koyucularý, yeni sermaye türleri yaratmaya ve de-
ðiþik sermaye artýrýmý yöntemleri aramaya yöneltmiþtir. Bulunan yeni yollar diðerleri yanýnda þöy-
le sýralanabilir: (a) Kayýtlý sermaye halka açýk anonim ortaklýklara özgü bir sistem olmaktan çýka-
rýlmaktadýr, (b) þirketin kendi araçlarýndan sermaye artýrýmýnda "araçlar" artýrýlmaktadýr (yedek ak-
çeler yanýnda, yeniden deðerleme fonlarýndan, taþýnmaz ve iþtirak satýþý gelirlerinden yararlanýlma-
sý gibi), (c) þarta baðlý sermaye artýrýmý kabul edilmektedir, (d) aynî artýrým teþvik edilmektedir.

o) Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (IFRS) ve Finansal Tablolar
75 Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarýnýn, uluslararasý piyasalarýn bir parçasý olabilmesi;

ülkenin yabancý sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasýnda güç olarak yer alabilmesi ve pay senet-
lerini New-York, Londra, Frankfurt, Amsterdam ve Tokyo gibi büyük menkul deðerler borsalarýna
kote ettirebilmesi için, tam þeffaflýða dayalý, uluslararasý muhasebe standartlarýna göre çýkarýlmýþ fi-
nansal tablolara, bunlara göre hazýrlanan yýllýk rapora ve denetleme raporuna ihtiyaç vardýr. Ulusal
muhasebe standartlarý yerini Uluslararasý Muhasebe Standartlarýna yani IAS’a býrakmýþtýr. IAS’nin
de yerini, Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu (IASB) ile Uluslararasý Muhasebe Standartlarý
Komitesi (IASC)'nin hazýrladýðý, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (IFRS) almýþtýr; ka-
nun koyucular kanunlarýný anýlan standartlara uydurmaktadýr. Ýsviçre'nin 1991 tarihli anonim þirket
reformunun baþarýsýnýn sýnýrlý olarak nitelendirilmesinin sebebi, finansal raporlamanýn ulusal kural-
lara özgülendirilmesinde Ýsv. BK’daki hesaplara iliþkin hükümlerin yetersizliðinde aranmalýdýr. Ýster-
se ulusal kurallar uluslararasý standartlardan esinlenmiþ olsunlar, uluslararasý finans çevreleri gerek-
li þeffaflýðýn saðlandýðýný kabul etmemektedir. Artýk bölgesel ekonomik ve siyasal birliklerin düzen-
lemeleri de yetersiz kalmaktadýr. Bunun en çarpýcý örneði AB'dir. 12/07/2002 tarihli “Uluslararasý
Muhasebe Standartlarýnýn Uygulanmasýna Ýliþkin AT Tüzüðü”nün kabul edilmesinin sebebi budur.
AB’de artýk pay senetleri üye bir devletin hukukuna tâbi ve teþkilatlanmýþ bir piyasada iþlem gören
anonim þirketler, 01/01/2005'de veya daha sonraki bir tarihte baþlayacak hesap (faaliyet) dönemleri
için, konsolide yýlsonu finansal tablolarýný IFRS'ye göre düzenlemek zorundalar. Bu adým devir de-
ðiþtirici niteliktedir, fakat þaþýrtýcý deðildir. Tüzük, AB ülkelerini derinden ve kapsamlý bir þekilde et-
kileyecektir. Gerçi, anýlan AT tüzüðü konsolide olmayan, münferit þirket yýlsonu finansal tablolarýna
uygulanacak hükümlerde üyelere bir seçenek býrakmýþtýr. Ancak ulusal düzenleme seçeneði tercih
edilse bile, böyle bir düzenleme de IFRS'ye odaklanacaktýr. Ayrýca, pay senetleri teþkilatlanmýþ piya-
salarda iþlem gören anonim þirketler, konsolide bilançoda hem IFRS'ye tâbi bulunuyor hem de özel
hükümler dolayýsýyla, baþka bir hukukun muhasebe standartlarýný, özellikle US-GAAP'yi uyguluyor-
larsa, bunlar da geçiþ dönemi dýþýnda IFRS'nin kapsamýna gireceklerdir. AT'ýn IFRS-tüzüðü doðru-
dan etkilidir. Yani, iç hukuka dönüþtürülmesine gerek olmadan uygulanýr.

p) Paysahipliði ve Azlýk Haklarý ile Paysahibinin Yeni Dava Haklarý
76 Paysahipliði ve azlýk haklarý Avrupa'da birkaç yönden geliþme göstermiþtir. Birincisi mev-

cut, bir anlamda bilinen paysahipliði ve azlýk haklarý, içerik, kapsam ve etkinlik yönünden geliþti-
rilmiþ, boþluklar doldurulmuþtur. Bu konuda örnek olarak, aktif ve pasif bilgi alma haklarý ile, sa-
dece bir azlýk hakký olarak düzenlenmiþ bulunan özel denetim hakký ile inceleme haklarý gösterilir.
Ýkinci olarak, paysahibine tanýnan yeni dava haklarý üzerinde durulmalýdýr. Avrupa'nýn birçok ülke-
sinde bir taraftan mevcut dava haklarý daha iyi iþler hâle getirilirken, mevcutlara yeni dava haklarý
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da eklenmiþtir. Diðerleri yanýnda: (1) Genel kurul kararlarýnýn butlanýnýn tespiti; (2) birleþme, bö-
lünme, tür deðiþtirme gibi önemli kararlara olumsuz oy veren paysahibinin ortaklýktan çýkma hak-
ký (kanunî satma hakký veya þirket yönünden satýn alma zorunluðu); (3) þirketler topluluðu çerçe-
vesinde þirketin uðradýðý kaybýn denkleþtirmesi davalarý; (4) haklý sebeplerle þirketin feshi gibi.

77 AB ülkelerinde azlýk haklarý, paysahipliði haklarýna paralel bir geliþme gösterirken, bunla-
rýn listesi de zenginleþmiþtir. Listeye eklenen yeni azlýk haklarý, yýlsonu hesaplarý denetçisi ve özel
denetçi atanmasý, kurullara üye seçimidir.

r) Squeeze Out
78 Squeeze out paysahibinin þirketten çýkarýlmasýdýr. Oraný en az yüzde doksan ilâ doksanbeþ-

lere varan bir çoðunluk, genel kurulda alacaðý, þirketin iradesi kabul edilen bir kararla bazen kanun-
da öngörülen bir sebeple, bazen herhangi bir sebebe dayanmaksýzýn, yüzde beþ gibi küçük bir azlý-
ðý þirketten çýkarabilir. Avrupa hukuklarý bu olanaðý þirkete tanýmaya baþlamýþlardýr. Bu hak özel-
likle, birleþme ve bölünme baðlamýnda düzenlenmektedir.

s) Ýmtiyazlý Paylar/Altýn Pay
79 Ýmtiyazlý paylar konusunda Avrupa ülkelerindeki eðilim bu tür paylarýn hem imtiyazýn ko-

nusu hem de saðladýðý üstün haklar bakýmýndan sýnýrlandýrýlmasýdýr. Avrupa Topluluklarý Mahke-
mesi altýn payý geçersiz sayan ayrýntýlý kararlar vermiþtir.

t) Þirketler Topluluðu ve Piramidi
80 96 ve 115 nolu paragraflara bakýnýz.

3. Limited Þirketler
81 Limited þirketler hukuku AB'ye üye devletlerde son elli yýl içinde geniþ çapta reforma tâbi

tutulmuþtur. Reform daha çok AET yönergeleri baðlamýnda gerçekleþtirilmiþtir. AET'nin þirketler
hukukuna iliþkin dördüncü, konsolide yýlsonu finansal tablolarý hakkýndaki yedinci ve denetçileri-
ne iliþkin sekizinci yönergelerinin hükümleri limited þirketler için de geçerli olduðundan, üye dev-
letler ulusal hukuklarýný anýlan yönergeler ile uyumlaþtýrmýþlardýr. Ayrýca, her üye devlette ortaya
çýkan gereksinimler ve her üye devletin limited þirketine vermek istediði þekil deðiþikliklerde rol
oynamýþtýr.

III. Kýymetli Evrak Kitabýna Giren Konular
82 No. 008'de de belirtildiði gibi AB üyesi devletler dahil, Avrupa'da kambiyo senetleri huku-

kunda anýlmaya deðer bir deðiþiklik olmadýðý gibi, herhangi bir reform konusu da ortaya çýkmamýþ-
týr. Poliçe, bono ve çek hukukunu modernleþtirmekten çok, bu senetleri Dünya çapýnda uygulana-
bilir kurallara baðlamayý amaçlayan UNCITRAL tasarýsý da baþarýya ulaþamamýþtýr. Bunun sebebi
bu alanda Kara Avrupasý ile Anglo/Amerikan (Sakson) hukuklarý arasýndaki, þimdilik uzlaþma ka-
bul etmez, anlayýþ farklýlýðýdýr.

83 Buna karþýlýk kýymetli evrak ticareti, halka arz ile borsa hukuku ve özellikle þirketin kontro-
lünün devralýnmasý (take-over) tüm Avrupa'da yeni kurallara baðlanmýþtýr.

IV. Taþýma Hukuku Kitabýna Giren Konular
84 Avrupa kara taþýmasý hukukunda reform, CMR ekseninde gerçekleþmektedir. CMR, Avru-

pa baðlamýnda uluslararasý nitelikte bir düzenleme olmasýna raðmen, ayný zamanda bir uyumlaþtýr-
ma aracý, bir çeþit uyumlaþtýrma "yönerge"si rolünü de oynamýþtýr. Avrupa devletleri ulusal hukuk-
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larýný CMR ile uyumlaþtýrýrken onun ilkeleri baðlamýnda da reforma tâbi tutmuþlardýr. Hava huku-
kunda görülen sorumluluk sýnýrlarýnýn kaldýrýlmasý eðilimi kara taþýmacýlýðýnda, henüz, herhangi bir
etki yapmamýþtýr. Zaten söz konusu eðilim Avrupa'ya özgü olmayýp daha geniþ kapsamlý uluslara-
rasý toplantýlarýn ve çalýþmalarýn konusudur.

Deniz taþýma hukuku gemilerden kaynaklanan deniz kirliliðini yeni kurallara baðlamaktadýr.

V. Deniz Ticareti Hukuku Kitabýna Giren Konular
85 Deniz hukukunun öne çýkan reform konularý, taþýyanýn sorumluluðu, her türü ile navlun söz-

leþmeleri, kurtarma, müþterek avarya, deniz alacaklarý, rehin haklarý, deniz icrasý ve gemilerden
kaynaklanan deniz kirliliðidir. Deniz ticaretinin konvansiyon hukuku olma niteliði gittikçe aðýrlýk
kazanmaktadýr. Ulusal hukuklar, ulusal öðreti ve içtihatdaki geliþmelerden çok konvansiyonlardaki
yeniliklerden etkilenerek modernleþtirilmekte, reformlar da bu baðlamda gerçekleþtirilmektedir. Al-
manya'da deniz ticareti hukukunda gerçekleþtirilen üç kapsamlý deðiþiklik ve 1966 tarihli Fransýz
reformu anýlmaya deðerdir. Bunun dýþýnda Avrupa devletleri arasýnda da yaygýnlýða sahip BIMCO
formülerleri, deniz taþýma senedine ve elektronik ortamda hazýrlanýp iþlem gören koniþmentoya iliþ-
kin CMI kurallarý ve güncelleþtirilen York-Antwerp düzenlemeleri Avrupa'yý da etkilemiþtir. Gemi-
lerden kaynaklanan deniz kirliliði de doðrudan etkiye sahip konvansiyonlar ile düzenlenmiþtir. Ulu-
sal düzenlemeler ise uygulama kanunlarýdýr.

VI. Sigorta Hukuku Kitabýna Giren Konular
86 No. 038'de açýklandýðý gibi, sigorta hukukunda AT yönergeleri çerçevesinde uyumlaþtýrma sa-

dece, sermayenin serbest dolaþýmý ve serbest yerleþimi ilkesi baðlamýnda, yani sigorta gözetim hukuku
çerçevesinde gerçekleþmiþtir. Buna karþýlýk sigorta sözleþmesine iliþkin çalýþmalar baþarýya ulaþama-
mýþtýr. Ulusal hukuklarda reform, sigortalýyý þeffaflýk ilkeleri ile korumak yönünde yapýlmýþtýr. Bu se-
beple, sigorta þirketinin bildirim, açýklama, dikkat çekme yükümlülüklerini artýrmak yoluna gidilmiþtir.

VII. Sonuç
87 Yukarýda 45 numaralý paragraftan beri yapýlan açýklamalar Dünyada ve Avrupa’da genel ola-

rak ticaret hukukunu veya ticaret hukukunun dallarýndan birini ilgilendiren konularda reformlar ya-
pýldýðýný, kanunlarýn eskisine nazaran sýkça deðiþtirildiðini, her ülkenin ticaret hukukunun kapsamý-
na giren alanlarda büyük küçük deðiþiklikler yaptýðýný göstermektedir. Ayrýca ticaret hukukunu ilgi-
lendiren alanlarda yeni öðretiler ortaya atýlmýþ, kanunlarýn deðiþtirilmesi veya kýsmen ya da tamamen
modernleþtirilmesi baðlamýnda birçok rapor ve tasarý hazýrlanmýþtýr. Bunlarýn ticaret hukuku teorisi-
ni ve dogmatiðini etkiledikleri muhakkaktýr. Tasarýnýn bu dünyanýn dýþýnda kalmasý düþünülemez.

E) Dünya'da ve Özellikle Avrupa'da Ticaret Hukukunu Etkileyen Öðretiler ve Raporlar
I. Kurumsal Yönetim
88 Onbeþ yýldan beri, özellikle pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerde, paysahip-

leri baþta olmak üzere, tüm ilgililerin menfaatlerini ideal düzeyde korumaya yönelmiþ yeni bir ku-
rallar sistemi kendisini kabul ettirmeye çalýþmaktadýr. Bu kurallar organlarýn doðru kararý doðru za-
manda alabilme yeteneklerini artýrmayý hedeflemekte, onun için þirketleri yeni bir ortaksal yapýya
kavuþturucu önerilere aðýrlýk vermektedir. Anýlan kurallarýn temelleri þeffaflýk, iyi ve hesabý verile-
bilir bir yönetim ve etkili bir iç ve dýþ denetimdir. Söz konusu ilkeler kurumsal yönetim ilkeleri ola-
rak adlandýrýlmýþtýr. Uluslararasý alanda "corporate governance" terimi ile anýlan bu ilkeler, esasýn-
da hisse senetleri borsada iþlem gören anonim þirketler için öngörülmüþtür. Ancak diðer anonim þir-
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ketlere ve tüm iþletmelere hatta yönetim ve denetimin olduðu her kuruma ve kuruluþa, nihayet Dev-
lete de tavsiye edilecek bir kapsam ve yaygýnlýk kazanmýþtýr. Hukuk ve iþletme politikalarýný ve öð-
retilerini doðrudan etkileyen bu dinamik Ýngiltere'de 1992 yýlýnda Cadbury Raporu ile harekete geç-
miþtir. Baþlangýçta, 1990'lý yýllarýn ekonomik durgunluðunun ve iz býrakan krizlerinin çökerttiði
borsada, yani borsa ticaretinde yatýrýmcýyý tutmaya yönelik olan çaba, daha sonra, anonim þirketin
iþleyiþini, yönetimini, denetimini, paysahiplerini ve diðer ilgilileri koruyucu sistemleri kuran geniþ
kapsamlý bir yapýlandýrmaya dönüþmüþtür.

89 Kurumsal yönetim dört taþýyýcý kolon üzerine oturur: Þeffaflýk, âdillik, hesap verilebilirlik
ve sorumluluk. Þeffaflýk, þirketi "camdan cep" olarak görme anlayýþýný aþan bir kavram, yeni bir an-
layýþ, þirketi bütün kurumlarý ile kavrayan bir yaklaþýmdýr. Bu fenomen artýk bilgi toplumu ile ta-
nýmlanmaktadýr. Þeffaflýk, paysahiplerinin ve sermaye piyasasýnda rol sahibi tüm aktörlerin, tam
bilgilendirilmesini ve aydýnlatýlmasýný hedefler. Bu sebeple, maddî ve þekli kamuyu aydýnlatmayý
kapsar. Menfaat sahipleri, ilgililer, sermaye piyasasý aktörleri, alacaklýlar ve paysahipleri yönünden
önemli olan tüm iliþkilerin, raporlarýn, planlarýn, projelerin açýklanmasýný içerir. Þeffaflýðýn anonim
þirketler hukukundaki yeni aracý, internet, elektronik ortamda aktarmalar ve açýlmasý zorunlu bulu-
nan web siteleridir. Her sermaye þirketinin bir web sitesi olmasý, bu sitenin þeffaflýk saðlayýcý bir
mekanizma olarak çalýþmasý gerekir. Adîllik, bir anlamda geniþ kapsamlý eþit iþlem ilkesi ile örtü-
þür. Eþit iþlem sadece paysahiplerine deðil, daha geniþ bir çevreye, açýkçasý çalýþanlara, alacaklýla-
ra, müþterilere, yani þirketle menfaat ilgileri bulunanlara, hatta kamuya yönelmiþtir. Ýlkedeki bu top-
lumsal açýlým gün geçtikçe daha öne çýkmaktadýr. Adîlliðin yöneldiði bu yol yeni deðildir. Adîllik,
þeffaflýk temelinde iyi yönetim ve denetimle, menfaatlerin ideal noktada uyuþturulmasý gerektiði
þeklinde özetlenebilir. Söz konusu anlayýþ 1920'lerin "iþletmenin kendisi için var olduðu" teorisini
akla getirmektedir. Hesap verilebilirlik yönetimin, þeffaflýðýna, doðruluðuna, kararlarýn açýklanabi-
lirliðine, kararlarýn bir haklý sebebi, adîl temeli olduðuna ve profesyonel niteliðine gönderme yap-
maktadýr. Sorumluluk ise, görevden kaynaklanan yükümlülüklere tam baðlýlýk, bunlarý gereði gibi
bilinçle, hesap verilebilirlik baðlamýnda yerine getirme anlamýndadýr.

90 Kurumsal yönetim ilkelerinin tartýþmaya açtýðý öneriler þunlardýr: (a) Yönetim organýnýn,
daha dar ifade ile yönetim kurulunun üyeleri kendi içinde iki kýsma ayrýlmalýdýr. Birinci grupta, yü-
rütme yani karar alýp yürütme yetkisini haiz yönetim kurulu üyeleri (executive üyeler), ikinci grup-
ta ise, bu yetkileri haiz olmayýp, birinci gruba giren üyeleri gözetim ve denetim altýnda tutan (non-
executive) üyeler bulunmalýdýr. Bu iki sýnýf üyenin yetkileri, þirket bilgi ve belgelerine ulaþabilme
haklarý ve þirketi baðlayýcý karar alabilme konumlarý farklý olduðu için hukukî, cezaî ve malî sorum-
luluklarý da farklý olmalýdýr. (b) Risklerin erken teþhisi ve yönetimi komitesi yanýnda, denetim ko-
mitesi ve atamalar komitesi kurulmalý ve bu komiteler yürütme yetkisini haiz olmayan üyelere bað-
lý çalýþmalýdýr. (c) Yönetim kurulunun görevlerinin hesap verilebilirlik baðlamýnda ve þirketin aczi
halinde güçlendirilmesi gerekir. (d) Paysahipliði haklarýnýn, özellikle yapýsal deðiþikliklerde ve
önemli kararlarda etkinlikleri artýrýlmalýdýr. (e) Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve diðer malî hak-
larý denetim altýna alýnmalýdýr. (f) Finansal tablolar uzman, baðýmsýz ve tarafsýz denetçilerce, ulus-
lararasý standartlara göre denetlenmelidir. Bu öneriler sadece ulusal kurumsal yönetim kodekslerin-
de yer almamakta, kanunlara da etki yapmaktadýr.

91 Kurumsal yönetimin öne çýkan bir kavramý ise "paysahiplerinin deðeri" diye adlandýrýlan,
içeriði tartýþmalý, bir anlamda belirsiz "maksimizasyon" anlayýþýdýr. Kurumsal yönetim öðretisinin
bu kuralý uyarýnca, payýn deðeri "maksimize" edilmelidir. Maksimizasyon payýn bilanço ve borsa
(piyasa) deðerinde, verdiði kâr payýnda saðlanmalýdýr. Bu kuram, 89 nolu paragrafta açýklanan top-
lumsal eðilim ile çeliþmektedir.
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92 Kurumsal yönetim Dünya çapýnda ilgi görmüþ, yaygýnlýk kazanmýþ, her ilgili uluslararasý
kuruluþ ve ülke bu konuda davranýþ kodeksleri çýkarmýþ, yönetim kurullarýný yýllýk bildirimde bu-
lunmakla yükümlendirmiþtir. Ancak anýlan ilkelerle ilgili son söz henüz söylenmemiþtir. Bu ilkele-
rin, davranýþ kurallarý mý yoksa geleceði þekillendiren ilkeler mi olduklarý açýklýk kazanmamýþtýr.

II. Þirketler Hukuku Alanýnda Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubunun Avrupa'da Modern
Þirketler Hukukuna Ýliþkin Çerçeve Þartlarýna Dair Raporu ve Komisyonun Þirketlerin Mo-
dernleþmesine Ýliþkin Yazýsý

93 Avrupa Komisyonu, Eylül 2001’de, Avrupa’nýn önde gelen ticaret hukuku profesörlerinden
oluþan bir grup (Grup) kurmuþ ve Gruptan, þirketler hukukuna iliþkin, özellikle AB þirketlerinin reka-
bet gücünün artýrýlmasý hedefini dikkate alan ve Avrupa þirketler hukukunun sadece geleceðini þekil-
lendirmekle kalmayýp, onu ayný zamanda yönlendiren bir eylem planý hazýrlamasýný istemiþtir. Çalýþ-
maya baþlayan Grup 4 Kasým 2002'de "Þirketler Hukuku Alanýnda Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu-
nun Avrupa'da Modern Þirketler Hukukuna Ýliþkin Çerçeve Þartlarýna Dair Rapor ("Rapor")"u2 yayýn-
lamýþtýr. Rapor, sadece akademik bir çalýþma olmayýp, ayný zamanda Avrupa'daki þirketler hukuku ile
ilgili çevreler ve menfaat gruplarýnýn çeþitli sorunlar hakkýnda görüþ ve önerilerini de yansýtan yol gös-
terici bir belgedir. Grup, Raporu hazýrlarken, bir çeþit anket formu olan bir danýþma belgesi düzenle-
miþ, bunu ilgili yerlere yollayýp görüþ almadan önce, Avrupa Parlamentosunun Hukuk ve Ýç Pazar Ko-
misyonunda tartýþmaya sunmuþtur. Danýþma Belgesi'ne verilen cevaplar Roterdam Erasmus Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesinde, Þirketler Hukuku Enstitüsünde bir çalýþma takýmýnca deðerlendirilmiþtir.

94 Þirketler hukukunun gelecek on yýlda AB çerçevesinde almasý gereken yolu belirleyen ve ön-
görülen aþamalarý gösterip kýsa, orta ve uzun vadeye iliþkin kesin öneriler ortaya koyan bu Rapor, Ta-
sarýyý hazýrlayan Komisyon tarafýndan da deðerlendirilip dikkate alýnmýþ, Tasarýya yeni giren birçok
kurumun ve hükmün doðrudan esin kaynaðýný oluþturmuþtur: Þeffaflýðýn en etkili þekilde saðlanmasý;
kurumsal yönetim ilkelerinin genel kurula, yönetim kuruluna ve denetlemeye uygulanmasý, her ser-
maye þirketinin bir web sitesi açmakla yükümlü olmasý, genel kurullarýn ses ve görüntü nakli suretiy-
le yapýlmasý, tüzükle düzenlemeye baðlý olarak kurullara on-line katýlým ve on-line oy kullanýmý, yö-
netim kurulu toplantýlarýnýn elektronik ortamda yapýlmasý, þahýs þirketleri ile limited þirketlere de bu
teknolojinin uygulanmasý; kurumsal yatýrýmcýlar eli ile oy kullanýmýnýn etkili bir konuma getirilmesi,
iþletmeler topluluðunun düzenlenmesi, bölünme, birleþme ve devralmalar yoluyla iþletmelerin (þirket-
lerin) yeniden yapýlandýrýlmasý, sermayenin oluþturulmasý ve korunmasý, paysahiplerinin bilgilendiril-
mesi, etkin ve yakýn denetim ile iyi, bilinçli, þeffaf, adil, hesap verilebilir ve sorumlu yönetim gibi.

95 Rapor, (a) genel konularý, (b) kurumsal yönetimi, (c) sermayenin oluþturulmasý ve korun-
masýný, (d) iþletmeler topluluðunu ve pramitleri, (e) Avrupa Özel Þirketini, (f) kooperatifler ile di-
ðer iþletme biçimlerini ve (7) öncelikli önlemleri ele almýþtýr.

III. Þirketler Topluluðuna Ýliþkin Avrupa Forumu
96 AT'ýn þirketler topluluðuna iliþkin geri çekilmiþ bulunan 9. yönergesinin ele alýnýp yeni bir

anlayýþla düzenlenmesini saðlamak amacýyla "Avrupa Ýçin Þirketler Topluluðu Hukuku" projesi

2 Un cadré réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés-Rapport du groupe de haut niveau d'experts en droit des
sociétés/ Bericht der hochrangigen Gruppe von Experten auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts über moderne
gesellschaftrechtliche Rahmenbedingunen in Europa/ Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a
Modern Regulatory Framework for Company Law,
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.html
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üzerinde çalýþmak üzere bir Avrupa Forumu (Forum Europaeum) oluþturulmuþtur. Forumda bu ko-
nunun uzmaný, üniversite profesörleri görev almýþlardýr. Yayýnlanan rapor, þirketler topluluðu huku-
kunun çeþitli sorunlarýna iliþkin önerileri ve bunlarýn gerekçelerini içermektedir. Öneriler, topluluk
kavramý, þeffaflýk, özel denetim, azlýðýn paylarýný satýn alma zorunluðu, paysahibinin þirketten çý-
karýlmasý ve þirketten çýkma hakký, hakim þirketin krizdeki sorumluluklarý ve güvenden doðan so-
rumluluk sorunlarý hakkýndadýr.

IV. Adalet ve Yasallýk Anlayýþýnda Deðiþim
97 1950'li yýllardan itibaren geliþtirilen yeni kuramlar, öðretiler ve yaklaþýmlar hukukun ana

deðeri olan adaleti nesnelleþtirmiþtir. Ayrýca, hukuk kuralýnýn iþlevi ile yasallýk anlayýþýna daha ger-
çekçi bir anlam verilmiþ, dogmanýn gerçekle çeliþmemesi gereði kanun koyucuya adeta dayatýlmýþ-
týr. Genel iþlem þartlarýný denetleyen kanunlar ile bu kanunlarda yer alan geçersizlik hükümleri ve
þeffaflýðýn ticarî sýr kavramýný geri plana itmesi, bunun açýk kanýtýdýr. Nesnelleþen adaletin yeni ta-
nýmýnda, dürüstlük kuralý ve tehlike sorumluluðu aðýrlýk kazanmýþtýr. Bu yüzden klasik müteselsil
sorumluluk özellikle yönetim organlarýnda gerçeðe uygun bir çerçeveye oturtulmaktadýr.

F) Türkiye'de Ticaret Hukuku Reformuna Ýliþkin Çalýþmalar
I. Banka ve Ticaret Hukuku Araþtýrma Enstitüsünün Seminerleri
98 Bu Tasarýnýn dolayýsýyla yeni Türk Ticaret Kanununun þekillenmesinde, hatta bir anlamda

ilk yapý taþlarýnýn konulmasýnda, Banka ve Ticaret Hukuku Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan 1998 yý-
lýnda düzenlenen, "Bolu Toplantýsý"nýn önemli katkýsý olmuþtur. Bu toplantýda görüþülen konular ve
yapýlan tartýþmalar daha sonra bir kitap halinde yayýnlanmýþtýr3. Toplantýya Yargýtay üyeleriyle An-
kara ve Ýstanbul Hukuk Fakültelerinin öðretim üyeleri katýlmýþtýr. Abant'da yapýlan bu toplantý,
6762 sayýlý Kanunun anonim þirketlere iliþkin hükümlerinin bir kýsmýný deðiþtiren, Sanayi ve Tica-
ret Bakanlýðýnýn hazýrladýðý, bazý tasarýlarý temel almasýna raðmen, toplantý ticarî iþletme ile anonim
þirketler hukuklarýnda o yýllarda ortaya atýlmýþ yeni kuramlar ile öðretilerin tartýþýldýðý, Avrupa'da-
ki geliþmelerin ve uygulanan reformlarýn deðerlendirildiði ilk forum olmuþtur. Bolu toplantýsýnda
1998 yýlýna kadar AET tarafýndan hazýrlanmýþ veya yürürlüðe konulmuþ bulunan þirketler, sermaye
piyasasý, taþýma ve sigorta hukukuna iliþkin yönergeler ele alýnmýþtýr. Bu yönergelerin bir çoðu üye
devletlerin ulusal hukuklarýna yansýmýþtý. Tartýþmalarda, uygulama da irdelenmiþtir. Bolu Toplantý-
sýnda tam anlamý ile güncel ve modern ticaret hukukunun kýsmen de olsa bilimsel envanteri çýkarýl-
mýþ, geliþme yönleri belirlenmiþ, gelecekteki Tasarýnýn dolayýsýyla yeni Türk Ticaret Kanununun
teorik ve dogmatik temelleri düþünce ortamýnda þekillendirilmiþtir.

II. Ýstanbul Hukuk Fakültesi Ticaret ve Deniz Hukuku Anabilim Dallarýnýn Türk Ticaret Ka-
nununun 40 Yýllýk Uygulamasýný Deðerlendirme Tebliðleri ve Bu Tebliðleri Konu Alan Seminer

99 Tasarýnýn dolayýsýyla yeni Türk Ticaret Kanunu'nun þekillenmesinde, teorik ve dogmatik ya-
pýsýnýn oluþmasýnda önem taþýyan bir diðer bilimsel çalýþma, "Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Ticaret Hukuku Anabilim Dalý ile Deniz Hukuku Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri ile Araþtýrma Gö-
revlilerinin Deðerlendirmeleri", (Ýstanbul 1997) adlý kitaptýr. 6762 sayýlý Kanunun kýrkýncý yürürlük
yýlýna eriþmesi sebebiyle yayýnlanan bu kitap anýlan kanunun beþ kitabýna iliþkin kýrk yýllýk uygulama-
nýn, öðretinin ve yargý kararlarýnýn deðerlendirmelerini içeriyordu. Tebliðlerde kanunî boþluklara

3 Türk Ticaret Kanunu ile Ýlgili Taslaklar-Tartýþmalar, Bolu Toplantýsý (30/04/1988-01/05/1988). Yayýna hazýrlayan: M. Baþgül,
Ankara 1994.
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iþaret edilmiþ, ihtiyaç duyulan düzenlemelere iliþkin öneriler yapýlmýþ ve ayrýca öðretideki açýlýmlara
ve önerilere yer verilmiþtir. Kitaptaki tebliðler daha sonra Yargýtay üyelerinin, Ýstanbul'daki asliye ti-
caret mahkemelerinin baþkan ve üyelerinin, çeþitli üniversitelerin mensuplarýnýn, avukatlarýn, Serma-
ye Piyasasý Kurulu, Hazine Müsteþarlýðý ve Maliye Bakanlýðý temsilcilerinin katýldýklarý bir seminer-
de tartýþýlmýþtýr. Tartýþmalar daha sonra kitap halinde getirilmiþtir4. Tebliðler ile seminer tartýþmalarý
6762 sayýlý Kanunun bütün kitaplarýnýn geniþ çapta deðiþtirilmesi zorunluðunu ortaya koymuþtur.

III. Deniz Hukuku Derneði'nin Çalýþmalarý
100 Deniz Hukuku Derneði 1999 yýlý baþlarýnda 6762 sayýlý Kanunun deniz ticaretine iliþkin

hükümlerinin deðiþtirilmesi konusunda bir model oluþturmak üzere bir taslak5 hazýrlatmýþtýr. Deniz
Hukuku Derneðinin çalýþmasý, Tasarýnýn Beþinci Kitabýnýn hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalarda ve
tartýþmalarda dikkate alýnmýþtýr.

G) Adalet Bakanlýðý "Türk Ticaret Kanunu" Komisyonunun Kurulmasý ve Belirlediði
Baþlýca Hedefler

101 1999 yýlýnýn Aralýk ayýnda, Adalet Bakanlýðý tarafýndan, Adalet Bakanlýðý temsilcileri;
Yargýtay üyeleri, Ankara Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üni-
versitesi, Çankaya Üniversitesi, Baþkent Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi öðretim üyeleri, Türki-
ye Barolar Birliði, Türkiye Noterler Birliði, Sermaye Piyasasý Kurulu, Türkiye Muhasebe Standart-
larý Kurulu, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Ulaþtýrma
Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, Denizcilik Müsteþarlýðý ve Türkiye Odalar Birliði mensuplarýndan
oluþan ve yeni Türk Ticaret Kanununun Tasarýsýný hazýrlamakla görevlendirilen bir komisyon ku-
rulmuþtur (Komisyon). Komisyon 2000 yýlýnýn Nisan ayýndan itibaren beþ yýl süreyle çalýþmýþ ve
Türk Ticaret Kanunu Tasarýsýný (Tasarý) hazýrlamýþtýr.

Komisyon ilk toplantýsýnda bazý hedefler belirlemiþtir. Bunlardan birincisi, yeni Türk Ticaret
Kanununun Türk iþletmelerinin ticarî ve ekonomik yönden uluslararasý rekabet piyasalarýnda güçlü
aktörler olarak çalýþmalarýný saðlayacak kurum ve sistemlere sahip olmasýnýn saðlanmasýdýr. Ýkinci-
si, AB Müktesebatýnýn yeni Türk Ticaret Kanununun ticarî iþletme, þirketler, sermaye piyasasý, ta-
þýma, deniz ticareti ve sigorta hukuku kitaplarýna tam olarak yansýtýlmasýdýr. Üçüncüsü, yeni kanu-
nun Türkiye'nin güncel, orta ve uzun vadeli gereksinimlerine cevap verecek, mekanizmalarý ve hü-
kümleri içermesidir. Dördüncüsü kanunun modern ticaret hukuku ile örtüþmesi, beþincisi mevcut
bilimsel birikimin korunmasý, yargý kararlarýyla saðlanan hukukî geliþimin sürdürülmesidir.

102 Komisyonun deðerlendirmelerine göre, yeni Türk Ticaret Kanununda bundan baþka, (a)
Ticaret dünyasýnýn tüm aktörlerinin gereksinimlerine, ilgili çevrelerin beklentilerine cevap verecek
yeni kurallara yer verilmelidir. (b) Teknik geliþmeler yansýtýlmalý, özellikle internetten her konuda,
özellikle þeffaflýðý saðlamak için yararlanýlmalýdýr. (c) IFRS ile özdeþ Türk Muhasebe Standartlarý,
kanunda genel ve mutlak uygulanma olanaðýna kavuþturulmalýdýr. d) Halka açýk olan ve olmayan
þirketler arasýndaki farklar en az düzeye indirilmelidir. (e) Tasarý ile SerPK arasýndaki ikilik olabil-
diðince ortadan kaldýrýlmalýdýr. (f) Kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve ucu geliþmelere açýk dü-
zenlemeler yapýlmalýdýr. (g) Yeni finansman olanaklarý saðlanmalýdýr. (h) Borsada iþlem görecek
menkul deðerler listesi zenginleþtirilmelidir. (i) Þirketlerin birleþmesi, bölünmesi ve tür deðiþtirmesi

4 40. Yýlýnda Türk Ticaret Kanunu Semineri Tartýþmalarý, 05-06/12/1998.
5 Rayegân Kender / Ergon Çetingil, Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ayrýlan Dördüncü Kitabýndaki Hükümlerin
Deðiþtirilmesine Dair Tasarý Taslaðý, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayý (Nisan-2002).
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yeni esaslara göre düzenlenmelidir. (j) Finansal tablolar hem þirketler hem de þirketler topluluðu yö-
nünden çaðdaþ anlayýþa uygun kurallara baðlanmalý, anonim ve limited þirketlerin etkin, baðýmsýz ve
uluslararasý standartlarla uyumlu denetimi saðlanmalýdýr. (k) Taþýmada CMR kurallarý egemen kýlýn-
malý, çeþitli taþýma türleri için özel hükümler getirilmeli ve taþýma iþleri yüklenicisine iliþkin kýsým
yenileþtirilmelidir. (l) Navlun sözleþmesinin eksik veya yetersiz kýsýmlarý modern anlayýþa uydurul-
malýdýr. (m) Deniz ticareti reforma tâbi tutulmalý, taþýyýcýnýn sorumluluðuna, yolcu taþýmaya, kurtar-
ma ve yardýma, gemi alacaðý hakký ile çatmaya iliþkin kurallar yenileþtirilmeli ve deniz icrasý hak-
kýnda hükümler getirilmelidir. (n) Sigorta sözleþmesine iliþkin normlar sigorta endüstrisini güçlendi-
recek þekilde ele alýnmalý, kara ve deniz rizikolarýna karþý sigorta ayrýmýndan doðan aykýrýlýklar or-
tadan kaldýrýlmalý, sorumluluk sigortasýna yer verilmeli ve mevcut birikim de korunmalýdýr.

H) Tasarýnýn Kitaplarýna Göre Getirilen Yenilikler ile Deðiþiklikler
I. Ticarî Ýþletme Kitabý
103 Tasarýnýn içerdiði deðiþik ve yeni hükümlerin gerekçeleri "Madde Gerekçeleri" Bölümün-

de ayrýntýlý bir þekilde açýklanmýþtýr. Aþaðýdaki bölümün amacý önemli yenilik ve deðiþikliklerin
görsel bir listesini vermektir.

1. Ticarî Ýþletme
104 Tasarýnýn ticarî iþletme kitabýnýn merkezini oluþturan ticarî iþletme, hukukumuza 1956 ta-

rihli 6762 sayýlý Kanun ile girdiðinde tüm Avrupa için yeni bir kavramdý. 1942 yýlýnda kabul edilen
Ýtalyan Medeni Kanunu'nun, 6762 sayýlý Kanunun tasarýsýný hazýrlayan Hirsch'e verdiði esin, aradan
geçen elli yýlda Avrupa ticaret hukuku öðretisini derinden etkilemiþtir. Ticaret hukuku yerine ticarî
iþletme hukukunun ikame edilmesi önerileri bugün de günceldir ve aðýrlýk kazanmaktadýr. Ticarî iþ-
letme/teþebbüs kavramý öðretide genel kabul görmek yanýnda, bir de rekabetin korunmasý, haksýz
rekabet ve iþletme topluluðu hukuku gibi hukuklarda artan oranda kullanýlmaya baþlanmýþ, söz ko-
nusu düzenlemeler iþletme/teþebbüs baðlamýnda yapýlmýþtýr. Bu sebeple ticarî iþletme kavramý Ta-
sarýda tanýmlanarak ve somutlaþtýrýlarak varlýðýný devam ettirmiþtir.

2. Faiz
105 Faizin taraflar arasýnda serbestçe belirlenebilmesi ve özel kanunundaki kurallara genel geçer-

lilik kazandýrýlmasý, Türk Ticaret Kanununa ise ticaret hukuku yönünden özel sayýlabilecek hükümler
konulmasý tercih edilmiþtir. Faizde 6762 sayýlý Kanunun koyduðu kurallar esasta korunmuþtur.

3. Ticaret Sicili
106 Ticaret sicilinde, AT'ýn þirketlere iliþkin birinci yönergesine ve eklerine uygun, geliþmele-

rin ve gereksinimlerin gerekli kýldýðý deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bunlarýn baþýnda, tescil ve ilâna tâbi
konularýn düzenli olarak depolandýðý ve elektronik ortamda kullanýcýlara sunulabildiði bir bilgi ban-
kasýnýn TOBB nezdinde kurulmasý gelmektedir. Bu yenilik önce elektronik ortamda çalýþan yerel,
daha sonra da tek (merkezî) ticaret siciline geçiþi kolaylaþtýracaktýr. Ýkincisi, son zamanlarda kanun-
dan çýkarýlan, ticaret sicilinin tutulmasýndan doðan zararlardan devletin sorumluluðu hakkýndaki
hükümlerin yeniden sisteme alýnmasýdýr. Üçüncüsü, görünüþe güven öðretisinin kanuna güçlü bir
tarzda yansýmasý, hukukî iþlemlerde sicilin olumlu iþlevinin kesin çizgilerle tanýmlanmasýdýr.

4. Ticaret Unvaný
107 6762 sayýlý Kanun, ticaret unvanýnýn tecavüze uðramasý halinde açýlabilecek davalar, iste-

nebilecek tazminat ve zamanaþýmý konularýnda yetersizdi. Uygulama yönünden önemli olan bu ko-
nular açýklýða kavuþturulmuþtur. Ayrýca getirilen yeni kurallarla Tasarýnýn, fikrî mülkiyete iliþkin
kanun hükmünde kararnamelere uyumu saðlanmýþtýr.
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5. Haksýz Rekabet

108 6762 sayýlý Kanunun haksýz rekabete iliþkin hükümleri geniþ çapta deðiþtirilmiþtir. Ýlk ön-
ce, kanuna bir amaç bir de ilke hükmü konulmuþ, yorumlanmasý güç taným hükmü kanundan çýka-
rýlmýþtýr. Haksýz rekabete iliþkin kurallarýn amacý, bütün katýlanlarýn menfaatine, dürüst (hukuka uy-
gun) ve bozulmamýþ rekabetin saðlanmasýdýr. Yanýltýcý, incitici, kötüleyici beyanlar, aþýrý reklamlar,
rekabeti bozucu satýþ yöntemleri, bir kimseyi baþkasýyla yapmýþ olduðu sözleþmeyi ihlâle ve feshe
yöneltici eylemler, baþkalarýnýn iþ ürünlerinden yetkisiz yararlanma, iþ þartlarýna uymama, hukuka
aykýrý iþlem þartlarý, dürüstlük kuralýna aykýrý davranýþ ve ticarî uygulamalar olarak kabul edilmiþtir.
6762 sayýlý Kanunun haksýz rekabete iliþkin kýsmýnýn yeniden kaleme alýnmasýnda Ýsviçre'nin
19/12/1986 tarihli Haksýz Rekabete Karþý Federal Kanunundan yararlanýlmýþtýr. Böylece, haksýz re-
kabet oluþturan eylemler listesi, bir taraftan müþterinin malýn gerçek deðeri konusunda yanýltýlmasý,
saldýrgan satýþ teknikleriyle karar verme özgürlüðünün kýsýtlanmasý, reklamlarla özellikle, karþýlaþ-
týrmalý ve aþýrý reklamlarla aldatýlmasý; diðer taraftan taksitli satýþlarda ve tüketici kredilerinde dürüst
davranýlmamasý gibi eylemlerle zenginleþtirilmiþtir. Genel iþlem þartlarýnýn kapsama alýnmasý altý çi-
zilebilecek bir yeniliktir. Haksýz rekabetten kaynaklanan sorumluluk ve ihtiyatî tedbirler fikrî mülki-
yet hukuku düzenlemelerine uydurulmuþtur. Tasarýnýn içerdiði yenilik 2004 Alman Haksýz Rekabet
Kanunu ile de örtüþmektedir. Alman reformunun merkezini oluþturan rakip, tüketici, ve pazarda bu-
lunan diðer ilgililer üçlüsü Tasarý ile de bozulmamýþ rekabet yaklaþýmýnda koruma altýna alýnmýþtýr.
Haksýz rekabet alanýnda ayrýca çaðdaþ içtihatlar ve öðretiyle oluþan birikim, özenle korunmuþtur.

6. Acente

109 6762 sayýlý Kanunun acentenin haklarýna iliþkin hükümlerinde bazý boþluklar vardý. Bu
boþluklardan bir kýsmý ücret hakký ile ilgili olup, acentenin emeðinin karþýlýðýný alamamasý sonucu-
nu doðuruyordu. Ancak, en önemli boþluk denkleþtirme talebinin kanunda düzenlenmemiþ olmasýy-
dý. Eski kanunun, sözleþmenin sona ermesine iliþkin hükümleri de yeterli olmadýktan baþka, açýk-
lýktan yoksun ve gereksinimlere cevap vermekten uzaktý. Tasarý, acentenin ücret, olaðanüstü gider-
ler ile faiz isteme haklarýný ve sözleþmenin sona ermesini yeniden düzenlemiþ, ayrýca denkleþtirme
talebiyle sözleþmenin sona ermesinden sonra geçerli olan rekabet yasaðý anlaþmasýna iliþkin bir
hükme yer vermiþtir.

7. Ticarî Defterlerle Ýspat

110 Artýk pekçok ülkenin kanununda yer almayan ve ispat hukukunun ilkeleriyle de pek bað-
daþmayan ticarî defterlerle ispat usulüne son verilmiþtir. Ticarî defterler, doðal olarak, mahkemenin
takdirine baðlý delil olma niteliklerini korumaktadýr. (131 nolu paragrafa da bakýnýz)

8. Kaldýrýlan Hükümler

111 6762 sayýlý Kanunda ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþ bulunan ticaret iþleri tellallýðý (m.
100-115), eskimiþ ve artýk uygulanma olanaðý kalmamýþ hükümlere yer vermiþti. Ayný konunun
BK'da da düzenlenmiþ bulunduðu dikkate alýnarak ve BK'daki bu hükümler uygulama yönünden
yeterli görülerek, ticarî iþler tellallýðýna iliþkin maddeler kanundan çýkarýlmýþtýr.

Hiçbir iþlevi bulunmayan, öngörülme amacý da pek anlaþýlmayan 6762 sayýlý Kanunun 135 in-
ci maddesine veya benzeri bir hükme Kanunda yer verilmemiþtir.
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II. Ticaret Þirketleri Kitabý

1. Genel Hükümler
a) Ultra Vires

112 6762 sayýlý Kanun, ticaret þirketlerinin, þirket sözleþmesinde yazýlý iþletme konusunun çer-
çevesi içinde kalmak þartýyla, hak iktisap edebilecekleri ve borç yüklenebilecekleri ilkesel hükmü-
nü içeriyordu. Bu hüküm uyarýnca, iþletme konusu dýþýnda ticaret þirketleri hak ehliyetini haiz de-
ðildi; iþletme konusu dýþýnda yapýlan iþlemler ultra vires olduðu için yok sayýlýyordu. Türk hukuku-
na 6762 sayýlý Kanun ile giren, ticaret þirketleri hukukuna hakim olan bu temel kural, Türk ticaret
ve medeni hukuk öðretilerinde eleþtiriliyordu. Hatta bazýlarý ultra vires'i geçmiþ yýllarda kalan mer-
kezî planlama anlayýþý ile baðlantýlý görüyordu. AET 1968 tarihli ve 68/54 sayýlý, þirketlere iliþkin
birinci yönergesinde, AET'ye üye ülkelerin ultra vires kuralýný kanunlarýndan çýkarmalarýný öngörü-
yordu. Yönerge, bu hükmü ile üçüncü kiþileri korumayý amaçlýyordu. Temsile yetkili kiþilerin, þir-
ket adýna yaptýklarý iþlemlerin þirketi baðlayacaðýna üçüncü kiþilerin güvenmelerinin saðlanmasý,
iþlem ve pazar güvenliði için þarttý. Bir taraftan hep gündemde bulunan eleþtiriler, diðer taraftan
AET'nin yönergesi dikkate alýnarak ultra vires hükmüne Tasarýda yer verilmemiþtir. Ýlkenin kaldý-
rýlmasý sebebiyle, þirketin iþletme konusu dýþýnda yapacaðý iþlemlerin sonuçlarý, Tasarýda üçüncü ki-
þinin iyiniyeti çerçevesinde düzenlenmiþtir.

b) Sermaye

113 6762 sayýlý Kanunun, ticaret þirketlerine iliþkin genel hükümleri arasýnda yer alan, serma-
ye koyma borcu hakkýndaki düzenlemelerde, modern açýklamalar ve teknik geliþmeler göz önünde
tutularak ve 6762 sayýlý Kanunun yarým yüzyýlý geçen uygulamasýndan elde edilen deneyimler de
deðerlendirilerek bazý deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Ýlk olarak, elektronik ortamlarýn, alanlarýn, adlarýn
ve iþaretlerin ticaret þirketlerine sermaye olarak konulmalarý kabul edilmiþtir. Ýkinci olarak, 6762 sa-
yýlý Kanun döneminde, þirkete sermaye olarak konulan taþýnmazlarýn, þirket adýna tescillerinin
ihmâl sebebiyle veya kasten yapýlmayýp, eski malikleri üzerinde kalmasý aksaklýðýna oldukça sýk
rastlanmýþtýr. Bu durum çözümü güç birçok soruna neden olmuþtur. Onun için taþýnmazlarýn ve sa-
ir aynî haklarýn, tapu kütüðünde; markalar, patentler, tasarýmlar gibi haklarýn da kendilerine özgü si-
cillerde, þirket adýna tescil edilmeleri için, buna iliþkin bildirimin bu sicil müdürlüklerine veya so-
rumlularýna ticaret sicili müdürlüðünce resen yapýlmasý zorunluluðu hükme baðlanmýþtýr. Böylece
sermayenin korunmasý ve güvenliði ilkesine uygun bu düzenleme ile uygulamada çok sýk görülen
aksaklýklar giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Sermayenin korunmasý ilkesinin sýnýrlý sorumluluk ilkesi bað-
lamýnda iþlev ve yararýný sorgulayan ve olumsuz sonuçlara varan bazý araþtýrmalar, henüz deðerlen-
dirme ve irdeleme aþamasýnda bulunduklarý ve ilkenin yerini tutacak seçeneklerin önerilmemiþ ol-
masý nedeniyle dikkate alýnmamýþ, ilkeye baðlý kalýnmýþtýr.

c) Birleþme, Bölünme, Tür Deðiþtirme

114 Þirketlerin birleþmeleri, bölünmeleri ve tür deðiþtirmeleri ayrýntýlý bir þekilde ve AT yöner-
gelerine uygun olarak düzenlenmiþtir. Getirilen yeni hükümlerle sadece söz konusu yapýsal deðiþik-
liklerin güvenli, þeffaf ve basit bir iþlemler zinciri içinde gerçekleþmeleri saðlanmakla kalýnmamýþ,
ayný zamanda, alacaklýlar ve diðer hak ve menfaat sahipleri de korunmuþtur. Ayrýca iþçilerin devra-
lan þirkete geçiþleri, haklarý ve sorumluluklarý da ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir.
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d) Þirketler Topluluðu
115 Bu bölümün bir diðer yeniliði "þirketler topluluðu" terimi altýnda baðlý iþletmeler hukuku-

nun düzenlenmesidir. Düzenleme ile, ana ve yavru ortaklýklar arasýndaki iliþkiler, þeffaflýk, hesap
verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara baðlanmýþtýr. Kýsmen Alm. POK'dan esinle-
nen, Forum European'ýn bu konudaki görüþlerinden de yararlanan bu hükümlerle, yeni paysahipli-
ði, özellikle dava haklarý getirilmiþ ve yeni sorumluluk halleri öngörülmüþtür.

2. Kollektif ve Komandit Þirketler
116 Kollektif ve komandit þirketler alanýnda, Avrupa'da özellikle kaynak Ýsviçre Borçlar Kanu-

nunda herhangi bir önemli deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Zaten bu alanlarda deðiþiklik yapmayý gerekti-
rebilecek herhangi bir teorik ve dogmatik geliþme olmamýþtýr; öðretide de dikkate deðer bir açýlým
yoktur. Þahýs þirketleri bugüne kadar AET'nin ve AT'ýn da ilgi alaný dýþýnda kalmýþtýr. Her iki þirket
türünün hitap ettiði kitlede de geniþleme olmamýþ, aksine þahýs þirketi türüne ilgi azalmýþtýr. Bu an-
layýþ KOBÝ'ler yönünden de geçerlidir. Çünkü, KOBÝ'lerin de sorumluluðu sýnýrlý olmayan bir þirke-
ti tercih etmeleri için ikna edici bir sebep mevcut deðildir. Bu nedenlerle kollektif ve komandit þir-
ketlerde birikim esas itibarýyla korunmuþ ve deðiþiklikler, yanlýþlarýn düzeltilmesine, boþluklarýn dol-
durulmasýna ve belirsiz noktalarýn açýklýða kavuþturulmasýna özgülenmiþtir. Her iki þirkette de, 6762
sayýlý Kanun, oy hakký ve þirket kararlarý konusunda suskundur. Tasarý bu boþluðu da doldurmuþ, þir-
ket hesaplarýnýn denetimi ve kârýn belirlenmesi hususunda modern kurallar getirilmiþ, denetim ye-
minli malî müþavir ile serbest muhasebeci malî müþavirlere býrakýlmýþtýr. Ayrýca Tasarýya þirketten
ayrýlan ortaðýn eski borçlardan sorumluluðuna iliþkin özel zamanaþýmý hükümleri konulmuþtur.

Sýnýrlý sorumlu bir þahýs þirketi modeli olan, Almanya'da ünlü "Limited Þirket ve Ortaðý Koman-
dit Þirket" formülü ile ünlenen, Ýsviçre'de de güncel olan, Fransa’da hatta Amerika Birleþik Devlet-
leri'nde de tanýnan bu þirkete iliþkin herhangi bir hükme Tasarýda yer verilmemiþtir. Türkiye'de he-
men hemen hiç bilinmeyen, kanunu dolanan bu yozlaþmýþ modeli düzenleyen ülke zaten yoktur. Ta-
sarý sermayesi paylara bölünmüþ þirkette, 6762 sayýlý Kanunun düzeni aynen korunmuþtur.

3. Anonim Þirketler
117 Anonim ortaklýklar bölümü yeniden kaleme alýnmýþ, 6762 sayýlý Kanunun pek az hükmü

Tasarýya aktarýlmýþtýr. Yenilikleri, sisteme ve kurumlara iliþkin olanlar ve münferit hükümlere öz-
gülenenler þeklinde iki bölümde toplayabiliriz: Anonim þirketler alanýnda AET/AT'ýn þirketlere iliþ-
kin yönergeleri ile uyum saðlanmýþtýr. Aþaðýda sisteme iliþkin olanlarla kurumsal deðiþikliklere de-
ðinilmiþ, hükümlerle ilgili olanlar ise madde gerekçelerine býrakýlmýþtýr.

Tasarýnýn anonim þirketlere iliþkin düzenlemelerinde, tüm Dünya’da ve Avrupa’da, son zaman-
larda yeni bir terime özellikle yer verilmiþtir. Gerçekten bir çok varsayýmda “halka açýk anonim þir-
ket” yerine “pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirket” ibaresi tercih edilmiþtir. Avrupa’da da
artýk “halk þirketi” yerini “pay senetleri borsada iþlem gören þirket”e bazen de kýsaca “borsa þirke-
ti”ne býrakmýþtýr. Kurumsal yönetim kurallarý ve konsolide finansal tablolarda IFRS, pay senetleri
borsada iþlem gören þirketlere uygulanmakta ve baðlý nama yazýlý paylarda ve daha birçok konuda
pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketler için özel düzenlemeler getirilmekte, bu hallerde
“halka açýk anonim þirket” teriminin kullanýlmasýndan kaçýnýlmaktadýr. Öðretiye ve ilgili çevrelere,
haklý olarak, pay senetleri borsada iþlem görmeyen bir anonim þirketin, isterse paysahipleri belli bir
sayýnýn üstünde olsun, halka açýk olmadýðý düþüncesi hakim olmaya baþlamýþtýr. Bu yönden
SerPK'nýn konusu olan “halka açýk anonim þirket” kavramýnýn sorgulanmasý gereði ortaya çýkmýþ-
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týr. Pay senetleri borsada iþlem görmeyen, ancak pay senetleri halka arzedilmiþ bulunan veya arze-
dilmiþ sayýlan bir þirketin halka açýk þirket denilen bir ara sýnýf olarak korunmasýnda hukuk politi-
kasý yönünden bir yarar olup olmadýðý incelenmesi gereken ancak Tasarýnýn görev alaný dýþýnda ka-
lan bir sorundur.

Bir anlamda, anonim þirketler reformu denilebilecek yenileþtirmeyi, sadece AB þirketler huku-
ku ile uyumlaþtýrma amacýyla açýklamak doðru olmaz. Bu reformun temelinde, çaðdaþ geliþmele-
rin, teorilerin, eleþtirel öðretinin, içtihat birikiminin, sorunlara çok yönlü yaklaþýmlarýn ve anonim
þirketlerin, özellikle pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerin kendi dinamiklerinin de
etkisi vardýr.

118 Yukarýda söz konusu edilen anonim þirketin niçin halka açýk olduðu cevaplanmasý güç bir
sorudur. Ayrýca, pay senetleri borsada iþlem görmeyen, ancak halka arzedilmiþ olan veya nitelendir-
mede, borsada iþleme konu olmasa bile, paysahibi sayýsýný esas alan bir yöntem modern anlayýþla
pek baðdaþmamaktadýr. Bu yönden SerPK'nýn eleþtirel bir bakýþla deðerlendirilmesi, artýk yapay bir
konumda bulunan halka açýk anonim þirket sýnýfýnýn ya kaldýrýlmasý ya da baþka bir sýnýf halinde dü-
zenlenmesi doðru olur. Tasarý, bu eskimiþ kavram yerine, bazý istisnalar dýþýnda, pay senetleri bor-
sada iþlem gören anonim þirketi esas almýþtýr.

a) Kuruluþun Yeniden Düzenlenmesi ve Tedrici Kuruluþun Kaldýrýlmasý

119 6762 sayýlý Kanunun, anonim þirketlerin kurulmasýna iliþkin sistemi, çeþitli sebeplerle ta-
mamen bozulmuþ, maddelerin büyük çoðunluðu, bazý kanun deðiþiklikleri nedeniyle devre dýþýnda
kalmýþtý. 6762 sayýlý Kanun döneminde tedrici kuruluþ hakkýndaki hükümler, bu tür kuruluþa baþ-
vurulmadýðý için, hemen hiç uygulanmýyordu. 559 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile sadece
kuruluþun bir aþamasýný oluþturan mahkeme onayý kaldýrýlmadý, ayný zamanda, (galiba yanlýþlýkla)
"kurulmamýþ sayýlma" hükmü de ilga edildi. Bu deðiþiklik dolayýsiyle 311 inci madde baþta olmak
üzere, 6762 sayýlý Kanunun bazý hükümlerinde boþluklar oluþmuþtu. Ayrýca, sözü edilen Kanun
Hükmünde Kararname ile, buna dayalý tebliðler 285 inci maddenin de anlaþýlmasýný güçleþtirmiþti.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn kuruluþ ve esas sözleþme deðiþikliklerinde geçerli olan iznini sýnýr-
layýp 6762 sayýlý Kanunu istisnalý normatif sisteme oturtan 4884 sayýlý Kanun da olumlu tavrýna
raðmen bütünlüðü bozdu. Nihayet, 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hak-
kýnda Kanun kuruluþun yeniden kaleme alýnmasý zorunluðunu katmerli bir ihtiyaç haline getirdi.

Tasarý, istisnalý normatif düzeni korumuþ, kuruluþta kurucu iþlem sistemini açýkça düzenlemiþ,
bu aþamada, halka açýlmayý iþleyebilir bir rejime baðlamýþ, þeffaflýðý ve etkin denetimi gerçekleþ-
tirmiþ, fesih davasýný tekrar öngörmüþtür.

b) Tek Kiþilik Anonim Þirket

120 AET'nin 89/667 sayýlý, þirketlere iliþkin 12. Yönergesinin tanýdýðý olanaktan yararlanýla-
rak, tek paysahibi bulunan anonim þirketin kurulmasýna ve çalýþmasýna olanak tanýnmýþtýr. Böylece
AB üyesi devletlerin hukuklarý ile tam uyum saðlanmýþtýr. Yönerge, üye devletlere tek ortaklý limi-
ted þirket veya sorumluluðu sýnýrlandýrýlmýþ ticarî iþletme kurmak seçeneklerini sunmakta, tek pay-
sahipli anonim þirketi de üyelerin tercihine býrakmaktadýr. Tasarý, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Ýs-
panya, Ýsveç örneklerini izleyerek tek ortaklý limited þirket yanýnda, anonim þirkete de yer vermiþtir.
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c) Temel Ýlkeler
121 Tasarý iki temel ilkeyi açýkça hükme baðlamýþtýr. Bunlardan birincisi evrensel nitelikteki,

paysahiplerinin eþit iþleme tâbi tutulmasý ilkesidir. Ýkincisi ise, paysahiplerinin þirkete borçlanma-
larýnýn yasaklanmasýdýr. Birincisinin paysahiplerine özgülenmiþ olmasýnýn, kurumsal yönetim ilke-
leri ile örtüþmediði (89 nolu paragraf) düþünülebilir. Ancak, Tasarýnýn 358 inci maddesi, yönetim
kurulunun paysahipleri dýþýndaki ilgililere de eþit iþlem yapmasýna engel deðildir. Ayrýca eþit iþlem
ilkesinin ilgililer baðlamýnda, kendi içinde mi uygulanacaðý, yoksa çeþitli çevreler arasýnda mý ge-
çerli olmasý gerektiði sorunu kurumsal yönetim ilkelerince henüz açýklýða kavuþturulmamýþtýr.

d) Asgarî Sermaye, Asgarî Ýtibarî Deðer
122 Asgarî sermaye gibi, payýn itibarî deðerinin bulunmasý sistemi de aynen korunmuþtur. Ýti-

barî deðersiz pay veya gerçek olmayan itibarî deðersiz (hesabî) pay sistemine geçmenin, önemli bir
birikimin terkedilmesi sakýncasý yanýnda, köklü bir sistem deðiþikliðini gerektirdiði de görülmüþ,
buna bu aþamada ihtiyaç olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr (Bakýnýz. 060).

e) Þirketin Kendi Hisse Senetlerini Ýktisap Etmesi
123 Þirketin kendi hisse senetlerini iktisap edebilmesi, 6762 sayýlý Kanun 329 uncu maddesini

çok aþan ve AET'nin þirketlere iliþkin 2. yönergesiyle uyum içinde bulunan bir düzenlemeye bað-
lanmýþtýr. Yeni düzenleme eskisi ile karþýlaþtýrýlmayacak kadar esnek, liberal ve market-maker'lýða
da olanak saðlayan bir yapýdadýr.

f) Yönetim Kurulu
124 Tasarý, yönetim kurulunu, hem yapýsal hem de iþlevsel yönden kurumsal yönetim kuralla-

rýný da gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemiþ; bunu yaparken profesyonel yönetimi ve tam þeffaf-
lýðý özenle dikkate almýþtýr. Ayrýca, özellikle yabancý sermayeli þirketlerde, yönetim kurulu toplan-
týlarýnýn yapýlabilmesini kolaylaþtýrmak amacýyla son hükümlerde, toplantýlarýn elektronik ortamda
yapýlabilmesi olanaðýný getirmiþtir. Yönetim kurulu üyelerinin özen yükümleri nesnel, adil ve uy-
gulanabilir kurallara baðlanmýþtýr.

125 Tasarý, esas sözleþmede hüküm bulunmasý þartý ile, bir örgütlenme yönetmeliðine göre, yö-
netimin kýsmen veya tamamen devrini öngörerek, bir anlamda Amerikan kurul sistemine uygun ha-
le gelmiþ ve 6762 sayýlý Kanunda zaten mevcut bulunan sistemi geliþtirmiþtir. Yeni sistem, yürütme
yetkisini haiz olan ve olmayan (executive/non-executive) yönetim kurulu üyesi ayrýmýnýn uygulan-
masýna müsaittir. Bu düzenleme, Alman yönetim kurulu/gözetim kurulu ve Fransýz genel müdürün
þirket baþkaný olduðu (Président Directeur Général) sisteme de olanak vermektedir.

g) Sýrada Sona Gitme, Ýflasýn Ertelenmesi
126 Yönetim kurulunu, borca batýklýk halinde þirketin iflâsýna karar verebilmesi için, mahke-

meye baþvurmak zorunluðundan kurtaran bir çare, Ýsv. BK'dan alýnarak Tasarýya konulmuþtur. Bu
çare, þirketi batýk durumdan çýkaracak kadar, þirket alacaklýsýnýn, alacaklarýnýn diðer bütün alacak-
larýn kanûnen tabi olduklarý sýralarýn altýna gitmesini kabul etmeleridir. Bu suretle en arka sýraya gi-
den alacaklar, silinmedikleri için, arkaya gitmeyi kabul eden alacaklýlarýn bu beyaný þirketin bilan-
çosunu deðiþtirmez. Borca batýklýk durumu varlýðýný sürdürüp þirket iflâs ederse, diðer alacaklýlar
iflâs paylaþýmýnda alacaklarýný tam olarak almadan, sýrada arkaya giden alacaklýya bir ödeme yapýl-
maz, yani bu alacaklý garameye katýlmaz. Ýsviçre'de yararlý sonuçlar veren bu yeni araç sýradýþý öl-
çüde öðreti faaliyetine de yol açmýþtýr.
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h) Risklerin Erken Teþhisi ve Yönetimi
127 Tasarý ile, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, risklerin erken teþhisi ve yönetimi

komitesinin kurulmasý, paylarý borsada iþlem gören þirketlerde zorunlu hâle getirilmiþtir. Bu komi-
te gerçekte “denetim komitesi” veya “iç denetim komitesi”nden farklýdýr. Ancak her iki komite ay-
ný komitede de birleþtirilebilir. Türkiye gerçeði bakýmýndan iç denetim komitesi yanýnda risklerin
erken teþhisi ve yönetimi komitesi özel bir önem taþýmaktadýr. Çünkü Türkiye’de bir çok þirket, fa-
izlerdeki sýk dalgalanmalar, devlet bonolarý ve tahvilleriyle yapýlan iþlemler, yatýrýmlarýn kredilerle
finanse edilip, özvarlýk/yabancý para rasyosuna dikkat edilmemesi, döviz üzerine spekülasyon ya-
pýlmasý ve özellikle dövizde açýk pozisyon ve benzeri sebeplerle doðrudan ve ciddi risk altýndadýr.
Sanayileþmiþ ve istikrarlý ülkelerde pek rastlanýlmayan bu tür riskler Türk iþletmeleri yönünden,
darboðaza girme ve hatta iflâs tehlikesini kolaylýkla beraberinde getirebilmektedir. Kurumsal yöne-
tim ilkeleri arasýnda bulunmayan bu komiteyi, yukarýda açýklanan sebeplerle Tasarý gerekli görmüþ-
tür. Diðer yandan riskin yönetimi uygulama ve öðreti tarafýndan bilinen, ancak kanunda henüz ye-
rini bulmamýþ bir kavram ve uzmanlýðý gerektiren bir konudur.

i) Genel Kurul
128 Tasarýnýn genel kurula iliþkin hükümlerinde sisteme yönelik önemli bir deðiþiklik yapýlma-

mýþ, bu organ, paysahipliði haklarýnýn kullanýldýðý, yýlsonu finansal tablolarýnýn ve yýllýk raporun in-
celenip hakkýnda karar verildiði yönetim organýnýn seçildiði, kârýn kullanýlýþ þeklinin belirlendiði ve
esas sözleþme üzerinde deðiþikliklerin yapýldýðý organ niteliklerini korumuþtur.

j) Denetleme
129 Tasarýda denetçiler anonim þirketin organý olmaktan çýkarýlmýþ; her ölçekteki þirketlerin

denetimi, baðýmsýz denetim kuruluþlarýna veya küçük anonim þirketlerde en az iki serbest yeminli
müþavire veya yeminli serbest muhasebeciye býrakýlmýþtýr. Denetlemenin konusu, þirketin ve þirket-
ler topluluðunun yýlsonu finansal tablolarý ile yýllýk raporlarýn ve envanter de dahil olmak üzere, tüm
muhasebenin denetimidir. Söz konusu olan, kanuna, Türkiye muhasebe standartlarýna ve esas söz-
leþme hükümlerine uygunluk denetimidir. Raporun denetimi ise, þirketin veya þirketler topluluðu-
nun genel durumunun paysahiplerine doðru olarak sunulup sunulmadýðýnýn denetimidir. Denetim,
þirketin varlýðýný ve geleceðini tehdit eden yakýn tehlikeleri teþhis sistemlerinin þirkette bulunup bu-
lunmadýklarýný ve gerekli önlemlerin alýnýp alýnmadýðýný da kapsar. Denetçinin baðýmsýzlýðý konu-
sunda çok titiz olan kanun, denetçi ile denetlenecek olan þirket arasýnda her türlü iliþkiyi denetçili-
ðe ve etiðe aykýrý görmektedir. Denetlemenin, mesleðin gereklerine ve etiðine uygun olarak ve ge-
lecekteki risklerin tespitini de kapsayacak þekilde yapýlmasý gerekir.

130 Tasarýda denetçinin yanýsýra, iþlem denetçileri de düzenlenmiþtir. Ýþlem denetçileri, kurul-
ma, sermaye artýrýmý, azaltýlmasý, birleþme, bölünme, tür deðiþtirme, menkul deðer ihracý gibi iþ-
lemleri denetleyen uzmanlardýr. Ýþlem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler aranýr. Denetçi-
lerin sorumluluklarý ve sýr saklama sorumluluklarý yeni esaslara baðlanmýþtýr.

k) Yýlsonu Finansal Tablolarý
131 Denetim gibi radikal bir þekilde deðiþikliðe uðrayan ikinci kurum, finansal raporlamadýr.

Kavram hem muhasebeyi hem de yýlsonu finansal tablolarýný aþýp, ara finansal tablolarý da kapsa-
yan bir geniþliktedir. Artýk iþletmelerin muhasebelerine IFRS ile bir anlamda özdeþ Türkiye Muha-
sebe Standartlarý uygulanacaktýr. Standartlar sürekli deðiþim süreci içindedir ve uygulama birliðini
saðlamak amacýyla kavramsal çerçeve Uluslararasý Finansal Raporlama Yorum Komitesi [IFRIC]
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tarafýndan belirlenmekte ve yorumlanmaktadýr. Tüm sanayileþmiþ ülkelerle birlikte ayný finansal ra-
porlama standartlarýný uygulamak ve ayný yorum kurallarýna baðlý olmak Türk iþletmelerine ulusla-
rarasý ve yabancý piyasalarda rekabet gücü saðlayacak ve Türk piyasasýna uluslararasý nitelik kazan-
dýracaktýr. Bu konuda Tasarý sistemini taþýyan kolonlar, etkenlik, bütünlük ve deðiþkenliktir. Stan-
dartlar eskiden “Uluslararasý Muhasebe Standartlarý” diye adlandýrýlmýþtý. Bu standartlara artýk
“Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý” denilmektedir. Yeni terimde vurgu “raporlama” ke-
limesindedir. Anýlan kelime,standartlarýn bilgi verme, aydýnlatma, þeffaf olma yönlerinden “aktif”,
yani etken olmalarýný, edilgen konumda bulunmamalarýný, ifade etmektedir. “Bütünlük” ile söz ko-
nusu standartlarýn, kural olarak, tüm iþletmelere ve þirketlere uygulanacaðýna gönderme yapýlmýþ-
týr. Ancak, Tasarýda bunun bir geçici istisnasý vardýr: Üç yýl süre ile ticarî iþletmelere, þahýs þirket-
lerine ve küçük sermaye þirketlerine, IFRS’lerin basitleþtirilmiþ þekilleri uygulanacaktýr. Basit
IFRS’ler Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu tarafýndan hazýrlanacaktýr. Bu uygulama hem IFRIC
hem de Dünya Bankasý yaklaþýmýna uygundur. Standartlar duraðan deðil devamlý geliþme halindedir.

l) Paysahibinin Güçlenen Konumu
132 Modern þirketler hukukuna uygun olarak paysahibinin konumu Tasarýda güçlendirilmiþtir.

Güçlenme aþaðýdaki araç, yöntem ve sistemlerle saðlanmýþtýr.

(1) Paysahipliði haklarýnýn listesi zenginleþtirilmiþtir. Tasarý, 6762 sayýlý Kanunun paysahibine
tanýdýðý tüm malvarlýðýna, yönetime, denetlemeye ve incelemeye iliþkin haklarý vermekte, ayrýca bu
listeyi yeni haklarla zenginleþtirmektedir. Bunlar inter alia,

- þirketten çýkma hakký: (a) birleþmede (Tasarýnýn 141 inci maddesi).

(b) hakimiyetin kötüye kullanýlmasýnda [Tasarýnýn 200 üncü maddesinin ikinci fýkrasý].

- Özel denetim isteme hakký (Tasarýnýn 438 inci maddesi).

- Þarta baðlý sermaye artýrýmýnda önerilme hakký [Tasarýnýn 466 ncý maddesinin birinci fýkrasý].

- Eþit iþlemi isteme hakký (Tasarýnýn 357 nci maddesi).

(2) Paysahibine yeni dava haklarý tanýnmýþtýr; inter alia,

- Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmede ortaklýk payýnýn ve haklarýnýn veya ayrýlma karþýlýðý-
nýn uygun olmamasý halinde denkleþtirme talebi davasý (Tasarýnýn. 192 nci maddesi).

- Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmenin iptali davasý (Tasarýnýn 193 üncü maddesi).

- Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmede sorumluluk davasý (Tasarýnýn 194 üncü maddesi).

- Hakimiyetin kötüye kullanýlmasý halinde yönetim kuruluna sorumluluk davasý (Tasarýnýn 202
nci maddesinin ikinci fýkrasý) ve alacaklýlarýn davasýna müdahale (Tasarýnýn 202 nci maddesinin
üçüncü fýkrasý).

- Tam hakimiyette uyulmamasý gereken talimatlara uyan paysahibine sorumluluk davasý (Tasa-
rýnýn 204 üncü maddesi).

- Denetçi atanmasý davasý (Tasarýnýn 399 uncu maddesinin altýncý fýkrasý).

- Genel kurul kararlarýnýn hükümsüzlüðünün tespiti davasý (Tasarýnýn 447 nci maddesi).
- Kanuni þartlara uygun tasfiye memuru seçimi talebini içeren dava (Tasarýnýn 537 nci maddesi).
(3) Bazý haklarýn kullanýlmasý 6762 sayýlý Kanuna nazaran daha etkili ve kolay hale gelmiþtir,

inter alia,
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- Kurumsal temsilci sistemi (Tasarýnýn 428 ve 429 uncu maddeleri).
- Temsilcinin genel kuruldan önce talimat alma zorunluluðu (Tasarýnýn 428 ve 429 uncu mad-

deleri).
- Bilgi alma hakký (Tasarýnýn 200 ve 437 nci maddeleri).
- Ýnceleme hakký (Tasarýnýn 437 nci maddesi).
(4) Þeffaflýðý saðlayan araçlar artmýþtýr.
- web sitesi (Tasarýnýn 1524 ve 1527 inci maddeleri).
(5) Oyda imtiyaz sýnýrlandýrýlmýþtýr (Tasarýnýn 479 uncu maddesi).
(6) Baðlam sistemi keyfîlikten ve ucu açýk düzenlemelerden kurtarýlmýþtýr (Tasarýnýn 493 ve

495 inci maddeleri).
(7) Bildirim yükümleri öngörülmüþtür. Inter alia,
Bir paysahibinin þirkette belirli pay yüzdelerine ulaþmasý (Tasarýnýn 198 inci maddesinin birin-

ci fýkrasý); hakimiyet sözleþmesi kurulmasý (Tasarýnýn 198 inci maddesinin ikinci fýkrasý); birleþme
sözleþmesinin imzalanmasýndan sonra, birleþmeye katýlan ortaklýklarýn malvarlýklarýnda deðiþiklik
olmasý (Tasarýnýn 150 nci maddesi) gibi hallerde bildirim yükümü öngörülmüþtür.

(8) Yönetim kurulunun önemli bazý konularda beyanda bulunmasý veya rapor vermesi yükümü
getirilmiþtir. Inter alia,

- Baðlý ortaklýk yönetim kurulunun toplulukla iliþkiler raporu (Tasarýnýn 199 uncu maddesinin
birinci ve üçüncü fýkralarý).

- Hakim ortaklýk paysahibinin topluluk iliþkileri raporu (Tasarýnýn 199 uncu maddesinin dör-
düncü fýkrasý).

- Kurumsal yönetim ilkeleri deðerleme açýklamasý (Tasarýnýn 375 inci maddesinin birinci fýk-
rasýnýn (f) bendi, 1529 uncu maddesi).

- Kuruluþ (Tasarýnýn 349 uncu maddesi) ve sermaye artýrýmý beyannamesi.
m) Azlýk Haklarý
133 Tasarýda azlýk haklarý ile ilgili olarak üç yönden iyileþtirme yapýlmýþtýr: (a) Azlýk haklarý-

nýn etkin bir þekilde kullanýlmasýný engelleyen, gündeme baðlýlýk ilkesine haklýlýk temeli güçlü is-
tisnalar getirilmiþtir (364, 463 ve 438 ilâ 440 ýncý maddeler). (b) Azlýk haklarý sisteminin merkezin-
de özel denetçi atanmasý yer alýr. Çünkü onun raporu, sorumluluk davasýna giden yolu açabilecek;
gereðinde bilanço müzakereleri ertelenebilecektir. Özel denetçi mekanizmasý iþlemezse, azlýk hak-
larýndan beklenen yarar elde edilemez. 6762 sayýlý Kanunda sistem doðru iþlemiyordu. Çünkü, bir
taraftan gündemde madde bulunmasýnýn gerekip gerekmediði tartýþmalara yol açýyor, diðer taraftan
özel denetçiyi genel kurul yani çoðunluk seçiyordu. Tasarý, bu aksaklýklarý gidermiþ, denetçinin
mahkeme tarafýndan seçilmesi saðlanmýþ ve özel ihtiyaçlara cevap verecek þekilde denetçi yeniden
kaleme alýnmýþtýr (438 ilâ 440 ýncý maddeler). Bunun gibi genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýnda
yönetim kurulunu baðlayýcý süreler konulmuþtur (Tasarýnýn 412 nci maddesi) (c) Aynen paysahipli-
ði haklarýnda olduðu gibi azlýk haklarý listesine yenileri eklenmiþtir. Diðerleri yanýnda,

- Azlýða þirketin feshini isteme hakký tanýnmýþtýr (Tasarýnýn 531 inci maddesi).
- Finansal tablolarý inceleyen denetçinin, haklý sebeplerin varlýðý ve tarafsýzlýðý ihlâl etmesi ha-

linde azlýk tarafýndan görevden alýnmasý ve yerine yenisinin atanmasý davasý açýlabilmesine olanak
saðlanmýþtýr (Tasarýnýn 389 uncu maddesinin dördüncü fýkrasý).
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- Kapalý anonim þirketlerde pay senetlerinin basýlmasýný talep hakký azlýða verilmiþtir (Tasarý-
nýn 486 ncý maddesi).

n) Paysahibinin Þirketten Çýkarýlmasý (Squeeze Out)
134 AT'ýn 2004 tarihli þirketin kontrolünü saðlayan paylarýn alýnmasýna, yani "takeover bids"e

iliþkin yönergede, Forum European ile yukarýda 93 numaralý paragraftaki Yüksek Düzeyli Uzman-
lar Raporunda ve birçok AB üyesi ülkenin kanunlarýnda anýlan, þirketin paylarýnýn en az yüzde dok-
san ilâ doksanbeþine sahip hakim paysahibine, yüzde beþ ilâ on arasýnda paya sahip azlýðýn, yani az-
lýðý oluþturan paysahiplerinin paylarýný satýn alarak onlarý þirketten çýkarmak (squeeze out) hakký ta-
nýnmýþtýr. Tasarý, büyük çoðunluða bu hakký iki halde tanýmýþtýr: a) Bölünmede (Tasarýnýn 141 inci
maddesinin ikinci fýkrasý) b) Tam hakimiyet halinde (Tasarýnýn 208 inci maddesi).

Tasarýda paysahibini þirketten çýkarma oraný yüzde on olarak belirlenmiþtir. Baþka bir deyiþle
hâkim veya baþka bir paysahibi þirket barýþýný saðlamak amacýyla yüzde ona kadar azlýðýn paylarý-
ný alabilme hakkýný haizdir. Bu hak dolayýsýyla azlýk da kanunda öngörülen deðerde paylarýný sat-
mak zorunluluðu altýndadýr. Çünkü hâkim paysahibinin bu istemi mahkeme kararýna baðlanabilir.
Yüzde on uluslararasý þirketler hukukunda kabul edilebilir bir orandýr. Diðer yandan birleþme bað-
lamýnda þirketten çýkarma devreden þirketin oy hakkýný haiz ortaklarýnýnn yüzde doksanýnýn onayýy-
la alýnabildiðine göre (Tasarýnýn 151 inci maddesinin altýncý fýkrasý) 208 inci maddedeki düzenleme
151 inci maddenin altýncý fýkrasý hükmüyle uyum içindedir.

o) Oy Hakkýnda Temsil: Paysahipleri Demokrasisi
135 Tasarý anonim þirketler hukukunda 35 yýldan beri kullanýlan, derin bilimsel araþtýrmalara

konu olan, bir çok özgün önerinin yapýlmasýna neden oluþturan, paysahibinin deðerini ve oyun et-
kisini artýrmayý, genel kurullara ilgiyi artýrýp, katýlma isteksizliðinden doðan “güç boþluðu”nu orta-
dan kaldýrmayý amaçlayan “paysahipleri demokrasisi” öðretisinden izler taþýmaktadýr. Ýlk sorun
paysahibinin genel kurulda temsilidir. 6762 sayýlý Kanunda, oy hakkýnda temsil tamamýyla Borçlar
Kanununun temsil hükümleri çerçevesinde çözülmüþtü. Senede baðlanmamýþ paylar ile nama ve
gerçek nama yazýlý senetlerde, paysahibinin verdiði temsil belgesine dayalý doðrudan temsil, hami-
line yazýlý senetlerde ise zilyetlik temelinde dolaylý temsil söz konusuydu. "Hamiline yazýlý bir pay
senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse þirkete karþý rey hakkýný kullanmaya yetkilidir" ku-
ralý ise bir inanç iþlemi yanýnda esasýnda örtülü bir þekilde, bankalara tevdi edilen hamiline hisse se-
netlerine iliþkin oy hakkýna (Depotstimmrecht der Banken) yönelik bir temsil kuralýydý. Ancak Tür-
kiye'de Avrupa'nýn aksine bu tür tevdiler yaygýn olmadýðýndan kural, bankalarýn sanayiye egemen
olmalarý sakýncasý yönünden ele alýnmamýþ ve tartýþýlmamýþtý. Ancak geliþme, "tevdi" olgusunu dik-
kate almayý gerektirecek yöndedir. 6762 sayýlý Kanun, oy hakkýnýn temsilci aracýlýðýyla kullanýlma-
sý halinde oy sahibinin talimatlarý hakkýnda herhangi bir hükme yer vermemiþti. Soruna Borçlar Ka-
nunu anlayýþýyla yaklaþmanýn doðal sonucu olarak, genel kurullarda büyük güç boþluðu oluþmak-
taydý. Güç boþluðunun büyüklüðü halka arz edilen pay senedi oranýyla doðru orantýlýdýr. Bu, gele-
cekte Türkiye'de güç boþluðunun önemli bir sorun olacaðýna iþaret etmektedir.

Gerçekten hisse senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerde halk paysahibi genel kurul-
lara en düþük düzeyde katýlmakta, genel kurul bazen on-oniki paysahibi ile toplanmaktadýr. Top-
lumsal etkileri olan ve halka açýk þirketlerin iþlevlerini görmelerini engelleyen güç boþluðu sorunu-
nu Tasarý, (a) on-line oy kullanýmýyla, (b) zorunlu web sitesine de iþlev yükleyen talimata iliþkin hü-
kümlerle ve (c) özellikle baðýmsýz temsilcilerle çözmeyi amaçlamaktadýr. Yönetimin iþaret ettiði or-
gan temsilcisi karþýsýnda yer alacak örgütlü baðýmsýz temsilcilerin, yönetim ve muhalefet düzenini
oluþturarak paysahipleri demokrasisine yardýmcý olacaklarý düþünülmektedir.
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Bu kurallara uyulmadan alýnan temsil yetkisiyle genel kurula katýlanlara yetkisiz katýlmaya
iliþkin hükümler uygulanacaktýr.

Tasarý hükümlerinin hedeflediði sistem SPK'nýn tebliðleriyle yerleþecektir. SPK'nýn "yönetim
kurulu üyeliðine aday önerme komitesi"ni bazý þartlarda þart koþabileceði kabul edilmelidir. Ýkinci
olarak, oy hakkýnda imtiyazýn sýnýrlandýrýlmasý (132 numaralý paragraf) da, paysahipleri demokra-
sisinin geliþmesinde olumlu rol oynayacaktýr. Tasarýnýn yer verdiði araçlardan etkisizleþtirmekte,
hatta anlamsýzlaþtýrmaktadýr. Üçüncü bir araç, eþit iþlem ilkesidir (121 ve 132 numaralý paragraflar).
Tasarýda paysahibinin konumunu güçlendiren bir çok yenilik vardýr (132 numaralý paragraf).

ö) Kurumsal Yönetimi Ýlgilendiren Düzenlemeler
136 Tasarý kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörmüþ

diðer taraftan da, çeþitli konularda anýlan ilkelere uygun düzenlemeler yapmýþtýr.

Birinci grupta; SPK’ya tanýnan, kurumsal yönetim ilkelerini derecelendirme kural ve sonuçlarý-
ný belirleme yetkisi (Tasarýnýn 1529 uncu maddesi); yönetim kurulunun þirketi bu açýdan deðerlendi-
ren açýklamasý (Tasarý 375 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendi); tehlikelerin erken teþhisi ko-
mitesi (Tasarý m. 378); ayný konuda denetçiye verilen ikaz görevi (Tasarý m. 398.2,4); yönetimin, yö-
netim kurulu tarafýndan bir teþkilat yönetmeliði ile devri (Tasarý m. 367); murahhaslar (Tasarý m.
370); baðýmsýz ve ulusal standartlara göre yapýlmasý gereken denetim (Tasarý m. 397 vd.) anýlabilir.

Ýkinci grupta bazý somut düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir. Bunlarý, inter alia þöyle sýra-
layabiliriz. (1) Kuruluþ ve temel ilkelerde: Kurucu menfaatleri (Tasarý m. 348), kurucular beyaný (Ta-
sarý m. 349), kuruluþ denetçisi raporu (Tasarý m. 351), eþit iþlem ilkesi (Tasarý m. 357), paysahiple-
rinin þirkete borçlanmalarýnýn yasaklanmasý (Tasarý m. 358). (2) Yönetim kurulu düzeyinde: Profes-
yonel yönetimi saðlamak amacýyla, yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmalarý zorunluðunun kal-
dýrýlmasý (Tasarý m. 359); azlýða yönetim kurulunda temsil hakký (Tasarý m. 360); yönetim kurulu
üyelerinin görevleri sýrasýnda þirkete kusurlarýyla verecekleri zararýn sigorta ettirilmesi (Tasarý m.
361); borca batýklýkta nesnellik ve önlemler (Tasarý m. 376 ve 377). (3) Denetleme konusunda: Ba-
ðýmsýzlýk, tarafsýzlýk, uluslararasý standartta denetim, denetçinin müþterisine denetimden baþka hiz-
met verememesi, danýþmanlýk yapamamasý; ayný müþteriye ayný denetçi takýmý ile denetim hizmeti
sunulmamasý, yönetim kurulunun yýllýk raporunun denetim kapsamýnda olmasý, riskin teþhisi ve iç
denetim düzeninin standartlara uyup uymadýðýnýn denetimi. (4) Genel kurul düzeyinde: Devredile-
mez yetkilerin belirlenmesi (Tasarý m. 408); genel kurul iç yönetmeliði (Tasarý m. 419); organ tem-
silcisi, baðýmsýz temsilci, kurumsal temsilci (Tasarý m. 428 vd.); oyda imtiyazýn sýnýrlandýrýlmasý (Ta-
sarý m. 479). (5) Farklýlaþtýrýlmýþ teselsül [bu tür teselsül baðýmsýz olan ve olmayan yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluklarýnýn farklýlaþtýrýlmasýnda önemli rol oynayabilir. Hüküm bu yönde öðreti ve
yargý kararý geliþimine uygundur.] (madde 557). (6) Þeffaflýk: web sitesi (Tasarý m. 1502)

p) Baðlý Nama Yazýlý Paylar

137 6762 sayýlý Kanunun baðlý nama yazýlý pay senetleriyle ilgili düzenlemesi, sýnýrsýz baðlam
anlayýþýna dayanýyordu. Sýnýrsýzlýk, þirkete geniþ ve biraz da keyfî red olanaklarý saðlýyor, bu da bir
taraftan, bölünme kuramýna egemenlik tanýyor, diðer taraftan da red edilen pay sahibini ve devre-
deni,"malik fakat þirkete karþý paysahibi deðil/þirkete karþý paysahibi fakat malik deðil" anormal ko-
numuna yerleþtiriyordu. 1991'de Ýsv. BK'ya alýnan, beklenilmeyen ölçüde baþarýlý olan sistemi be-
nimseyen Tasarý düzeninin esasý, (a) baðlam sebeplerinin sýnýrlandýrýlmasý yoluyla þirketin red hak-
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kýna kýsýtlama getirilmesi, (b) red sebebi borsaya kote olmayan nama yazýlý paylarda haklý sebep ta-
nýnýr iken, red hakkýnýn borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylarda daha da kýsýtlanmasý ve iktisap
edenin paysahibi olarak tanýnacaðý yüzdesel sýnýrýn aþýlmasý gibi nesnel bir sebebe baðlanmasý ve
(c) esas sözleþmenin deðiþtirilmesi yolu ile baðlam getirilmesinin aðýrlaþtýrýlmýþ nisaplara tâbi tu-
tulmasýdýr (m. 421, 3 b.3). Borsaya kote olmayan paylarda haklý sebebin sýnýrlandýrýlmýþ olmasý ye-
ni anlayýþýn özelliðidir.

138 Bölünme kuramýný sistemden çýkarmak amacýyla borsaya kote edilmemiþ nama yazýlý his-
se senetlerinde, þirket onay vermediði sürece hisse senetlerinin mülkiyetinin (istisnalar dýþýnda)
devredende kalmasý kuralý getirilmiþtir. Yine ayný amaçla, yani bölünmeye olanak tanýmamak için,
borsaya kote nama yazýlý hisse senetlerinde, borsada iktisap halinde haklarýn devir ile devralana
geçtiði kabul edilerek borsaya dost bir çözüme gidilmiþtir.

r) Þarta Baðlý Sermaye Artýrýmý

139 Tasarýnýn bir yeniliði de þarta baðlý sermaye artýrýmýdýr. Bu suretle deðiþtirme ve alým hak-
larýna dayalý, artýrýmýn gerçekleþme düzeyinin ve zamanýnýn üçüncü kiþinin davranýþýna baðlý oldu-
ðu, þarta baðlý sermaye artýrýmý kurumunun getirilmesiyle, hem yeni menkul deðerler yaratýlmýþ,
hem þirketin finansmanýnda etkili yeni bir araca yer verilmiþ, hem de iþçilerin þirkete ortak olmala-
rý için bir olanak yaratýlmýþtýr .

s) Ýþçilerin Þirkete Katýlýmý

140 Tasarýda iþçilerin þirkete katýlmalarýný saðlayan iki araçtan biri þarta baðlý sermayedir. Ger-
çekten iþçilere alým haklarý tanýnabilir. Ýkinci olanak ise rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin
maddede yer almaktadýr. Tasarýda yeni çýkartýlacak paylarýn iþçilere sunulmasý rüçhan haklarýnýn sý-
nýrlandýrýlmasý için haklý sebep olarak kabul edilmiþtir (TK m. 461).

þ) Tazminat Talebinin Ýleri Sürülmesi

141 6762 sayýlý Kanunun dolayýsýyla zararýn paysahipleri ve þirket alacaklýlarý tarafýndan ileri
sürülmesine iliþkin hükümleri gerekli açýklýktan yoksun ve karýþýktýr. Bu Kanunun 309 uncu mad-
desinin birinci fýkrasý, paysahipleri ile alacaklýlara þirketle ayný sýrada ve eþit dava hakký tanýmýþ-
ken, ikinci fýkranýn bu hakkýn ancak þirketin iflâsýnda ve iflâs idaresinden sonra kullanýlabileceðini
öngörmesi tartýþmalara sebep olmuþtur. Tasarý bu karýþýklýðý, dava hakkýný þirkete ve ikmali halin-
de paysahibine tanýyarak, iflâsta da önce iflâs idaresine tanýyarak ortadan kaldýrmýþtýr.

t) Sorumlulukta Teselsül

142 Ýsv. BK m. 759'u aynen alarak Tasarý, kurul sorumluluðunda önemli bir yenilik yapmýþtýr.
6762 sayýlý Kanun anonim ortaklýða hâkim olan müteselsil sorumluluktan sorumlularýn zararýn tü-
münden müteselsilen sorumlu olmalarýný anlýyor, rûcu ile de ilgilenmiyordu. Hâkim Ýsviçre öðreti-
si bu anlayýþýn adalete ve müteselsil sorumluluk kavramýna aykýrý olduðu görüþündeydi. Ýsv. BK m.
758'in gerekçesinde, klasik mutlak müteselsil kurul sorumluluðu anlayýþý altýnda, münferit üyenin
ödeme olanaksýzlýðýnýn ceremesini davalýlarýn tümünün, nedensellik baðý bulunmamasýna raðmen
çekmesi düþüncesinin yattýðý; oysa, anonim þirkete egemen olan þeffaflýk ilkesi ve yeni özel dene-
tim sistemi karþýsýnda bu anlayýþýn haklýlýðýný yitirdiði belirtilmiþtir. Artýk tespiti kolay olan kusu-
run derecesine de hukukî sonuç baðlanmalýdýr. Bu sebeple Tasarý (m.557) farklýlaþtýrýlmýþ teselsül
ilkesini kabul etmiþtir.
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u) Cezaî Sorumluluk
143 Cezaî sorumluluk hükmü de Tasarýnýn bir yeniliðidir.
4. Limited Þirketler
a) Kuruluþ

144 Tasarýda limited þirket hükümlerinde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklikte, halen Ýsviç-
re'de tartýþýlmakta olan Ýsv. BK'nun limited þirketlere iliþkin hükümlerinin revizyonuna iliþkin tasa-
rý da dikkate alýnmýþtýr. Deðiþikliði yönlendiren düþünce, ileriki yýllarda, çeþitli sebeplerle, özellik-
le asgarî sermayenin yüksekliði sebebiyle giriþimcilerin anonim þirket yerine limited þirket kurma-
ya daha fazla yönelecek olmalarý dolayýsýyla bu þirketi biraz daha sermaye þirketine yaklaþtýrýlma-
sýdýr. Bu ana amaç nedeniyle Tasarý kaynak Ýsviçre modelinden bir çok noktada ayrýlmýþtýr. Limited
þirketin de en az anonim þirket kadar ticaret ve sanayi hayatýnda iþlev sahibi olmasý ve özellikle son
yýllarda yabancý yatýrýmlarýn bu türü tercih etmeleri de limited þirkete iliþkin hükümlerin geniþ çap-
ta deðiþtirilmesinde rol oynamýþtýr.

b) Kuruluþ

145 Limited þirketin kuruluþuna iliþkin hükümlerde büyük deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Belirtil-
mesi gereken ilk yenilik þirket sözleþmesinin (a) zorunlu içerik, (b) baðlayýcý olmasý için þirket söz-
leþmesinde yer almasý gereken kayýtlar olmak üzere iki kýsma ayrýlmýþ olmasýdýr. Sistem, þirket söz-
leþmelerinin bilinçle hazýrlanmasý gereðini ortaya çýkarmaktadýr. Bilinçle hazýrlanan bir þirket söz-
leþmesi de ihtilaflarý azaltacaktýr. Ýkinci yenilik ise tek ortaklý limited þirkettir. Tek ortaða düþen li-
mited þirketlere iliþkin tescil de bir yeniliktir. Üçüncü yenilik ise esas sermaye payýnýn taksitle öden-
mesinin kaldýrýlmýþ olmasýdýr. Peþin ödeme birçok hükmü gereksiz hâle getirmiþtir.

c) Esas Sermaye Payý

146 Tasarýnýn önemli yeniliði esas sermaye payýnda gerçekleþmiþtir. Ýlk olarak "ortaðýn serma-
yesi" (6762 sayýlý Kanun m. 507.3) ile "sermaye payý" (6762 sayýlý Kanun m. 518.1) terimlerinin ya-
rattýðý (kaynak Ýsv. BK'dan gelen) karmaþaya son verilmiþtir. Böylece öðretide kullanýlan "temel ser-
maye payý" ve "sermaye payý" terimlerine de artýk gerek kalmamýþtýr. Ýkinci olarak hiçbir yararý ol-
mayan, aksine güçlüklere yol açan "bir ortak, bir pay" ilkesi terk edilmiþ, bir ortaðýn birden çok pa-
yý olabileceði kabul edilmiþtir. Üçüncüsü esas sermaye payýnýn nama yazýlý senede baðlanmasýdýr.

d) Payýn Geçmesi

147 6762 sayýlý Kanunda aðýr þekil þartlarýna ve yorum güçlüklerine sebep olan maddî kural-
larý olan baðlanmýþ payýn geçmesine iliþkin hükümler sadeleþtirilmiþtir. "Payýn geçmesi" payýn dev-
rini, mirasla kazanýlmasýný ve cebri icra yoluyla edinmeyi içeren çatý kavramý ifade ettiðinden, te-
rimlerde özel bir özen gösterilmiþtir.

e) Özel Onaylý Devir ile Payýn Ýhalesi Sisteminin Kaldýrýlmasý

148 Tasarý hemen hemen hiç uygulanmayan 6762 sayýlý Kanunun 523 ve 524 üncü maddelerin-
de düzenlenmiþ bulunan özel onaylý devir ile payýn ihalesine yer vermemiþtir. Çünkü, söz konusu hü-
kümler, oluþturduklarý sistemin elveriþsizliði ve anlaþýlmazlýðý dolayýsýyla hemen hemen hiç uygu-
lanmýyordu. Ayný durum kaynak hukuk uygulamasý yönünden de geçerli olduðu için, Ýsviçre’de ha-
len parlamentoda bulunan limited þirketlerin reformu tasarýsýnda bu hükümler kaldýrýlmýþtýr.
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f) Çýkma ve Çýkarýlma
149 Çýkma, özellikle çýkarýlma, Tasarýda þirketin varlýðýný sürdürebilmesi ilkesi baðlamýnda

düzenlenmiþtir. Yeni yaklaþým kendisini özellikle ayrýlma akçesinde göstermektedir. Akçenin mu-
acceliyeti þirket düþünülerek hükme baðlanmýþtýr. Ayrýca, hesaplamada iþlem denetçisine görev ve-
rilmiþtir. Bu da hesaplamanýn keyfiliðini engelleyecek bir önlem olmasý yanýnda hiçbir esasa dayan-
mayan öznel hesaplamalarla þirketin zarara uðratýlmasý tehlikesini ortadan kaldýrmaktadýr. Çýkar-
maya katýlmak ise, gereksiz tekrarlarý önlemek amacýna yöneliktir.

g) Organsal Yapýnýn Düzeltilmesi
150 Tasarýda genel kurul ile yönetim arasýndaki iþlev ayrýlýðý belirginleþtirilmiþ ve özden yö-

netim ilkesi yerine, seçilmiþ yönetim düzeni kabul olunmuþtur. Özden yönetim ilkesi yönetim hak-
kýný tüm ortaklara kanunen verdiði için gereðinde kendiliðinden iþler hâle gelmekte ve ortaklarý
beklemedikleri güçlüklerle karþý karþýya býrakmaktadýr.

h) Sermaye Yerini Tutan Ödünçler
151 Almanya'dan alýnýp Tasarýya konulan bu kurum, þirketin kredi yeteneðini artýracak, iflâsla-

rý azaltabilecek ve alacaklýlara güven verecektir.
ý) Ek Ödeme Yükümlülükleri ile Yan Yükümlülükler
152 Avrupa ülkelerinde limited þirketin doðal araçlarý kabul edilen ek ödeme yükümlülükleri

ile yan edim yükümlülükleri Tasarýyla Türk hukukuna getirilmiþtir.
i) Yýlsonu Finansal Tablolarý
153 Tasarýnýn altý çizilmesi gereken yeniliði finansal tablolarda, anonim þirkete ait hükümlerin

limited þirkete de aynen uygulanmasýdýr. Böylece IFRS limited þirkette de uygulanacaktýr.
j) Denetim
154 Anonim þirketlerin denetlenmesine iliþkin hükümler limited þirketlere de uygulanacaktýr.
5. Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket
155 Herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
III. Kýymetli Evrak Kitabý
156 Bazý çeviri yanlýþlýklarý düzeltilmiþ, çeliþkiler ortadan kaldýrýlmýþtýr.
IV. Taþýma Ýþleri Kitabý
157 Tasarýda taþýma senedi dolayýsýyla kýymetli evrak hükümleri içinde yer alan taþýma ayrý bir

kitap haline getirilmiþtir.
158 Taþýmaya iliþkin hükümlerin büyük çoðunluðu 1926 yýlýnda kabul edilen Türk Ticaret Ka-

nunundan geliyordu. Bunlara da birçok ülkenin bugün yürürlükten kalkmýþ hükümleri kaynaklýk et-
miþti. Söz konusu hükümler hem Türkiye'yi uluslararasý piyasalarýn dýþýnda tutuyor hem taþýma sek-
törünün gereksinimlerine cevap veremiyor hem de yorum güçlükleri doðuruyordu. Bu sebeple esas
itibarýyla sýnýr aþan taþýmalar hakkýnda öngörülmüþ olmakla beraber hem iç hem de dýþ kara taþýma-
cýlýðýnda, uluslararasý uygulamada geniþ kabul gören CMR kýsaltmasýyla anýlan Karayollarýnda Eþ-
ya Taþýnmasýna Ýliþkin Milletlerarasý Sözleþme hükümlerinin Tasarýya yansýtýlmasý bir gereklilik
olarak ortaya çýkýyordu. Çünkü CMR sýnýr içi taþýmacýlýða iliþkin maddî hukuk ve kanunlar ihtilafý
kurallarý da içermektedir. Bu düþünce Komisyona da hâkim olmuþtur. Gerçi Türkiye 1977 yýlýnda
CMR'yi kabul etmiþti, ancak 6762 sayýlý Kanundaki hükümlerin bu uluslararasý sözleþme ile, çoðu
kez, çeliþmesi sorunlar çýkarýyordu. Bu nedenle, çeliþkinin ortadan kaldýrýlabilmesi için Tasarýda ta-
þýmanýn CMR hükümlerine uygun bir tarzda kaleme alýnmasý yoluna gidilmiþtir.
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159 CMR yanýnda, taþýnma eþyasýnýn taþýnmasý, deðiþik tür araçlarla taþýma, yolcu taþýma ve
özellikle taþýma iþleri yüklenicisi ve taþýma, özellikle Alm. TK'dan yararlanýlarak düzenlenmiþtir.

V. Deniz Ticareti Kitabý

160 Tasarýnýn deniz ticareti hukukuna iliþkin kitabýnda reform niteliðinde, geniþ çaplý deðiþiklik-
ler yapýlmýþtýr. Bu reform baðlamýnda bir taraftan mevcut kurumlar ve hükümler yenileþtirilmiþ, bir
taraftan da Tasarýya modern kurumlar ile hükümler eklenmiþ ve eskimiþ hükümler ayýklanýp, iþlevi
kalmamýþ kurumlar Tasarýya alýnmamýþtýr. Deniz hukuku reformunun esaslarýný þöyle özetleyebiliriz:

1. Uluslararasý Sözleþmelerle Uyum Saðlanmasý

161 Tasarýnýn deniz ticareti hukukuna iliþkin Kitabýnýn, uluslararasý sözleþmelerle uyumunun
saðlanmasý, reformun ilk hedeflerinden biridir. Bu amaçla, 1968-1979 tarihli Visby-Londra Kural-
larý, sýnýrlý sorumluluðu düzenleyen 1976 Londra Sözleþmesi, 1989 tarihli kurtarmaya iliþkin Lon-
dra Sözleþmesi, rehinler hakkýnda 1993 Cenevre Sözleþmesi, petrol kirliliði konusundaki 1992 ta-
rihli Londra Sözleþmeleri, gemilerin haczine iliþkin 1999 Cenevre Sözleþmesi, 2002 tarihli yolcu
taþýmasýna iliþkin Atina Sözleþmesi Tasarýya yansýtýlmýþtýr.

162 Türkiye, deniz ticaretine iliþkin birçok sözleþmeye taraftýr (koniþmentolara iliþkin 1924
Brüksel, devlet gemilerinin muafiyeti ve rehinler hakkýnda 1926 Brüksel, çatma ve kurtarmaya iliþ-
kin 1910 Brüksel Sözleþmeleri gibi). Bu Sözleþmelerin birçok hükmü, ayrýca 6762 sayýlý Kanunda
da yer almaktadýr. Ancak söz konusu Sözleþmelerle uyum Alm. TK.’nýn Dördüncü Kitabýndan ilgi-
li hükümlerin iktibasý yolu ile saðlanmýþtý. Almanya’dan alýnan hükümlerle bu sözleþmelerde yer
alan hükümler arasýnda ise uyumsuzluklar bulunmaktaydý. Özellikle, eþya taþýmaya, rehinlere ve
çatmaya iliþkin uluslararasý düzen ile ulusal düzen arasýnda farklýlýklar, hatta çeliþkiler mevcuttu.
Bunun sebebi, uluslararasý sözleþmelerin kurallarýný iç hukukuna taþýrken (koyduðu geniþ kapsam-
lý çekinceler sebebiyle) Alman kanun koyucusunun çok özgür hareket etmiþ olmasýydý. Sözleþme
ile 6762 sayýlý Kanun arasýnda farklýlýklar bulunmasý, uygulamayý sürekli rahatsýz etmiþtir. Bu
uyumsuzluklar, zamanaþýmý süreleri gibi önemli konularda bile ortaya çýkmaktadýr. Tasarýda bu tür-
den uyumsuzluk ve çeliþkiler giderilmiþtir.

2. Hükümlerin Sistematize Edilmesi

163 6762 sayýlý Kanunun Dördüncü Kitabý, çok sayýda Alman kanunundan alýnmýþ hükümler-
den oluþan bir derleme niteliðindeydi. Alm. TK.’nýn Dördüncü Kitabý ile birlikte, gemilerde aynî
haklara iliþkin iki kanun ve bir tüzük, eþya taþýmalarý hakkýndaki bir kanun ve iki tüzük ve 1950 ta-
rihli York-Antwerp kurallarý, 6762 sayýlý Kanunun esasýný oluþturmuþtu. 1861 tarihli Alman Umu-
mi Ticaret Kanunnamesinden aynen alýnan bu hükümlerin düzenlenme tarzý sistematik deðildi. Ta-
sarýda Beþinci Kitabýn tümü bilimsel bir sistematiðe baðlanmýþtýr.

3. Eskimiþ Hükümlerin Ayýklanmasý

164 6762 sayýlý Kanuna 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinden alýnmýþ bulu-
nan çok sayýda hüküm, günümüz deniz ticaretine yabancýdýr. Kaptanla kurulan hizmet sözleþmesi-
ne, kaptanla gemide bulunanlarýn iliþkilerine, bunlar arasýnda kaptanýn disiplin yetkisine, gemi
adamlarýnýn bilgi verme ve emirlere uymalarýna, yurt dýþýnda suç iþlenmesine ve özellikle deniz
ödüncüne ve 1940'larýn INCOTERMS kataloðundan alýnmýþ deniz aþýrý satýþlara iliþkin hükümler
gibi. Bunlar ve iþlevini tamamlamýþ birçok hüküm Tasarýya alýnmamýþtýr.
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4. Bölümler Ýtibarýyla Önemli Yenilikler
a) Gemi
aa) Genel Hükümler
165 Tasarýnýn 931 ilâ 937 nci maddelerinde yer alan genel hükümler, 6762 sayýlý Kanunun 816

ilâ 822 nci maddelerinden güncelleþtirilerek aktarýlmýþtýr. Sistematikteki yeri nedeniyle 6762 sayýlý
Kanunun 891 inci maddesi bu bölüme aktarýlmýþtýr. 6762 sayýlý Kanundaki “gemi” tanýmýnýn eksik-
likleri ve hatalarý dikkate alýnarak yeni bir taným verilmiþtir. Böylece, Beþinci Kitabýn uygulama ala-
ný, ihtiyaçlar doðrultusunda geniþletilmiþtir. “Denize elveriþlilik” ve “yola elveriþlilik” terimleri 6762
sayýlý Kanunun 817 nci maddesinde, “yüke elveriþlilik” terimi ise 1019 uncu maddenin birinci fýkra-
sýnda tanýmlanmýþtý. Bu tanýmlar, Tasarýnýn 932 nci maddesinde biraraya toplanmýþtýr. Nihayet, uy-
gulamada uzun süredir çok sayýda tartýþma ve tereddüde sebep olan, gemilerin hukuksal niteliði ile
ilgili Tasarýnýn 936 ve 937 nci maddeleri kabul edilerek, bu konuya nihaî olarak açýklýk getirilmiþtir.

bb) Geminin Hüviyeti
166 6762 sayýlý Kanunun 823 ilâ 838 inci maddelerinde daðýnýk biçimde yer alan hükümler, bi-

limsel bir sistematiðe uygun olarak yeniden düzenlenmiþtir. Bayrak çekme hakký ile ilgili hüküm-
lerin uygulamada yol açtýðý sorunlarý gidermek üzere kabul edilen 20/04/ 2004 tarihli ve 5136 sayý-
lý Türk Ticaret Kanununun Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun ile yapýlan deðiþik-
likler, esas itibarýyla muhafaza edilmiþ, ancak Tasarýnýn sistematiðine ve içeriðine uygun hale geti-
rilmiþtir. Bayrak çekme hakkýnýn kullanýlmasý ile ilgili ceza hükümleri, 5237 sayýlý Türk Ceza Ka-
nununda kabul olunan ilkeler ve hükümlerle uyumlaþtýrýlmýþtýr.

cc) Gemi Sicili
167 6762 sayýlý Kanunun 839 ilâ 865 inci maddeleri, bilimsel bir sistematiðe uygun olarak ye-

niden düzenlenmiþtir. Uygulamada karþýlaþýlan sorunlarý gidermek üzere çeþitli ekleme ve deðiþik-
likler yapýlmýþtýr. 20/04/2004 tarihli ve 5136 sayýlý Kanun ile 6762 sayýlý Kanunun 851 inci madde-
sinde yapýlan deðiþiklik incelenmiþ ve Tasarýnýn 965 inci maddesi “Cebri Ýcra Hakkýnda Özel Hü-
kümler”i düzenleyen Tasarýnýn 1350 ve devamýndaki hükümlerle uyumlu hâle getirilmiþtir.

dd) Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar
168 6762 sayýlý Kanunun 866 ilâ 945 inci maddelerinde yer verilen hükümler, sistematize edi-

lip yeniden düzenlenmiþ ve böylece, örneðin intifa hakký ile ilgili olarak farklý yerlerde bulunan hü-
kümler (6762 sayýlý Kanunun 878 inci ve 945 inci maddeleri) Tasarýnýn 1059 ve 1060 ýncý madde-
lerinde biraraya getirilmiþtir. Gemi mülkiyeti ile ilgili hükümlerde, mülkiyetin iktisabýna ve kaybý-
na iliþkin olarak 6762 sayýlý Kanunda açýk býrakýlmýþ olan haller 4721 sayýlý Kanunun sistemine uy-
gun yeni hükümlerle düzenlenmiþtir. Gemi mülkiyetinin temlik yoluyla iktisabýna iliþkin 6762 sa-
yýlý Kanunun 867 ilâ 871 inci maddelerinin, 1794 tarihli Prusya Umumî Kanunnamesinden gelmek-
te olduðu dikkate alýnarak, bu hükümlerin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiþtir. Bu düzenleme
yapýlýrken, gemi mülkiyetinin intikali için taraflarýn anlaþmasýný yeterli sayan kural (6762 sayýlý Ka-
nunun 868 inci maddesi) terk edilmiþ ve milletlerarasý deniz ticareti uygulamasý doðrultusunda mül-
kiyetin intikali için zilyetliðin nakli aranmýþtýr (Tasarýnýn 1001 inci maddesi). Ayrýca, mülkiyetin
devren iktisap edildiði bütün hallerde uygulanacak kurallar ile gemi satým sözleþmesiyle ilgili bu-
lunan kurallar (6762 sayýlý Kanunun 870 ve 871 inci maddeleri) tefrik edilmiþtir; satým hukukunu
ilgilendiren kurallar aynî haklarla ilgili bulunmadýðýndan Tasarýya alýnmamýþtýr. Bu hususta Borç-
lar Kanununun taþýnýr satýmýna iliþkin hükümleri uygulanacaktýr. Tasarýnýn 1003 ilâ 1005 inci mad-
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delerinde, gemi mülkiyetinin ziyaýna iliþkin yeni hükümler kabul edilmiþtir. 1003 üncü madde uya-
rýnca geminin ziyaý, mülkiyetin de ziyaýna yol açacaktýr; ancak “gemi” niteliðinin kaybolduðu hal-
lerde dahi hukuken dikkate alýnmasý gereken “enkaz” bulunabilir. Enkazýn kaldýrýlmasý ve enkazýn
sebep olabileceði çevre kirliliðinin önlenmesi, gemi mülkiyeti ziyaa uðrasa bile, devam edecektir.
Bu temel kural 1003 üncü maddenin ikinci cümlesinde tasrih olunmuþtur.

Tasarýnýn 1012 ilâ 1058 inci maddelerinde gemi ve yapý rehnine iliþkin hükümler, keza bilim-
sel bir sistematik içinde düzenlenmiþtir. Böylece 6762 sayýlý Kanunun 875 ilâ 944 üncü maddele-
rinde bulunan hükümler, 4721 sayýlý Kanunun sistemine uygun bir halde sýralanmýþtýr. Ayrýca, me-
haz Alman kanunlarýndan iktibas edilmiþ olan hükümlerde tercüme yanlýþlarý giderilmiþ, gerekli
yerlerde de 4721 sayýlý Kanunun hükümleriyle ahenk tesis edilmiþtir.

170 Nihayet Tasarýnýn 1059 ve 1060 ýncý maddelerinde, gemi üzerinde intifa hakký ile ilgili ku-
rallar biraraya toplanmýþtýr. 6762 sayýlý Kanunun 878 inci maddesinde yer alan ve sebepleri Alman
eþya hukukuna dayanan sýnýrlama terk edilmiþ, bunun yerine Ýsviçre-Türk eþya hukuku sistemine
uygun biçimde, gemiler üzerinde intifa hakkýnýn tesis edilmesi tümüyle serbest býrakýlmýþtýr.

171 6762 sayýlý Kanunun Dördüncü Kitabýnýn “Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar”a iliþkin Dör-
düncü Kýsmýnda yer alan 890 ýncý madde, Tasarýda yeni düzenlenmiþ olan Gemi Kira Sözleþmeleri
ile ilgili Bölüme alýnmýþ, ayný Kýsýmda yer alan 892 nci madde, gemilerin ihtiyati haczi Tasarýnýn
1352 ilâ 1376 ncý maddelerinde yeniden düzenlendiði için, Tasarýya alýnmamýþtýr.

b) Donatan ve Donatma Ýþtiraki
172 Tasarýnýn 1061 ilâ 1087 nci maddelerinde, esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 946 ilâ 970

inci maddelerinde düzenlenen hususlar ele alýnmýþtýr. Donatan hakkýnda verilen taným Tasarýnýn 931
inci maddesinde tercih edilen terminoloji doðrultusunda deðiþtirilmiþtir. Donatanýn, gemi adamlarý-
nýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþkin Tasarýnýn 1062 nci maddesinin birinci fýkrasýna, me-
haz Alm. TK.’nýn 485 inci paragrafýnda 1972 yýlýnda yapýlan deðiþiklik doðrultusunda, “kýlavuz”
da eklenmiþtir. Bu ekleme yapýlýrken Tasarýnýn 1291 inci maddesinde çatma hükümleri bakýmýndan
yapýlmýþ olan ayrým dikkate alýnmýþ ve maddenin uygulama alanýna “mecburi müþavir, ihtiyari mü-
þavir ve ihtiyari sevk kýlavuzlarýnýn kusuru” alýnmýþ, buna karþýlýk “mecburi sevk kýlavuzunun ku-
suru”ndan donatanýn sorumlu olmayacaðý ilkesi kabul edilmiþtir.

173 Donatanýn sorumluluðunun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin 6762 sayýlý Kanunun 948 inci mad-
desi, 19/11/1976 tarihinde Londra’da kabul edilen “Deniz Alacaklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlan-
masý Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme”nin Türkiye bakýmýndan yürürlüðe girmesiyle birlikte zým-
nen mülga olmuþtur. Bu sebeple Tasarýnýn 1062 nci maddesinde, bu konuya iliþkin milletlerarasý
sözleþmeleri saklý tutan bir genel hükmün kabulü ile yetinilmiþ, Tasarýnýn 1328 ilâ 1349 uncu mad-
delerinde ise ayrýntýlý düzenlemelere yer verilmiþtir.

174 6762 sayýlý Kanunun donatma iþtiraki hakkýndaki hükümleri sistematize edilmiþ, sadeleþ-
tirilmiþ ve Tasarýnýn Birinci Kitabýnda yer alan hükümlerle uyumlu hâle getirilmiþtir. Buna karþýlýk
6762 sayýlý Kanunun 971 inci maddesi, günümüz deniz ticaretinde “yapý ortaklýðý”nýn kalmamýþ ol-
masý nedeniyle, Tasarýya alýnmamýþtýr.

c) Kaptan
175 Tasarýnýn, kaptana iliþkin 1088 ilâ 1118 inci maddeleri, esas itibarýyla, 6762 sayýlý Kanunun

972 ilâ 1004 üncü maddelerinden alýnmýþtýr. Burada da, mehaz Alm. TK.’da 1972 ve 1986 yýllarýnda
yapýlan deðiþiklikler maddelere iþlenmiþ ve hükümler sistematize edilmiþtir. Türkiye’nin tarafý oldu-
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ðu 19/11/1976 tarihinde Londra’da kabul edilen “Deniz Alacaklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý
Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme”, kaptana da sorumluluðu sýnýrlandýrma hakký bahþettiðinden, Ta-
sarýnýn 1089 uncu maddesinin dördüncü fýkrasýna bu Sözleþmeyi saklý tutan bir hüküm eklenmiþtir.

176 6762 sayýlý Kanunun 1005 ilâ 1015 inci maddeleri, bu hususlar 20/04/1967 tarihli ve 854
sayýlý Deniz Ýþ Kanunu ile düzenlendiðinden; ayrýca ayný Kanunun Son Hükümlerinde yer alan
“Kaptanla gemide bulunan kimselerin münasebetlerine ait” 1467 ilâ 1472 nci maddeleri ise insan
haklarýna ve iþ hukukuna iliþkin Türkiye’nin tarafý olduðu milletlerarasý sözleþmelere aykýrý düþtük-
lerinden, Tasarýya alýnmamýþtýr.

d) Deniz Ticareti Sözleþmeleri
177 Tasarýnýn Beþinci Kitabýnýn Dördüncü Kýsmý deniz ticareti sözleþmelerine ayrýlmýþtýr.

Böylece, baþlýklar itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun Dördüncü Kitabýnýn dördüncü faslýnýn geleneði
sürdürülmüþ, ancak içerik olarak önemli deðiþiklikler yapýlýp yenilikler getirilmiþtir. 6762 sayýlý Ka-
nunun 1133 ilâ 1158 inci maddelerinde düzenlenmiþ olan denizaþýrý satýþ mukaveleleri Tasarýya
alýnmamýþtýr. Bu hükümler satým hukukuna aittir, üstelik de uygulamada bu sözleþmeler, sürekli ye-
nilenen kurallarla düzenlenmektedir. 6762 sayýlý Kanunun 1159 ilâ 1178 inci maddelerinde düzen-
lenmiþ olan Deniz Ödüncü Mukavelesi de Tasarýya alýnmamýþtýr; bu sözleþmelerin çaðdaþ deniz ti-
caretinde uygulamasý kalmamýþtýr. Buna karþýlýk iki sözleþmeye iliþkin yeni hükümler kabul edil-
miþtir: Tasarýnýn 1119 ilâ 1130 uncu maddelerinde gemi kira sözleþmeleri, 1131 ilâ 1137 nci mad-
delerinde de zaman çarteri sözleþmesi hakkýnda kurallar düzenlenmiþtir.

aa) Gemi Kira Sözleþmeleri
178 6762 sayýlý Kanunda gemi kirasýna iliþkin yer alan tek hüküm, Borçlar Kanununun taþýn-

maz kiralarýna müteallik hükümlerine atýf yapan 890 ýncý maddedir. Bu atýf hükmü, Türkiye’de yay-
gýn uygulama alaný olan gemi kira sözleþmeleri hakkýnda yeterli deðildi, üstelik sorunlara yol aç-
maktaydý. Bu nedenle 890 ýncý maddenin yerine, gemi kira sözleþmesine iliþkin somut hükümlere
yer vermek gerekmiþtir. Bu hükümler hazýrlanýrken, 1966 yýlýnda kabul edilen Fransýz Kanunu,
31/12/1966 tarihli Gemi Kirasý ve Denizde Taþýma Sözleþmesi Hakkýnda Fransýz Kanun Hükmün-
de Kararnamesi, 01/04/1991 tarihli Hollanda Deniz Ticareti Kanunu, 24/06/1994 tarihli Norveç De-
niz Ticareti Kanunu ve uygulamada yaygýn olarak kullanýlan matbu Ýngilizce sözleþmelerin hüküm-
leri dikkate alýnmýþtýr. Bu bölümde yer alan hükümler, yedek hukuk kuralý niteliðindedir; taraflar
sözleþmelerinde farklý düzenlemeler kararlaþtýrmakta serbesttir. Bu Bölümde hüküm bulunmayan
hallerde ise Tasarýnýn 1130 uncu maddesi uyarýnca Borçlar Kanununun adî kira sözleþmesine iliþ-
kin hükümleri tamamlayýcý olarak uygulanacaktýr; bu kural, 936 ncý maddede kabul edilen temel il-
kenin bir uygulamasýdýr.

bb) Zaman Çarteri Sözleþmesi
179 Uygulamada çok sýk kullanýlan zaman çarteri sözleþmesine iliþkin olarak 6762 sayýlý Ka-

nunda ayrýntýlý bir düzenleme bulunmamaktadýr. Bu nedenle yargýya intikal eden uyuþmazlýklarda
sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Bu sýkýntýlarý ortadan kaldýrmak amacýyla, zaman çarteri sözleþmesi hak-
kýnda da bazý temel hükümlerin Tasarýnýn 1131 ilâ 1137 nci maddelerine alýnmasý gerekmiþtir. Bu
hükümler hazýrlanýrken de, yine 1966 tarihli Fransýz Kanunu, 31/12/1966 tarihli Gemi Kirasý ve De-
nizde Taþýma Sözleþmesi Hakkýnda Fransýz Kanun Hükmünde Kararnamesi, 01/04/1991 tarihli
Hollanda Deniz Ticareti Kanunu, 24/06/1994 tarihli Norveç Deniz Ticareti Kanunu ve uygulamada
yaygýn olarak kullanýlan matbu Ýngilizce sözleþmelerin hükümleri dikkate alýnmýþtýr. Zaman çarte-
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ri sözleþmesinin hukukî niteliði tartýþmalý olduðundan, Tasarýdaki hükümlerin mümkün olduðunca
bu tartýþmaya müdahale etmeyen, somut ihtiyaçlarý karþýlayan genel geçerli kurallar içermesine
özen gösterilmiþtir.

cc) Navlun (Denizde Eþya Taþýma) Sözleþmesi
180 Tasarýnýn 1138 ilâ 1245 inci maddeleri, 6762 sayýlý Kanunun 1016 ilâ 1118 inci maddele-

rinde düzenlenmiþ olan hususlarý hükme baðlamaktadýr. Bu (üçüncü) bölümde yer alan hükümler
yedi ayýrým halinde düzenlenmiþtir: Birinci ayýrým (1138 ilâ 1141 inci maddeler) genel hükümler,
ikinci ayýrým (1142 ilâ 1177 nci maddeler) yükleme ve boþaltma, üçüncü ayýrým (1178 ilâ 1207 nci
maddeler) taþýyanýn sorumluluðu ve haklarý, dördüncü ayýrým (1208 inci madde) taþýtanýn ve yük-
letenin sorumluluðu, beþinci ayýrým (1209 ilâ 1227 nci maddeler) yolculuðun baþlamasýna veya de-
vamýna engel olan sebepler yüzünden sözleþmenin sona ermesi, altýncý ayýrým (1228 ilâ 1242 nci
maddeler) denizde taþýma senetleri ve nihayet yedinci ayýrým (1243 ilâ 1245 inci maddeler) emre-
dici hükümler konularýný düzenlemektedir.

181 Tasarýnýn 1138 ilâ 1141 inci maddelerinde yer alan genel hükümler, esas itibarýyla, 6762
sayýlý Kanunun 1016 ilâ 1019 uncu maddelerinden alýnmýþtýr.

182 Tasarýnýn 1142 ilâ 1177 nci maddelerinde, 6762 sayýlý Kanunun 1020 ilâ 1060 ýncý madde-
lerine göre yapýlan önemli deðiþiklikler ve yenilikler þöyle özetlenebilir: (1) Koniþmentolu Taþýma-
lara Ýliþkin Bazý Kaidelerin Tevhidi Hakkýnda 1924 Brüksel Sözleþmesinden iktibas edilmiþ olan
hükümler (Tasarýnýn 1145 ilâ 1149 uncu maddeleri), bu Sözleþmeyle tam uyumlu hale getirilmiþ,
ayrýca 1978 Hamburg Kurallarýnýn güverte yüküne iliþkin düzenlemesiyle tamamlanmýþtýr (Tasarý-
nýn 1151 inci maddesi); (2) Yükleme ve boþaltma yeri ile süreleri hakkýndaki hükümler (Tasarýnýn
1142 nci, 1152 ilâ 1157 nci, 1166 ncý, 1168 ilâ 1173 üncü maddeleri) yeniden düzenlenmiþ, millet-
lerarasý deniz ticaretinin çaðdaþ uygulamasýyla uyum saðlanmýþ, ayný zamanda da Ýsviçre-Türk
borçlar hukukunun temel ilkeleri Tasarýya yansýtýlmýþ, Türk hukukunda ilk defa “hýzlandýrma pri-
mi” ve birden çok yükletenin veya taþýtanýn bulunmasý halleri düzenlenmiþtir (1157 nci ve 1173 ün-
cü maddeler ile 1161 ilâ 1162 nci maddeler); (3) Yükleme ve boþaltma limanýnda sözleþmenin hiç
veya gereði gibi ifa edilmemesi halleri Ýsviçre-Türk borçlar hukuku ilkelerine göre yeniden düzen-
lenmiþ (Tasarýnýn 1158 ilâ 1160 ýncý ve 1174 üncü maddesi), bu çerçevede 6762 sayýlý Kanunun
1040 ilâ 1045 inci maddelerinde düzenlenmiþ olan “piþmanlýk navlunu”na iliþkin düzenleme tü-
müyle terk edilerek yerine bu hükmü karþýlayabilecek, borçlar hukuku ilkelerine uygun ve zararýn
ispatýna iliþkin yeni bir hüküm kabul edilmiþtir (Tasarýnýn 1158 inci maddesi).

183 Tasarýnýn, taþýyanýn sorumluluðuna iliþkin 1178 ilâ 1192 nci maddelerinde çok sayýda ye-
ni düzenlemeye yer verilmiþtir. Bu düzenlemeler yapýlýrken, Türkiye’nin tarafý olduðu 1924 Brük-
sel Sözleþmesi ile bu Sözleþmeyi tadil eden 1968 Visby Kurallarý ve 1979 Londra Protokolü esas
alýnmýþtýr. Bu sözleþmelerin tümünde hüküm bulunmayan hallerde, 1978 Hamburg Kurallarýnýn hü-
kümleriyle Tasarýnýn tamamlanmasý yoluna gidilmiþtir. Dolayýsýyla, taþýyanýn “teknik kusur ve yan-
gýn” sorumsuzluk sebepleri Tasarýda muhafaza edilmiþ (1180 inci madde), öte yandan da gecikme
zararýndan doðan sorumluluk, fiili taþýyanýn sorumluluðu, koli veya ünite baþýna Özel Çekme Hak-
ký ile sýnýrlý sorumluluk, hak düþürücü sürenin anlaþmayla uzatýlmasý, sorumluluk sýnýrlarýnýn hak-
sýz fiil taleplerine de uygulanmasý gibi, Türk uygulamasýnda da tartýþmalara yol açmýþ olan birçok
sorun, milletlerarasý düzenlemelerle uygun çözümlere kavuþturulmuþtur.

184 Taþýyanýn haklarýný düzenleyen Tasarýnýn 1193 ilâ 1207 nci maddelerinin, 6762 sayýlý Ka-
nunun 1069 ilâ 1081 inci maddelerine göre getirdiði en önemli yenilikler, navlunun borçlusunun ve
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muacceliyetinin tayin edilmiþ olmasý (1197 nci ve 1200 üncü maddeler) ile taþýyanýn bütün alacak-
larýnýn temini için 4721 sayýlý Kanunun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýnýn tanýn-
mýþ olmasýdýr (1201 inci madde). Böylece, 6762 sayýlý Kanunun 1069, 1070 ve 1077 nci maddele-
rine mehaz Alman hukukundan gelmiþ olan þahsi ve aynî güvenceler (teslimden kaçýnma hakký, re-
hin hakký) terk edilerek, Türk özel hukukunun bütün alanlarýnda geçerli olan genel kural ile uyum-
lu olarak hapis hakkýnýn uygulanmasý kabul edilmiþtir. Tasarýnýn aynî güvencelere iliþkin diðer bü-
tün hükümlerinde de ayný deðiþiklikler yapýlmýþtýr (891, 923, 1254, 1275 ve 1315 inci maddeler).

185 1924 Brüksel Sözleþmesinde yer aldýðý halde, 6762 sayýlý Kanuna geçmeyen bir hüküm,
taþýtanýn ve yükletenin sorumluluðuna iliþkin düzenlemedir. Bu hükmün Tasarýya alýnmasý gerek-
miþtir. Bu amaçla sevk edilen 1208 inci madde navlun sözleþmesi hakkýndaki üçüncü bölümün dör-
düncü ayýrýmýnda tek hüküm olarak bulunmaktadýr.

186 6762 sayýlý Kanunun 1082 ilâ 1096 ncý maddeleri, Tasarýnýn 1209 ilâ 1227 nci maddele-
rinde yeniden düzenlenmiþtir. Bu düzenlemeler yapýlýrken, eskimiþ hükümler tasfiye edilmiþ ve
borçlar hukukunun genel ilkeleriyle uyum saðlanmasýna özen gösterilmiþtir. Bu ayrýmda çözüme
kavuþturulan temel bir mesele, sözleþmeyi fesih hakkýnýn doðduðu hallerde, bu haktan kimin yarar-
lanabileceði sorusudur. Taþýtan navlun sözleþmesinin âkidi, koniþmento hamili ise yük üzerinde ta-
sarruf hakkýný haiz kiþi sýfatýyla fesih hakkýný dermeyan etmek isteyebilecektir. Tasarýnýn 1223 ün-
cü maddesinde bu hak, tasarruf yetkisini haiz olan kiþiye tanýnmýþtýr.

187 Tasarýnýn 1228 ilâ 1242 nci maddeleri, Denizde Taþýma Senetlerini düzenlemektedir. Uy-
gulamada bu senetlerin en önemlisi, hâlâ, koniþmentodur. Bu nedenle, koniþmento hakkýnda kap-
samlý bir düzenlemeye yer verilmiþtir (1228 ilâ 1241 inci maddeler). Bu hükümler düzenlenirken,
1924 Brüksel Sözleþmesi, 1968 Visby Kurallarý ve 1979 Londra Protokolü esas alýnmýþ, tamamla-
yýcý olarak da 1978 Hamburg Kurallarýndan istifade olunmuþtur. Bu ayrýmda kabul edilen en önem-
li yenilikler þöyle sýralanabilir: (1) Koniþmentonun çeþitli mekanik ve elektronik araçlarla düzen-
lenmesi yolu açýlmýþtýr (ilgisi sebebiyle 1504 üncü maddenin ikinci fýkrasý); (2) Uygulamada “in-
corporation clause” olarak isimlendirilen ve navlun sözleþmesinin hükümlerinin koniþmento hami-
line karþý dermeyanýný mümkün kýlmaya matuf kayýtlarýn geçerliliði 1237 nci maddede çözüme ka-
vuþturulmuþtur; buna göre, bu tür kayýtlarýn hüküm ifade edebilmesi için koniþmento hamiline çar-
ter partinin bir suretinin ibrazý þart olup ayrýca çarter partideki kayýtlarýn koniþmento hamili baký-
mýndan da uygulanmaya müsait olmasý gerekmektedir; (3) Koniþmentodan taþýyanýn kim olduðu-
nun anlaþýlamadýðý hallerde, donatanýn taþýyan sayýlacaðýna dair 6762 sayýlý Kanunun 1099 uncu
maddesinin kuralý muhafaza edilmiþ, ayrýca taþýyanýn kimliðinin yanlýþ veya geç bildirilmesinden
doðacak zararlar için yeni bir sorumluluk hükmü eklenmiþtir (1238 inci madde); (4) Deniz ticare-
tinde büyük sorunlara sebep olan “temiz koniþmento karþýlýðý garanti mektubu” uygulamasý hakkýn-
da Hamburg Kurallarýndan alýnmýþ olan yeni bir hüküm sevk edilmiþtir (1241 inci madde); (5) Ko-
niþmento dýþýnda düzenlenmesi mümkün olan baþka denizde taþýma senetleri için keza Hamburg
Kurallarýndan iktibas edilen yeni bir düzenlemeye yer verilmiþtir (1242 nci madde).

188 Tasarýnýn 1243 ilâ 1245 inci maddelerinde emredici hükümler 6762 sayýlý Kanunun 1116
ilâ 1118 inci maddelerine paralel olarak tanzim edilmiþ, ancak Tasarýdaki deðiþiklik ve yeniliklerin
gerektirdiði düzeltmeler yapýlmýþtýr.

dd) Zamanaþýmý
189 6762 sayýlý Kanunda, deniz ticaretine iliþkin zamanaþýmý süreleri 1259 ilâ 1262 nci mad-

delerde topluca ele alýnmýþtýr. Bu düzenleme uygulamada sýkýntýlara ve þikayetlere sebep olmuþtur.
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Dolayýsýyla Tasarýda, zamanaþýmýna iliþkin her bir hükme, ait olduðu hukukî iliþki ile birarada yer
verilmesi ilkesi kabul edilmiþtir. Bu ilke doðrultusunda sevk edilen Tasarýnýn 1246 ncý maddesi, ge-
mi kira sözleþmesi, zaman çarteri sözleþmesi ve navlun sözleþmesinden doðan bütün alacaklara þâmil
olduðundan, Deniz Ticareti Sözleþmeleri hakkýndaki Dördüncü Kýsým içinde tek maddelik ayrý (Dör-
düncü) Bölüm içinde yer almýþtýr. Bu madde uyarýnca 1119 ilâ 1245 inci maddelerde düzenlenen söz-
leþmelerden ve hukukî iliþkilerden doðan bütün alacaklar, bir yýllýk zamanaþýmý süresine tâbi tutul-
muþtur. Bu sürenin baþlangýcý, Borçlar Kanununun genel kuralý doðrultusunda belirlenmiþtir.

ee) Deniz Yoluyla Yolcu Taþýma Sözleþmesi
190 6762 sayýlý Kanunun yolcu taþýma mukavelesine iliþkin 1119 ilâ 1132 nci maddelerinin ne-

redeyse tümü, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden (1897 tarihli Alm.TK. vasýta-
sýyla) iktibas edilmiþti. Bu hükümler, yolcu taþýmacýlýðýnýn güncel ihtiyaçlarýna cevap vermekten
uzaktý. Yolcu taþýma sözleþmesi hakkýnda çok sayýda milletlerarasý sözleþme akdedilmiþtir. Türkiye
henüz bu sözleþmelerden birine taraf olmamýþtýr. Deniz yoluyla yolcu taþýmacýlýðýnýn ülkemizde bü-
yük geliþme göstermesi dikkate alýnarak, bu alanda milletlerarasý düzenlemelere uygun çaðdaþ hü-
kümlerin kabul edilmesi gerekmiþtir. Bu amaçla 01/11/2002 tarihinde Londra’da kabul edilen “Yol-
cularýn ve Bagajlarýnýn Deniz Yoluyla Taþýnmasý Hakkýnda Atina Sözleþmesi”nin hükümleri esas
alýnmýþtýr. Bu Sözleþmenin temelinde, 1974 yýlýnda Atina’da ayný baþlýkla kabul edilen Sözleþme
yatmaktadýr. Anýlan Sözleþme çeþitli deðiþikliklere uðradýktan sonra, 01/11/2002 tarihli Londra
Protokolü ile esaslý bir revizyona tâbi tutulmuþtur. Bu revizyonun iþlendiði metni anlatmak üzere,
Sözleþmenin resmi baþlýðý “2002 Atina Sözleþmesi” olarak deðiþtirilmiþtir. Bu temel gerekçe çer-
çevesinde, Tasarýnýn 1247 ilâ 1250 nci ve 1256 ilâ 1271 inci maddelerine anýlan Sözleþmenin hü-
kümleri iþlenmiþtir. Bu hükümlerle getirilen yeni sistemde taþýyanýn sorumluluðu, zararýn sebebine
ve kusurun bulunup bulunmamasý ihtimallerine göre kapsamlý bir düzenlemeye kavuþturulmuþ, zo-
runlu sorumluluk sigortasý getirilmiþ, fiili taþýyanýn ve taþýyanýn adamlarýnýn sorumluluðu ayrý hü-
kümlerle düzenlenmiþ ve yolcunun yanýndaki eþya bakýmýndan da ayrýntýlý sorumluluk hükümleri
kabul edilmiþtir. Tasarýnýn 1249 uncu maddesinin ikinci fýkrasý, 1250 nci maddesinin üçüncü fýkra-
sý ve 1251 ilâ 1254 üncü maddeleri Tasarýnýn sistemine uygun hale getirilerek 6762 sayýlý Kanun-
dan alýnmýþtýr. Tasarýnýn 1254 üncü maddesinde, ilgili diðer hükümlerde yapýldýðý gibi, taþýyanýn
alacaklarý için 4721 sayýlý Kanunun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakký tanýnmýþtýr.
Zamanaþýmýný düzenleyen 1270 inci maddenin ilk dört fýkrasýnda, 2002 Atina Sözleþmesinin hü-
kümlerine uygun olarak taþýyanýn sorumluluðu hakkýndaki hükümlere, son fýkrada da yolcu taþýma
sözleþmesinden doðan diðer bütün alacaklara iliþkin düzenlemeye yer verilmiþtir.

e) Deniz Kazalarý
191 6762 sayýlý Kanunun Dördüncü Kitabýnýn Beþinci Faslýnda “deniz kazalarý” düzenlenmiþ-

tir; bu fasýl kendi içinde müþterek avarya, çatma ve kurtarmayý düzenleyen üç kýsýma ayrýlmýþtýr.
Tasarýnýn Beþinci Kitabýnýn Beþinci Kýsmýnda bu sistematik muhafaza edilmiþ, ancak her bir bölüm-
de çok sayýda deðiþiklik yapýlmýþ ve yeni hükümler kabul edilmiþtir.

aa) Müþterek Avarya
192 Müþterek avarya, mehaz Alm.TK.’nýn 700 ilâ 733 üncü paragraflarýnda düzenlenmiþti. Mil-

letlerarasý alanda, müþterek avarya hakkýnda bir sözleþme bulunmamakla birlikte, Milletlerarasý Hu-
kuk Derneði tarafýndan kabul edilen ve düzenli aralýklarla yenilenen York-Antverp Kurallarý genel
geçerli kurallar halini almýþtýr. 6762 sayýlý Kanuna iliþkin hükûmet tasarýsý hazýrlanýrken, mehaz Al-
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man Kanununun hükümleriyle York-Antverp Kurallarýnýn 1924 yýlýnda kabul edilmiþ düzenlemesi
esas alýnmýþtý. Hükûmet tasarýsýný gözden geçiren Adliye Encümeni, 1950 yýlýnda kabul edilen (o
gün için yeni) York-Antverp Kurallarýný dikkate alarak çok sayýda deðiþiklik yapmýþtýr. 6762 sayýlý
Kanun yürürlüðe girdikten sonra York-Antverp Kurallarý birçok kez tadil edilmiþ ve milletlerarasý
deniz ticaretinin geliþen ihtiyaçlarýna uydurulmuþtur. Oysa 6762 sayýlý Kanunun hükümlerinde ayný
yönde deðiþiklikler yapýlamadýðý için, kanun ile uygulama arasýnda kopukluk meydana gelmiþtir. Bu
kopukluðun yeniden yaþanmamasý için, York-Antverp Kurallarýnýn en güncel metninin Tasarýya iþ-
lenmesinden kaçýnýlmýþtýr. Bunun yerine, Tasarýnýn 1273 üncü maddesinde York-Antverp Kurallarý-
nýn, Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü ile Denizcilik Müsteþarlýðý tarafýndan oluþturulacak bir ihtisas ko-
mitesi tarafýndan tercüme edilip Resmi Gazetede ilan edilmesi usulü kabul edilmiþtir. York-Antverp
Kurallarýnda bir deðiþiklik yapýlýr yapýlmaz, ayný usul resen veya herhangi bir kiþinin müracaatý üze-
rine iþletilecektir. Böylece, müþterek avaryaya iliþkin maddi hukuk sorunlarý, daima güncel tutulacak
olan York-Antverp Kurallarý tarafýndan hükme baðlanmýþ olacaktýr. Buna karþýlýk, anýlan Kurallarýn
açýk býraktýðý hususlar Tasarýda düzenlenmiþtir. Garame payý borçlularýna iliþkin yeni bir hükmün ya-
nýsýra, garameye girecek eþya üzerinde hapis hakkýnýn tanýnmýþ olmasý temel yeniliklerdir. Ayrýca,
Alman Nizasýz Kaza Kanunundan iktibas edilmiþ olan 6762 sayýlý Kanunun dispeçe iliþkin 1207 ilâ
1213 üncü maddeleri, mehaz Kanun ile karþýlaþtýrýldýktan sonra yanlýþlýk ve eksiklikleri giderilmek
suretiyle Tasarýnýn 1278 ilâ 1284 üncü maddelerinde yeniden düzenlenmiþtir.

bb) Çatma
193 Gemilerin denizde çarpýþmasýna iliþkin olarak 23/09/1910 tarihinde Brüksel’de “Denizde Çat-

malara Ýliþkin Bazý Kurallarýn Birleþtirilmesi Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme” kabul edilmiþtir.
09/05/1937 tarihli ve 3226 sayýlý Kanun uyarýnca bu Sözleþmeye taraf olunmuþtur; katýlma belgeleri-
nin tevdiinde yaþanan gecikme nedeniyle Sözleþme, Türkiye hakkýnda 16/09/1955 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. Anýlan Sözleþmenin hükümleri mehaz Alm.TK. vasýtasýyla, 6762 sayýlý Kanunun 1216 ilâ
1221 inci hükümlerine iktibas edilmiþ, ayrýca 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden ge-
len bazý hükümlerle tamamlanmýþtý. Tasarý hazýrlanýrken, milletlerarasý sözleþmeler ile millî hukuk ara-
sýnda tam bir uyum saðlanmasý doðrultusundaki temel ilke esas alýnmýþtýr. Bu ilke uyarýnca, 1910 Söz-
leþmesinden yanlýþ veya eksik alýnan düzenlemeler, Tasarýnýn 1286 ilâ 1297 nci hükümlerinde tamam-
lanmýþtýr (1286 ncý madde, 1287 nci maddenin ikinci fýkrasý, 1289 uncu maddenin birinci fýkrasýnýn
ikinci ve üçüncü cümleleri, 1290 ýncý madde, 1293 ilâ 1296 ncý maddeler). Ayrýca, çatma hükümleriy-
le taþýyanýn teknik kusurdan doðan sorumsuzluðu (Tasarýnýn 1180 inci maddesi) arasýndaki iliþki, 1910
Sözleþmesinin ve mehaz Alman hukukunun hükümlerine uygun olarak açýklýða kavuþturulmuþ, teknik
kusur definden çatma hallerinde de yararlanýlacaðý hükme baðlanmýþtýr (Tasarýnýn 1289 uncu maddesi-
nin ikinci fýkrasýnýn birinci cümlesi). Bu definin yabancý bir yargý çevresinde dolanýlmasý halinde orta-
ya çýkabilecek rücu sorunlarýný çözmek üzere ayný maddede yeni bir hüküm daha kabul edilmiþtir. Öte
yandan, 6762 sayýlý Kanunun 1219 uncu maddesinde sözü edilen kýlavuzun hukuki niteliði, Yargýtay’ýn
16/03/1955 tarihli Ýçtihadý Birleþtirme Kararý ile belirlendiðinden, Tasarýnýn 1291 inci maddesi bu doð-
rultuda yeniden düzenlenmiþtir. Uygulamada, bir çatma meydana geldiðinde taraflarýn yaptýrdýklarý de-
lil tespitleri çok sayýda tereddüde sebep olmaktaydý; bu sorunlarý gidermek üzere, delil tespitlerinin usu-
lü ve hazýrlanacak rapor hakkýnda Tasarýnýn 1292 nci maddesi sevk edilmiþtir.

cc) Kurtarma
194 Denizde kurtarma ve yardým da yine 23/09/1910 tarihinde Brüksel’de kabul edilmiþ olan

bir Milletlerarasý Sözleþme ile düzenlenmiþti. Türkiye bu Sözleþmeye taraf olmuþ, ayrýca da Söz-
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leþmenin hükümlerini mehaz Alm. TK. vasýtasýyla 6762 sayýlý Kanunun 1222 ilâ 1234 üncü mad-
delerine iþlenmiþ, tamamlayýcý olarak da 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnamesinden ge-
len hükümleri kabul etmiþtir. Bu düzenlemeler, 20. yüzyýlýn baþlarýndaki denizcilik ihtiyaçlarýný
karþýlamaktaydý. Ancak, günümüzün yoðun deniz trafiði, gittikçe artan petrol ve tehlikeli yük taþý-
macýlýðý, büyüyen ve idaresi güçleþen gemiler, denizde kurtarma alanýnda yepyeni ihtiyaç ve zaru-
retlerin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Türkiye’de son yýllarda üst üste yaþanmýþ olan vahim deniz
kazalarý, bütün bu ihtiyaçlarýn Türk karasularý açýsýndan ne denli varit olduðunu ortaya koymuþtur.
Milletlerarasý alanda, bu yeni ihtiyaçlara ve geliþmelere cevap verebilmek üzere, 28/04/1989 tari-
hinde Londra’da “Denizde Kurtarma Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme” kabul edilmiþtir. Bu Söz-
leþme, çok kýsa süre içinde geniþ bir katýlým bularak yürürlüðe girmiþ olup, bütün denizci ülkeler-
de baþarýyla uygulanmaktadýr. Mehaz Alman hukukunda da Sözleþmenin hükümleri 16/03/2001 ta-
rihinde Ticaret Kanununa iþlenmiþtir. Bu tespitler çerçevesinde, Tasarýnýn 1298 ilâ 1319 uncu mad-
deleri, 1989 Sözleþmesinin hükümlerine göre hazýrlanmýþtýr. Tamamlayýcý hususlarda Tasarýnýn sis-
temine uygun hükümler kabul edilmiþtir. Böylece kabul edilen sistemin getirdiði önemli yenilikler
þöyle sýralanabilir: (1) 1910 Sözleþmesinden gelmekte olan “kurtarma” ve “yardým” arasýndaki ay-
rým kaldýrýlmýþ ve bu nitelikteki her türlü fiil veya hareket “kurtarma faaliyeti” terimi içinde toplan-
mýþtýr; (2) Kurtarmaya konu teþkil edebilecek su araçlarý ve eþya geniþ bir þekilde tanýmlanmýþ, böy-
lece kurtarma hükümlerinin uygulama alaný yaygýnlaþtýrýlmýþtýr; (3) Kurtarma iþinin bir devlet ku-
ruluþu tarafýndan yapýlmasý halinde “gönüllülük” unsurunun bulunup bulunmadýðý tartýþmasý sona
erdirilmiþ ve kurtarma yükümlülüðünün mevzuat gereði bulunduðu hallerde dahi kurtarma hüküm-
lerinin uygulanacaðý kabul edilmiþtir; (4) Kaptanýn kurtarma sözleþmesi yapma yetkisi ve kapsamý
düzenlenmiþtir; (5) Kurtarma sözleþmesiyle deðiþtirilemeyecek emredici kurallar kabul edilmiþtir;
(6) Taraflarýn yükümlülükleri düzenlenmiþ ve bu çerçevede özellikle çevrenin korunmasýna iliþkin
kurallar getirilmiþtir; (7) Kurtarma ücretinin belirlenmesinde esas alýnacak çaðdaþ kýstaslar öngö-
rülmüþ, borçlular ve güvenceler yeniden düzenlenmiþtir; (8) Kurtarma ücretinin paylaþtýrýlmasý hu-
susunda mahkemeleri fazlasýyla meþgul etmiþ olan sorunlarý ortadan kaldýracak açýk hükümler ge-
tirilmiþtir; (9) Kurtarma faaliyetinin çevre kirliliðini önlemeye veya sýnýrlamaya da yönelik olduðu
hallerde, kurtarana bir özel tazminat ödenmesini öngören kapsamlý bir düzenleme kabul edilmiþtir;
(10) Zamanaþýmý yeniden düzenlenmiþtir.

f) Gemi Alacaklarý
195 6762 sayýlý Kanunun 1235 ilâ 1257 nci maddelerinde düzenlenmiþ bulunan “gemi alacak-

lýlarý” Tasarýnýn 1320 ilâ 1327 nci maddelerinde “gemi alacaklarý” baþlýðý altýnda tümüyle yeniden
hükme baðlanmýþtýr. Bu düzenleme yapýlýrken, 06/05/1993 tarihinde Cenevre’de kabul edilmiþ olan
“Gemiler Üzerindeki Ýmtiyazlar ve Ýpotekler Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme” esas alýnmýþtýr. Ni-
tekim bu Sözleþme, Tasarýnýn 1352 ilâ 1376 ncý maddelerinde düzenlenen gemilerin ihtiyatî haczin-
de esas alýnmýþ olan 12/03/1999 tarihli “Gemilerin Ýhtiyatî Haczine Ýliþkin Milletlerarasý Sözleþme”
ile uyum içinde bulunup, mezkur Sözleþmeler birbirini tamamlamaktadýr. 1993 Sözleþmesi uyarýn-
ca yeniden kurulan sistemde, son yýllarda yargýyý çok meþgul etmiþ olan sorunlar çözüme kavuþtu-
rulmuþtur. Tasarýnýn 1377 nci maddesiyle tamamlanan 1320 nci maddesi, alacak ile bu alacaðý te-
min eden rehin hakký arasýnda kesin çizgilerle ayrým yapmaktadýr. Buna göre, aslolan alacaðýn ken-
disidir; eðer alacak doðmuþsa, o alacaðý güvenceye kavuþturmak üzere kanundan ötürü bir rehin
hakký doðmaktadýr. Böyle bir rehin hakkýnýn doðumuna yol açan alacaklar, Tasarýda “gemi alacak-
larý” adýný almýþtýr. Bu alacaklar, 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ilk beþ bendinde, 1993 Söz-
leþmesinin 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýna uygun olarak sýralanmýþtýr. Ayrýca, Sözleþmenin 6
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ncý maddesi ile tanýnmýþ olan yetkiye istinaden, müþterek avarya garame payý alacaklarý da, gemi
alacaklarýnýn listesine eklenmiþtir. Gemi alacaklarýný temin eden rehin hakkýnýn hukuki özellikleri,
Tasarýnýn 1321 ilâ 1325 inci maddelerinde düzenlenmiþtir. Buna göre rehin hakký, gemi ve eklenti-
si üzerinde doðar; geminin yerine geçen tazminat alacaklarý üzerinde devam eder. Buna karþýlýk re-
hin hakký navluna ve gemi için ödenecek sigorta tazminatýna þamil deðildir. Gemi alacaklarýnýn ön-
celiði 1993 Sözleþmesinin 5 ve 6 ncý maddeleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fýkrasý doðrultusun-
da düzenlenmiþtir. Buna göre, kamu kurumlarýnýn enkaz kaldýrma alacaklarý, gemi alacaklýlarýnýn
rehin hakkýna takaddüm eder; müþterek avarya garame payý alacaklarý ise, akdî rehinlerden dahi
sonra gelir. Bu sýralama, Tasarýnýn 1389 ilâ 1397 nci maddelerinde düzenlenen sýra cetveline de yan-
sýtýlmýþtýr. Gemi alacaklýlarýnýn kendi aralarýndaki sýrada kurtarma alacaklýlarýna öncelik tanýnmýþ-
týr. Gemi alacaðýnýn intikali halinde, rehin hakkýnýn da intikal edeceði açýk bir hükümle bildirilmiþ-
tir. 6762 sayýlý Kanundan farklý olarak, gemi alacaklarýný temin eden rehin haklarý, kýsa hak düþü-
rücü sürelere tâbi tutulmuþtur; Tasarýda bu açýdan bütünlük saðlamak üzere, ayný sürelerin gemi ala-
caklarý hakkýnda iþleyecek zamanaþýmý süresi olarak da kabulü gerekmiþtir. Diðer yandan, 6762 sa-
yýlý Kanunun 1258 inci maddesinde yer verilen “yük alacaklýsý hakký”na iliþkin düzenleme Tasarý-
ya alýnmamýþtýr. Mehaz Alm.TK.’da bulunmayan bu terim, Alman öðretisinde de tartýþmalara yol
açmýþtýr. Tasarýda, Alman hukukundan iktibas edilmiþ olan bütün alýkoyma ve rehin haklarýnýn ye-
rine 4721 sayýlý Kanunun 950 nci maddesi anlamýnda hapis hakký tanýnmýþ olduðu için, 6762 sayý-
lý Kanunun 1258 inci maddesine tekabül eden bir düzenlemeye ihtiyaç kalmamýþtýr.

g) Sorumluluðun Sýnýrlanmasý ve Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini
196 Türkiye, 19/11/1976 tarihinde Londra’da kabul edilen “Deniz Alacaklarýna Karþý Mesuli-

yetin Sýnýrlanmasý Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme”ye taraf olmuþtur. Bu nedenle, donatanýn so-
rumluluðunu gemi ve navlun ile sýnýrlayan 6762 sayýlý Kanunun 948 inci maddesi zýmnen ilga edil-
miþtir. Ardýndan Türkiye, 27/11/1992 tarihinde Londra’da kabul edilen “Petrol Kirliliðinden Doðan
Zararýn Hukuki Sorumluluðu ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþme” ve “Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmi-
ni Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý ile Ýlgili Uluslararasý Sözleþme”ye taraf olmuþtur. Tasarý-
da, 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmelerin uygulanmasýna iliþkin çeþitli hükümlerin sevk edilmesi ge-
rekmiþtir. Ancak, 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler doðrudan uygulanacak olan kurallardýr; yani,
20/05/1982 tarihli ve 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanunun
1 inci maddesi anlamýnda “yabancýlýk unsuru” barýndýrmayan, tümüyle millî nitelikteki uyuþmaz-
lýklarda dahi, anýlan Sözleþmeler, Resmi Gazetede yayýmlandýklarý gibi mahkemeler tarafýndan uy-
gulanmak zorundadýr. Dolayýsýyla, ayný hükümleri Tasarýda tekrar etmek isabetsiz bulunmuþtur.
Onun yerine, Sözleþmelerin Tasarý hükümleriyle birarada uygulanabilmesini temin edecek tamam-
layýcý kurallarýn kabulü ile yetinilmiþtir. Bu kurallar hazýrlanýrken, Sözleþmelere taraf olan çok sa-
yýda ülkedeki düzenlemeler karþýlaþtýrýlarak, milletlerarasý uygulama ile uyum saðlanmasýna özen
gösterilmiþtir. Tasarýnýn bu hükümleri hazýrlanýrken, 1976 Sözleþmesini tadil eden 1996 tarihinde
kabul edilmiþ olan Protokolün hükümleri de dikkate alýnarak Tasarýya yansýtýlmýþtýr.

Öte yandan, gemilerin sebep olduðu zarara iliþkin iki yeni milletlerarasý sözleþme daha kabul
edilmiþtir. Bunlardan birincisi tehlikeli maddelerden doðan sorumluluk hakkýnda 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 yakýt kirliliðinden doðan so-
rumluluk hakkýnda 23/03/2001 tarihli “International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage”dir. Türkiye’nin bu sözleþmelere taraf olmasýna iliþkin deðerlendirmeler sürmek-
tedir. Sonuçta bu Sözleþmelerin kabul edilmesi halinde, Tasarýnýn bu Kýsmýna yeni düzenlemelerin
eklenmesi gerekecektir.
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h) Cebrî Ýcra Hakkýnda Özel Hükümler
197 Deniz ticareti hukukunun en çok tartýþmalara sebep olan alanlarýndan birisi de denizde

cebrî icra konusudur. Almanya’dan ve milletlerarasý sözleþmelerden iktibas edilen maddi hukuk ku-
rallarý ile Ýsviçre’den iktibas edilen usul ve icra hukuku kurallarýnýn birarada uygulanmasý, sayýsýz
soruna sebep olmuþtur. Bu sorunlarýn, hiç olmazsa bir kýsmýnýn üstesinden gelebilmek için, Tasarý-
nýn Beþinci Kitabýna “deniz hukukunda cebrî icra hakkýnda özel hükümler”e iliþkin Sekizinci Kýs-
mýn eklenmesi gerekmiþtir. Bu Kýsým kendi içinde dörde ayrýlmaktadýr: 1350 nci maddede uygula-
nacak hukuk, 1351 inci maddede tamamlayýcý hükümler, 1352 ilâ 1397 nci maddelerde gemilerin
cebrî icrasýna iliþkin özel hükümler, 1398 ilâ 1400 üncü maddelerde de yükün cebrî icrasýna iliþkin
özel hükümler yer almaktadýr. Bu Kýsmýn hazýrlanmasýnda þu temel ilkelerden hareket edilmiþtir:
(1) Bu fasýlda, deniz hukukunda cebrî icraya iliþkin nihaî bir düzenleme yapmaya olanak bulunma-
dýðýndan, deniz hukukunun gerektirdiði özel hükümler burada yer almýþtýr, tamamlayýcý hususlarda
09/06/1932 tarihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun hükümleri uygulanacaktýr; (2) 2004 sayý-
lý Kanundan iktibas edilen kurallarýn bu Kýsýmda ayný üslupla tekrar edilmesi mümkün olduðunca
tercih edilmiþtir, çünkü 2004 sayýlý Kanun sýk aralýklarla deðiþmektedir ve Tasarýdan 2004 sayýlý
Kanunun somut maddelerine yapýlacak atýflarýn kýsa süre içinde geçerliliðini kaybedeceðinden en-
diþe edilmiþtir; yine de, maddelerin anlatýmýný uzatmamak için, bazý yerlerde 2004 sayýlý Kanunun
maddelerine doðrudan atýf yapmak gerekmiþtir.

aa) Uygulanacak Hukuk ve Tamamlayýcý Hükümler
198 Gemilerin cebrî icrasýnýn hangi devletin hukukuna tâbi olacaðý meselesi, önce yargýyý ar-

dýndan yasama organýný meþgul etmiþtir. 20/04/2004 tarihli ve 5136 sayýlý Kanun, gerekçesinde de
temas edildiði gibi, esasýnda uygulanacak hukukun dikkate alýnmamasý nedeniyle 6762 sayýlý Ka-
nunda deðiþiklikler yapmak zorunda kalmýþtýr. Tasarýda, 5136 sayýlý Kanunun baþlattýðý reform ta-
mamlanmýþ ve o Kanunun somut iki hüküm ile sýnýrlý kalan deðiþiklik çabasý, Tasarýnýn tümüne ge-
nel hükümlerle teþmil edilmiþtir. Buna göre, 1350 nci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
cebrî icranýn hangi hukuka tâbi olacaðýný açýklýða kavuþturmaktadýr. Temel kural olarak, cebrî icra,
geminin cebrî icra iþlemleri için bulunduðu ülkenin hukukuna (lex fori) tâbidir. Ancak, uygulama-
da Türk bayraklý gemilerin yurt dýþýnda ve yabancý sicile kayýtlý gemilerin Türkiye’de satýþýnda, si-
cillere kayýtlý alacaklýlarýn yeterince korunmadýðý tespit olunmuþtur. Bu nedenle, gemi alacaklarýnýn
yeniden düzenlenmesinde esas alýnan 06/05/1993 tarihli “Gemiler Üzerindeki Ýmtiyazlar ve Ýpotek-
ler Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme”nin 11 inci maddesi doðrultusunda, geminin cebrî icra yoluy-
la satýþýnda sicile kayýtlý hak sahiplerine bildirim yapýlmasý zorunlu sayýlmýþtýr; bu zorunluluða
uyulmamasý halinde, sicile kayýtlý haklar ve alacaklar saklý tutulmuþtur (Türk bayraklý gemiler ba-
kýmýndan Tasarýnýn 1350 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümleleri; yabancý ge-
miler bakýmýndan Tasarýnýn 1384 üncü maddesi).

199 Tasarýnýn 1351 inci maddesi, 936 ncý madde ile 937 nci maddenin birinci fýkrasýna uygun
olarak iki hususta tereddütleri gidermektedir. Bu Kýsýmda özel olarak düzenlenmeyen bütün haller-
de 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanunu doðrudan uygulama alaný bulacaktýr. Bu nedenle, örneðin Tasa-
rýnýn 1376 ncý maddesinde ihtiyati haczi tamamlayan merasim bakýmýndan 2004 sayýlý Kanunun
264 üncü maddesinde öngörülen sürelerin deðiþtirilmesiyle yetinilmiþtir; açýlacak dava veya yapý-
lacak takiple ilgili olarak kalan bütün hususlarda anýlan 264 üncü maddeye ve 2004 sayýlý Kanunun
diðer hükümlerine müracaat edilecektir. Öte yandan, 2004 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinde yer
alan “sicile kayýtlý Türk gemilerini taþýnmaz sayan” kural terk edilmiþtir; dolayýsýyla Tasarýnýn 937
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nci maddesinin birinci fýkrasý doðrultusunda, Türk ve yabancý bütün gemiler ve diðer suda taþýma
araçlarý, herhangi bir sicile kayýtlý olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn, 2004 sayýlý Kanun bakýmýndan
taþýnýr hükümlerine tâbidir; bu kuralýn istisnalarý Tasarýnýn bu Kýsmýnda açýkça bildirilenler ile sýnýr-
lýdýr (örneðin, Tasarýnýn 1383 üncü maddesinde, paraya çevirme aþamasýnda Türk ve yabancý bütün
sicile kayýtlý gemilerin taþýnmazlarýn paraya çevrilmesi hükümlerine tâbi olduðu öngörülmüþtür).

bb) Gemilerin Ýhtiyati Haczi
200 Gemilerin ihtiyatî haczi, Tasarýnýn 1352 ilâ 1376 ncý maddelerinde, 12/03/1999 tarihinde

Cenevre’de kabul edilen “Gemilerin Ýhtiyatî Haczine Ýliþkin Milletlerarasý Sözleþme” doðrultusun-
da tümüyle yeniden düzenlenmiþtir. Yapýlmýþ olan deðiþiklikler ve getirilen yenilikler þöyle özetle-
nebilir: (1) Gemilerin ihtiyatî haczini her türlü rehinsiz alacak için mümkün sayan 2004 sayýlý Ka-
nunun 257 nci maddesinin kuralý deðiþtirilmiþ ve ihtiyatî haciz yalnýzca “deniz alacaklarý” için ser-
best býrakýlmýþtýr; (2) Deniz alacaklarý, Tasarýnýn 1352 nci maddesinde kapalý bir liste halinde sayýl-
mýþtýr; her bir bentte bildirilen alacaklarýn yorumu mümkün ise de, bu listenin olanaklar ölçüsünde
geniþletilmeden uygulanmasý gereklidir; (3) Deniz alacaklarýnýn temini için yalnýzca ihtiyatî haciz
yolu açýk býrakýlmýþtýr, dolayýsýyla baþka yargý yollarýnýn önü kapatýlmýþ, ihtiyatî haciz kararý alýn-
dýktan sonra 2004 sayýlý Kanunun 264 üncü maddesinde öngörülen usule göre iþlemlerin devam et-
mesi ilkesi benimsenmiþtir; (4) Deniz alacaðý niteliðinde bulunmayan alacaklar için geminin ihti-
yatî haczi yolu kapatýlmýþtýr; (5) Bir alacaðýn Tasarýnýn 1352 nci maddesinde sayýlan deniz alacak-
larýndan olmasý, ihtiyatî haciz kararý verilmesi için yeterli sebep sayýlmýþtýr; (6) Ýhtiyatî haciz kara-
rýnýn verilmesi ve sonrasýndaki bütün usulî aþamalar için yetkili mahkemeler belirlenmiþtir (1354
ilâ 1361 inci maddeler); (7) Alacaklýnýn ve borçlunun gösterecekleri güvenceler, deniz ticaretinin
ihtiyaçlarýna uygun bir þekilde yeniden düzenlenmiþtir (1363 üncü ve 1370 ilâ 1374 üncü madde-
ler); (8) Ýhtiyatî haciz kararýnýn infazýna iliþkin ayrýntýlý ve tümüyle gemilere özgü hükümler sevk
edilmiþtir (1364 ilâ 1368 inci maddeler); (9) Ýstihkak iddialarý ve yeniden haciz konularý 1999 Söz-
leþmesinden aynen alýnan hükümlerle düzenlenmiþtir (1369 ve 1375 inci maddeler).

cc) Rehinli Alacaklarýn Takibi
201 Tasarýnýn 1377 ilâ 1381 inci maddelerinde, uygulamada tereddütlere ve sorunlara yol açan,

gemiler üzerindeki rehin haklarýnýn takibiyle ilgili temel kurallar sevk edilmiþtir. 1377 nci maddey-
le, kanunî ve akdî bütün rehinlerin fer’iliði vurgulanmýþ ve bu haklarýn alacaktan baðýmsýz olarak
yargýlama ve icra konusu yapýlamayacaðý açýkça bildirilmiþtir. Dolayýsýyla, uygulamada karþýlaþýl-
mýþ olan, tek baþýna rehin hakkýnýn “tanýnmasýna veya tesisine” iliþkin kararlar artýk her türlü ka-
nunî dayanaktan yoksun kalmaktadýr. Rehinli alacaklarýn paraya çevrilmesinde iþletilecek takip yo-
lu da tereddütler uyandýrmýþtýr. Tasarýnýn 1380 ve 1381 inci maddelerinde bu mesele çözüme kavuþ-
turulmuþ ve tescil edilmeyen rehinler bakýmýndan taþýnýr rehninin, tescil edilen rehinler bakýmýndan
ise ipoteðin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapýlacaðý bildirilmiþtir.

dd) Cebrî Satýþ
202 Tasarýnýn cebrî satýþa iliþkin 1382 ilâ 1397 nci maddelerinde, uygulamada sorunlara sebep

olan þu konular sýrasýyla hükme baðlanmýþtýr: (1) Ýcraî haciz iþlemlerinin usulü, ihtiyatî hacze iliþ-
kin hükümlere tâbi tutulmuþtur; (2) Bayraðý ve sicili dikkate alýnmaksýzýn bütün sicile kayýtlý gemi-
lerin taþýnmaz hükümlerine göre, sicile kayýtlý olmayan bütün gemilerin de taþýnýr hükümlerine gö-
re paraya çevrileceði öngörülmüþtür; (3) Yabancý gemilerin satýþýnda hangi emredici kurallara uyu-
lacaðý açýklýða kavuþturulmuþtur; (4) Artýrmanýn ne suretle ilan edileceði, 2004 sayýlý Kanunda
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12/02/2004 tarihli ve 5092 sayýlý Kanun ile yapýlan deðiþiklik doðrultusunda hükme baðlanmýþtýr;
(5) Tatbikatta önemli ihtiyaçlara cevap verecek olan vaktinden evvel ve pazarlýk suretiyle satýþ þart-
larý açýkça düzenlenmiþtir; (6) Cebrî icra ihalesinin hukukî sonuçlarýna iliþkin olarak süren tered-
dütleri giderecek kurallar kabul edilmiþtir; (7) Gemiler üzerinde doðan çok sayýda kanunî ve akdî
rehin, imtiyaz, kamusal öncelik ve þahsî talep haklarý nedeniyle, 2004 sayýlý Kanunun sýra cetveli-
ne iliþkin 206 ncý maddesi yeterli gelmemekteydi. Bu nedenle, gemilerin cebrî icrasýnda uygulan-
mak üzere Tasarýnýn 1389 ilâ 1397 nci maddelerinde sýra cetveli hükümleri kabul edilmiþtir; ilkele-
ri belirleyen maddeden sonra alacaklar sekiz sýra halinde düzenlenmiþtir.

ee) Yük Hakkýnda Hapis Hakkýnýn Paraya Çevrilmesi
203 6762 sayýlý Kanunda yük üzerinde doðan alacaklarýn temini için alýkoyma ve rehin haklarý

öngörülmüþtü. Tasarýda, Ýsviçre-Türk eþya hukukuna uygun olarak, bu güvenceler, 4721 sayýlý Ka-
nunun 950 ilâ 953 üncü maddelerinde düzenlenen hapis hakký içinde biraraya getirilmiþtir. Bu neden-
le, hapis hakkýnýn paraya çevrilmesinde Ýsviçre-Türk icra hukukunun öngördüðü usulü kabul etmek
gerekmiþtir. Bu amaçla Tasarýnýn 1376 ilâ 1378 inci maddeleri sevk edilmiþtir. Bu kurallar uyarýnca,
alacaklý, zilyedi olduðu ve üzerinde hapis hakký doðmuþ olan eþyanýn defterini yaptýracaktýr; ardýn-
dan da hapis hakkýnýn paraya çevrilmesi amacýyla takip yapacaktýr. Hapis hakkýnýn alacaktan baðým-
sýz olarak ileri sürülemeyeceði 1398 inci maddenin üçüncü fýkrasýnda yeniden vurgulanmýþtýr.

VI. Sigorta Hukuku Kitabý
1. Genel Olarak
204 Sigorta hukuku kitabý köklü deðiþikliðe uðramýþtýr. Bunun sebebi 6762 sayýlý Kanundaki

sigortaya iliþkin hükümlerin 1926-1929 tarihli eski Ticaret Kanunundan gelmiþ olmalarý, bunlarýn
da uluslararasý uygulama ve öðretinin arkasýnda kalmýþ bulunmalarýdýr. Nitekim 6762 sayýlý Kanu-
nun gerekçesinde, Kanundaki hükümlerin yetersiz olduðu kabul edilerek "çok yakýnda bir sigorta
kodu yapýlacaðý, bu sebeple sigorta hakkýndaki mevcut düzenlemenin sadece bazý rötuþlara tâbi tu-
tulmasýyla yetinildiði" belirtilmiþtir. Ayrýca, söz konusu hükümlerin pek çoðunun emredici hüküm-
lerle düzenlenmiþ bulunmalarý, sigorta alanýnda aðýrlýðý olan sözleþme hukukunun geliþmesini en-
gellemiþ, bu da Türkiye'de sigorta endüstrisini olumsuz yönde etkilemiþtir. Ayrýca, 6762 sayýlý Ka-
nundaki hayat sigortasýna iliþkin hükümler sigortanýn yatýrým aracý olmak niteliðini dikkate almadý-
ðýndan hayat sigortalarýnýn ekonomiye fon yaratmasý, kiþilere ek toplumsal güvenceler saðlanmasý
cephesi adeta iþlemez konumda kalmýþtýr. Sorunlarýn genel iþlem þartlarý ile aþýlmasý giriþimleri ise
pek baþarýlý olmamýþtýr. 6762 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþikliklerin ve getirilen yeniliklerin, esas
itibarýyla, dört kaynaðý vardýr. Bunlar arasýnda AET/AT'ýn yönergeleri bulunmamaktadýr. Çünkü,
AET ile AT'ýn sigorta sözleþmesi hukukuna iliþkin herhangi bir düzenlemesi yoktur. Yönergeler,
sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaþýmý hakkýnda olup esasýnda sigorta gözetim ve denetleme
hukuku ile ilgilidir. Sigorta sözleþmesine dair bir yönerge tasarýsý Komisyon tarafýndan geri alýn-
mýþtýr. Tasarýya, AET'den yansýyan iki hüküm vardýr. Bunlardan birincisi bir tüketici olarak sigor-
talýyý aydýnlatma açýklamasý, ikincisi ise tontinler kurulmasýna olanak tanýyan hükmüdür. 6762 sa-
yýlý Kanunun sigorta hukuku kitabýnýn yenilenmesinde dikkate alýnan ana kaynak çeþitli tarihlerde
deðiþikliðe uðramýþ bulunan Alman Sigorta Sözleþmeleri Kanunudur. Bu Kanun, köklü deðiþiklik-
lerle modern bir kanun niteliðini kazandýðý, ticaret hukukumuza özellikle taþýma ve deniz hukuku-
muza esin veren ve kaynaklýk etmiþ bulunan bir devletin hukuku olduðu için tercih edilmiþtir. Ýkin-
cisi bazý ülkelerin, özellikle Almanya ve Ýngiltere'nin uyguladýklarý genel iþlem þartlarýdýr. Özellik-
le Ýngiliz genel iþlem þartlarýnýn dünyadaki etkisi büyüktür. Günümüzde sigorta ile ilgili düzenle-
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meler, liderliðini Ýngiltere'nin yaptýðý Anglo-Sakson uygulamalarý ile Almanya gibi Anglo-Sakson
Hukukuna göre biraz daha tutucu olan yaklaþýmdan etkilenmektedir. Tasarý, sözleþme hukukunun
geliþime açýk olmasý temel düþüncesi baðlamýnda, Ýngiliz hukukunun liberal yaklaþýmý ile Alman
Sigorta Sözleþmesi Kanununun menfaatler dengesini gözeten bazý düzenlemelerini benimsemiþtir.
Üçüncü kaynak ise Türk öðretisinde yapýlan eleþtirilerdir. Dördüncü kaynak ise sigorta murakabe
mevzuatýnda yer alan bazý maddî hukuk kurallarýdýr.

205 Sigorta bölümünde üç temel hedef belirlenmiþtir. Birinci hedef ülkemiz ihtiyaçlarýna uy-
gun, modern bir kanun hazýrlamak, ikinci hedef 6762 sayýlý Kanunun uygulamada sorun yaratma-
mýþ ve sigortacýlar tarafýndan benimsenmiþ hüküm ve ilkelerini korumak; üçüncü ise, uygulamanýn
sorun ve gereksinimlerine cevap verebilecek ve zorluklarý görülen sorunlarý giderebilecek nitelikte
hükümler öngörmektir.

2. Sistematik
206 Uygulamada sorunlara yol açan bir diðer unsur ise 6762 sayýlý Kanunun sistematiðidir. Ön-

celikle, tüm sigortalar için ortak hüküm niteliðinde olmasý gereken genel hükümler Kanunda dar
kapsamlý ele alýnmýþtýr. Buna karþýlýk primlerin ödenme yeri, þekli gibi genel nitelikli bazý konular
ise sadece mal sigortalarý açýsýndan, üçüncü kiþi lehine yapýlmýþ sigortalarda, tazminat ile prim ta-
kasý gibi yine genel nitelik taþýmasý gereken bazý hükümler ise sadece deniz rizikolarýna karþý sigor-
talarda düzenlenmiþtir. Tasarýnýn sigorta hükümleri açýk, anlaþýlýr ve görsel nitelikte bir sistematiðe
baðlanmýþtýr.

3. Sigorta Terimleri Sorunu
207 6762 sayýlý Kanunda kanun koyucunun kullandýðý terminoloji uygulamada tartýþmalara yol

açmýþtýr. Özellikle Kanunda “sigorta ettiren”, “sigortalý” ve “lehdar” terimlerinin kullanýmýnda ge-
reken özen gösterilmemiþtir. Ancak, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdarýn farklý kimseler olmasý du-
rumunda sigorta sözleþmesinden her birisi için doðabilecek hak, borç ve yükümlülükler farklý ola-
caðýndan bu ifadelerin birbirleri yerine kullanýlmýþ olmasý Kanunda bir kavram kargaþasý yaþanma-
sýna neden olmuþtur. Tasarýda, terim karmaþasýný ortadan kaldýrýcý özen gösterilmiþtir.

4. Genel Hükümler
208 6762 sayýlý Kanun sigorta sözleþmesini düzenleyen, tüm sigorta türlerine uygulanabilecek

"umumi hükümler"e yer vermiþti, ancak bu hükümler hem sadece altý maddeye özgülenmiþ olup ye-
tersizdi, hem de genel hükümler arasýnda bulunmasý gereken birçok hüküm "mal sigortalarý" fas-
lýnda yer almýþtý. Tasarý genel hükümlere elli madde ayýrmýþ ve sigorta sözleþmesini, tüm türleri
kapsayacak þekilde, temel kavramlarý sýralayarak, sözleþmenin kurulmasýndan baþlayarak hüküm-
lerini belirleyerek ve taraflarýn borçlarýný ayrýntýlý bir þekilde göstererek düzenlemiþtir. Temel kav-
ramlar arasýnda sigorta sözleþmesi, karþýlýklý sigorta, reasürans tanýmlanmýþ, geçerli olmayan sigor-
ta Borçlar Kanununun 19 uncu maddesine koþut olarak hükme baðlanmýþtýr. Borçlar Kanununun 19
uncu maddesine raðmen böyle bir düzenlemenin öngörülmesinin sebebi, Borçlar Kanunu hükmü-
nün bazý noktalarda yetersiz kalabileceði endiþesi ve özel bir hükmün ihtiyaca daha iyi cevap vere-
bileceði düþüncesidir. Sigorta sözleþmesinin hükümleri ise, temsil, menfaat yokluðu, kapsam, süre,
sigorta dönemi, fesih ve cayma ile teblið ve ihbarlar ile taraflarýn aczi, takibin semeresiz kalmasý ve
sigortacýnýn iflâsý gibi olaðanüstü durumlarý kapsamaktadýr. Taraflarýn borçlarý da sigortacý ve sigor-
ta ettiren yönünden ayrý ayrý ele alýnmýþtýr. Kötüye kullanmalara yol açabileceði için geçmiþe etki-
li sigortaya yer verilmemiþtir.
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a) Tüketiciyi Aydýnlatma Açýklamasý

209 Sigortacýya ve acentesine, sigorta poliçesinin kurulmasýndan önce, yapýlacak sözleþmeye,
önemli hükümlere, sigortalýnýn haklarýna, süre vermeden feshe iliþkin tüm bilgileri sigortalýya ver-
meleri ve iliþki bakýmýndan önemli olabilecek geliþmelerden onu haberdar etmeleri görevi verilerek
þeffaflýða uygun ve modern sigorta hukukunun bir parçasý olan özel bir hükme yer verilmiþtir.

b) Poliçe ve Anlaþmadan Farklýlýklar

210 Poliçe verme yükümü 6762 sayýlý Kanuna benzer bir þekilde düzenlenmiþtir. Ancak poli-
çenin veya zeyilnamenin içeriðinin teklifnameden veya kararlaþtýrýlan hükümlerinden farklý olmasý
halinde uygulanacak kural verilmemiþtir. Poliçenin içerdiði kayýtlara yer verilmediði gibi poliçeye
kýymetli evrak niteliði de tanýnmamýþ, eksik nama yazýlý poliçe düzenlemenin mümkün olup olma-
dýðý öðreti ile yargý kararlarýna býrakýlmýþtýr.

5. Özel Sigorta Türlerinin Ayrýca Düzenlenmemesi

211 Sigorta, dinamik niteliði sebebiyle deðiþen ihtiyaçlarýn gerisinde kalmamasý gereken bir
hukuk olduðundan maddeler ele alýnýrken sigortanýn bu özelliði üzerinde durulmaya özen gösteril-
miþtir. Tasarýda, her sigorta türüne uygun genel nitelikte hükümler öngörülmeye çalýþýldýðýndan
6762 sayýlý Kanundan farklý olarak yangýn, tarým veya hýrsýzlýk gibi özel sigorta türleri özel olarak
düzenlenmemiþtir.

212 6762 sayýlý Kanunda sigortaya iliþkin hükümlerin pek çoðunun kanunen emredici sayýlma-
larý, sigortacýlýðýn gereksinimlerine uygun çözümleri ve özellikle sözleþme hukukunun geliþmesini
bir taraftan önlemiþ, diðer taraftan da emredici hükme aykýrý uygulamaya sebep olmuþtur. Oysa söz-
leþme hukuku, niteliði gereði sektörü geliþtirmenin etkili aracýdýr. Uluslararasý uygulamada klasik
sigorta anlayýþý dýþýna çýkýlmaya baþlanýlmýþ, hatta hayat sigortacýlýðý yatýrým aracý þekline bürün-
müþtür. Özellikle, hayat sigortalarý ekonomiye fon yaratmasý, ülke tasarruf kapasitesini artýrmasý ve
kiþilere ek sosyal güvenceler saðlamasý nedeniyle önemli bir finansal kaynak haline gelmiþtir. Bu
noktada karþýlaþýlan sorunlar uygulamada sigorta genel þartlarý veya sigortacýlýkla ilgili diðer mev-
zuatlarla giderilmeye çalýþýlmýþsa da, doðal olarak, bunlar yeterli olamamýþtýr. Tasarý emredici hü-
kümlere ancak korunmaya deðer bir menfaat varsa yer vermiþtir.

6. Risk Analizi ve Aktüeryal Hesaplar

213 Sigortacýlýðýn hukukî olduðu gibi teknik boyutu da vardýr. Sigortacýlýk her aþamada gerçek
bir risk analizi ve aktüeryal hesaplamalarýn yapýlmasýný zorunlu kýlan bir sektör olduðundan özel-
likle, aktüeryanýn sigortacýlýktaki önemi tartýþýlmaz bir gerçekliktir. Tasarý, bu gerekliliðe uygun dü-
zenlemelere yer vermiþtir.

7. Kara ve Deniz Sigortalarýnýn Farklýlýðýna Son Verilmesi

214 Kaynaklarý deðiþik olan deniz ve kara sigortalarýnda, farklý sistemlerin bir araya getirilmiþ
olmasý 6762 sayýlý Kanunda anlaþýlmasý güç bazý farklýlýklarýn doðmasýna neden olmuþtur. Çoðu kez
6762 sayýlý Kanunda ayný nitelikteki hükümler deniz rizikolarýna karþý sigortalarla mal sigortalarýn-
da farklý düzenlemeler getirmiþ, ayný nitelikte hükümlerin birinde emredici diðerinde yedek hukuk
kurallarýna baðlanmýþtýr. Diðer taraftan, deniz rizikolarýna karþý sigortalar uluslararasý kurallar çer-
çevesinde yürütüldüðünden Kanunun konuya iliþkin hükümlerinin bir kýsmý günümüzde ölü hüküm
haline gelmiþtir. Bu sebeple deniz sigortalarýna iliþkin hükümler Kanundan çýkarýlmýþtýr.
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8. Sorumluluk Sigortalarý
215 Geleneksel toplumdan sanayi toplumuna geçiþ süreci içinde, bazý meslek sahiplerinin baþ-

kalarýna verebilecekleri zararlarýn türleri artmakta, kapsamlarý geniþlemekte, zararlar giderek ona-
rýlmaz hâle gelmektedir. Geliþen teknolojinin yararlarýndan, beraberinde getirebileceði zararlar ne-
deniyle, vazgeçmek mümkün olamayacaðýndan, sorumluluk sigortalarý giderek önem kazanmaya
baþlamýþ ve hatta bazý sigortalar zorunlu kýlýnmýþtýr. Oysa, 6762 sayýlý Kanunda sorumluluk sigor-
talarý düzenlenmemiþ, bu sigortalara sadece mal sigortalarýnda rizikonun gerçekleþtiðini beyan yü-
kümlülüðünü düzenleyen maddede dolaylý olarak deðinilmiþtir. Sorumluluk sigortalarýna iliþkin dü-
zenlemelerin hemen hemen yok denecek düzeyde olmasý bu sigortalara uygulanacak hükümlerin
belirlenmesinde uygulamada ve öðretide tereddütler yaþanmasýna neden olmuþtur. Mal sigortalarý-
na iliþkin hükümlerle Kanundaki eksiklik giderilmeye çalýþýlmýþsa da sorumluluk sigortalarýnýn
kendine özgü nitelikleri, özelikle bu tür sigortalarda belli bir sigorta deðeri ve bedelinden bahsedi-
lememesi bir takým yorum zorluklarýna yol açmýþtýr. Doðal olarak sorumluluk sigortalarýna iliþkin
düzenlemelerdeki eksiklik bu sigortalarýn geliþmesini engelleyen unsurlardan biri olmuþtur. Bu
olumsuz etkenlerin ve aðýr sonuçlarýn deðerlendirilmesi sorumluluk sigortalarýnýn Tasarýda ayrýntý-
lý bir þekilde düzenlenmesine sebep olmuþtur.

9. Can Sigortalarý
216 Can sigortalarý, 6762 sayýlý Kanunda hayat ve ferdi kaza sigortalarý olmak üzere iki alt baþ-

lýk altýnda düzenlenmiþ, hastalýk sigortalarýna ise, ferdi kazayý düzenleyen maddede dolaylý olarak
deðinilmiþtir. Ancak, bu düzenlemeler yeterli deðildir. Örneðin, hayat sigortalarý açýsýndan, beyan
yükümlülüðünde olduðu gibi, bazý konular hiç düzenlenmemiþ, rizikonun gerçekleþtiðini bildirim
yükümlülüðünde olduðu gibi bazý konularda ise tamamen farklý ilkeler üzerine kurulu olan mal si-
gortalarýna atýf yapýlmýþtýr. Bu durum, hayat sigortalarýna ve dolayýsýyla ferdi kaza sigortalarýna,
6762 sayýlý Kanunun mal sigortalarýna iliþkin hükümlerinin mi yoksa denizcilik rizikolarý hakkýn-
daki hükümlerinin mi uygulanmasý gerektiði tartýþmasýna yol açmýþtýr. 6762 sayýlý Kanunda yer al-
mayan bir çok konu sigorta genel þartlarý ile ile düzenlenip ihtiyaçlara cevap vermeye çalýþýlmýþtýr.
Oysa, ekonomik geliþme ve talepler çerçevesinde hayat sigortalarýnda son yirmi yýlda köklü deði-
þiklikler olmuþtur. Yatýrým unsuru içeren hayat sigortalarý sektöre girmiþ ve giderek aðýrlýk kazan-
maya baþlamýþtýr. Öyle ki, bu tür sözleþmelerde yatýrým amacý sigorta amacýnýn önüne geçmeye bi-
le baþlamýþtýr. Günümüzde sigorta þirketleri, yatýrým fonlarý, vergi avantajý saðlayan birikimli sigor-
talar gibi finansal aðýrlýklý sözleþmeler yaratarak sigortanýn geleneksel risk taþýyýcý karekterine ye-
nilikler getirmiþlerdir. Diðer taraftan, dünya uygulamalarýnda saðlýk ve hastalýk sigortasý ayrýmýna
gidilirken, yukarýda da belirtildiði üzere 6762 sayýlý Kanunda hastalýk sigortalarý hakkýnda herhan-
gi bir düzenleme öngörülmemiþtir. Bu sebeple can sigortalarý, reforma tâbi tutulmuþtur.

VII. Son Hükümler
1. Ölçeklerine Göre Ýþletmeler ve Sermaye Þirketleri
217 Gerek uluslararasý düzeyde gerek AT'da, Türkiye'de "KOBÝ" kýsaltmasý ile anýlan "küçük ve

orta ölçekte" iþletmeler çeþitli alanlarda özel düzenlemelerin konusunu oluþturmaktadýr. Uluslarara-
sý Finansal Raporlama Standartlarý Kurulu (IRSB) KOBÝ'ler için, finansal raporlama standartlarýnýn
hazýrlýðý içindedir. Yakýn gelecekte söz konusu standartlarýn uygulamaya konulmasý beklenmektedir.
KOBÝ'lere özgü ayrýk düzenlemelere, þirketlerin birleþmesi, bölünmesi, tür deðiþtirmesi baðlamýnda
kredilerde, teþviklerde, AB’de bölgesel kalkýnma programlarýnda rastlanmakta veya bunlardan ba-
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ðýmsýz ve özel olarak KOBÝ’ler için düzenlemeler yapýlmaktadýr. Ayný þekilde küçük ve orta ölçekli
sermaye þirketlerine de, denetçilerin seçiminde, finansal raporlama ve denetleme standartlarýnda, fi-
nansal tablolarýn ilanýnda, bölünmenin ve birleþmenin denetlenmesinde gene söz konusu yapý deði-
þikliklerinin ortaklar tarafýndan incelenmesinde, büyük ölçekli sermaye þirketlerine nazaran, daha ba-
sit usul ve yöntemler uygulanmaktadýr. Bu geliþmeler ile uygulanan “kolaylýk saðlayýcý” hükümler
dikkate alýnarak son hükümlere, iþletmelerin ve sermaye þirketlerinin büyüklüklerini belirleyen öl-
çütler konulmuþtur. Sermaye þirketleri hakkýnda, AB’de uygulananlar esas alýnmýþ, ölçüt oluþturul-
muþtur. KOBÝ’ler için ölçütlerin belirlenmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna býrakýlmýþtýr.

2. Elektronik Ýþlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri
218 Elektronik iþlemler, güvenli elektronik imza, elektronik iþlemlerin bir bölümünü oluþturan

e-ticaret, þirketlerde organlarýn sanal ortamlarda toplantý yapabilmeleri, on-line oy kullanma ve top-
lantý nakli ticarî iþletme, þirketler, kýymetli evrak, taþýma, deniz ve sigorta hukukunu derinden etki-
lemiþtir; etkilemeye ve önemli kurumlarý yeniden þekillendirmeye devam edecektir. 15/01/2004 ta-
rihli ve 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu ve bunun BK'ya yansýmasý söz konusu etkinin kanýtý-
dýr. 93 nolu paragrafta anýlan Uzmanlar Raporu, þeffaflýk baðlamýnda elektronik iþlemlere ve nakil-
lere önemli yer ayýrmýþtýr. Tasarý da ayný amaçla düzenlemeler yapmýþ, bu baðlamda her sermaye
þirketinin bir web sitesi açmasý, bu sitenin bir bölümünü paysahiplerini, alacaklýlarý, sermaye piya-
sasý aktörlerini ilgilendiren bilgilerin yayýnlanmasýna tahsis etmesi, yönlendirilmiþ mesajlarý bu si-
teye koymasý, bu hususu (siteyi deðil) tescil ettirmesi ve ilan etmesi, web sitesinin adresini unvaný-
nýn altýna yazmasý zorunluðunu getirmiþtir. Web sitesine konulmasý gereken bir bilgi, rapor, açýkla-
ma, yönlendirilmiþ mesaj vs., siteye konulmamýþsa bu, hukuka aykýrý bir eylem olarak kabul edilir
ve hukuka aykýrýlýðýn sonuçlarýný doðurur. Sermaye þirketlerinde on-line oy kullanýmlarý fizikî ka-
týlýmlara ve oy kullanýmlarýna eþit tutulmuþ, ancak bunun uygulamasý, ilgili tüzüðün çýkarýlmasýna
býrakýlmýþtýr.

VIII. Çeþitli Konular
1. Dil
219 Gerek Tasarýda gerek gerekçelerde akýcý ve kurallara uyan bir Türkçe için özen gösteril-

miþ, ancak arý bir dil uðruna kanun yapma tekniðinden ve bilimsellikten ödün vermek yoluna da gi-
dilmemiþtir. Teknik hukuk terimlerinin arýlaþtýrýlmasýnda ve güncelleþtirilmesinde Türk Medenî Ka-
nununun ölçüsü esas alýnmýþ, ayrýca uygulamada tutunmuþ ve kavrama uygun anlam kazanmýþ te-
rimlere de Tasarýda yer verilmiþtir. Buna karþýlýk, yadýrganabilecek ve hükmü anlamlarýndan uzak-
laþtýrýp kargaþaya yol açabilecek çok yeni terimlerle, terim önerileri tercih edilmemiþtir. Terimler ve
kelimeler seçilirken tek baþýna bir kelime ile bir hukukî terim içerisinde yer alan kelime çoðu kez
birbirinden ayrý deðerlendirilmiþtir. Bu deðerlendirme, Tasarýda egemen olan terimlerin kullanýmýn-
da “tek düzelilik” ve “birlik” ilkesi baðlamýnda zorunlu bir istisnaya yol açmýþtýr. Tasarýnýn dikkat-
le uyguladýðý bu kurallar için bazý örnekler verilebilir: “Nam”, “namýna”, “nama” sözcüklerinin ye-
rini “ad”, “adýna” kelimeleri aldýðý halde, Tasarýda “nama yazýlý senet” teknik terimi kullanýlmýþtýr.
Çünkü, “nama” sözcüðünün ifade ettiði anlam ile “nama yazýlý senet” teriminin okuyucuya algýlat-
týðý anlam birbirinden farklýdýr. Ayrýca böyle bir deðiþiklik “hamiline yazýlý senet”in de “taþýyana
yazýlý senet” þeklinde deðiþtirilmesini gerekli kýlardý. Oysa, uygulamada “taþýyana yazýlý senet” di-
ye bir senet bilinmemektedir; bugüne kadar kimse tarafýndan da önerilmemiþtir. “Taþýyana yazýlý se-
net” hiçbir anlam ifade etmediði gibi, bir kavram karmaþasýna da yol açabilir. Üstelik taþýmaya iliþ-
kin senetlerle de karýþtýrýlabilirdi. Böylece ortaya bir hukukî kuruma veya bir hükmün anlamýna ta-
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mamýyla yabancý ve açýklayýcý olmaktan çok güçlük doðurucu bir terim çýkardý. Dil bilimciler bu
tür yenileþtirmeyi kurallara uygun bir arýlaþtýrma olarak görmemektedirler. Tasarýda bu baðlamda
açýklama yapýlmasý kaçýnýlmaz olan bir teknik terim yer almaktadýr. Bu da “ikametgâhlý” poliçe, bo-
no, çek yerine kullanýlan “yerleþim yerli” poliçe, bono ve çektir. Kulaða pek de hoþ gelmeyen bu
terimin kullanýlmasý bir zorunluluktur. Çünkü, “ikametgâh” bir kelime deðil, bir hukukî teknik te-
rim, temel bir hukukî kavramdýr. Türk Medenî Kanunun 19 uncu maddesinde “ikametgâh” yerine
“yerleþim yeri”ni kullanýlýnca, bu yeni teknik terimin Tasarýda da teknik terim olarak kullanýlmasý
þart olmuþtur. Bunun gibi, bütün “þahýs” kelimelerinin “kiþi” olarak deðiþtirilmiþ olmasýna, mesela
“üçüncü þahýs” deðil “üçüncü kiþi” denmesine raðmen “kiþi þirketleri” deðil “þahýs þirketleri” teri-
mi kullanýlmýþtýr. Çünkü, “þahýs þirketi” belirli bir þirket sýnýfýný ifade etmekte, “kiþi þirketi” ise bu
anlamý yüklenmemiþ bulunmaktadýr. Ayrýca uygulama ve doktrinde “kiþi þirketi” teknik terim ola-
rak benimsenmemiþ bulunmaktadýr. Kýymetli evrakta çok sýk kullanýlan “ibraz” sözcüðünün içerdi-
ði anlamlarý “sunma”nýn taþýmadýðý düþünülmüþtür. Buna karþýlýk “Kabz içindir”, “bedeli teminat-
týr” gibi teknik terim olmayan ibarelerin Türkçeleþtirilmesi yoluna gidilmiþ, “bedeli kabul içindir”,
“bedeli güvencedir” ibareleri tercih edilmiþtir. Bu yenileþtirmeyle ilgili olarak sayýsýz örnek vermek
mümkündür. Yukarýda da belirtildiði gibi amaca, bilimselliðe ve açýk anlatým ilkesine ters düþme-
den Tasarýda güncel ve arý bir dil kullanýlmýþtýr. Çok sýk düþülen bir hataya da burada özellikle de-
ðinmek gerekir. Dilde “tek düzelik” “bir örneklilik” ve “birlik” ilkesi sadece teknik terimler için ge-
çerlidir. Teknik terimler dýþýndaki anlatým sözcükleri için bu ilke uygulanmaz; uygulanýrsa dil ku-
rulaþýr, fakirleþir ve sesini yitirir. Herhangi bir metinin yazarý gibi Tasarýyý kaleme alanlar da biri-
kimleriyle getirdikleri ve bilimsel bir anlatým içerisinde yer alabilecek sözcükleri kendilerine özgü
bir üslup içerisinde kullanabilirler. Hep ayný fiilleri, tümleçleri hatta baðlaçlarý kullanmak zorunda
deðillerdir. Meselâ “sebep olmak”, “neden oluþturmak”, “yol açmak”, “doðurmak” sözcükleri çe-
þitli yerlerde kullanýlabilir, yoksa hep “neden olmak” ibaresine yer verilmesi gerekmez. Bazen bir
yeni kelime anlam farklýlýklarýný tam olarak veremediði için en uygun bulunan karþýlýðý için kulla-
nýlabilir. Bu konuda “özgüleme” kelimesi örnek olarak gösterilebilir. Yaþayan dilde bu kelime, 1)
inhisar ettirmek, 2) tahsis etmek, 3) odaklaþtýrmak, bir hususa yoðunlaþmak anlamlarý için kullanýl-
maktadýr. Her üç anlam birbirinden farklýdýr. Bu sebeple Tasarýda “özgülemek” daha ziyade “inhi-
sar ettirmek” için kullanýlmýþ, “tahsis” karþýlýðý kullanýlan yer bakýmýndan uygun deðilse tercih edil-
memiþtir. Bu konuda en iyi örnek 931 inci maddedeki “gemi” tanýmýnda yer alýr. Bu maddeye göre
gemi “Tahsis edildiði amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliði bulunan ve pek küçük
olmayan her araç, kendiliðinden hareket etmesi olanaðý bulunmasa da, bu Kanun bakýmýndan “ge-
mi” sayýlýr.” þeklinde tanýmlanmýþtýr. “Tahsis edildiði amaç” yerine “özgülendiði amaç” denilseydi,
Beþinci Kitabýn amacý daraltýlmýþ olurdu.

Tasarýnýn dili 6762 sayýlý Kanunun dilinden çok farklýdýr.
2. Yansýtýlan ve Deðerlendirilen AT/AET Ýkinci Hukuku,
a) Haksýz Rekabet
Yönergeler
220 10/09/1984 tarihli ve 84/450/AET sayýlý, üye ülkelerin yanýltýcý reklamlarýna iliþkin kanun,

tüzük ve idari tasarruflarýna iliþkin hükümlerinin uyumlaþtýrýlmasýna iliþkin Konsey Yönergesi
[ATRG, 19/09/1984, L. 259]; 06/10/1997 tarihli ve 97/55/AET sayýlý yanýltýcý reklamlar ile karþý-
laþtýrmalý reklamlara iliþkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi [ATRG, 23/04/1997, L.
290]; 18/06/2003 tarihli Haksýz Ýþletme Uygulamalarýna Ýliþkin bir yönerge önerisi [KOM (2003),
356]. Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ AT/2005/29 sayýlý 11/05/2005 ta-
rihli Haksýz Ýþ Uygulamalarýna Ýliþkin Yönerge (GRuR Int. 2005, 569).
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b) Þirketler Hukuku
Yönergeler
221 Bugüne kadar þirketler hukuku ile ilgili olarak çýkarýlan ulusal hukuklarýn uyumlaþtýrýlma-

sý hakkýndaki (Tasarýya yansýmýþ bulunan) AET/AT yönergeleri aþaðýdýr. Bu yönergelerde yapýlan
deðiþikliklerin referanslarý verilmemiþtir. Çünkü, okuyucu ilk referans ile deðiþikliklere de ulaþabi-
lir: (1) 68/151 sayýlý ve 09/03/1968 tarihli, þekil kamuyu aydýnlatma, tescil/ilân, organlarýn iþlemle-
rinin ortaklýðý baðlamasýna iliþkin, Konseyin birinci yönergesi (ATRG, 14/03/1968, L. 65/8.) (2)
77/91 sayýlý 13/12/1976 tarihli, kuruluþa ve sermayenin korunmasýna iliþkin Konseyin ikinci yöner-
gesi (ATRG, 31/01/1977, L. 026/1). (3) 78/855 sayýlý ve 09/10/1978 tarihli anonim þirketlerin bir-
leþmelerine iliþkin Konseyin üçüncü yönergesi (ATRG, 20/10/1978, L. 295/36.) (4) 78/660 sayýlý ve
25/07/1978 tarihli, bazý tür þirketlerin yýllýk hesaplarýna iliþkin Konseyin dördüncü yönergesi
(ATRG, 14/08/1978, L. 222/11.) (5) 82/891 sayýlý ve 17/12/1982 tarihli, halka açýk anonim þirket-
lerin bölünmelerine iliþkin Konseyin altýncý yönergesi (ATRG, 31/12/1984, L. 378/147). (6) 83/349
sayýlý ve 13/06/1983 tarihli, konsolide hesaplara iliþkin Konseyin yedinci yönergesi (ATRG,
18/07/1983, L. 193/1 vd.) (7) 84/253 sayýlý ve 10/04/1984 tarihli, kanuni denetleme sorumluluðu ta-
þýyan kimselerin hesaplara iliþkin belgeleri (hesaplarý) onaylamasýna iliþkin Konseyin sekizinci yö-
nergesi (ATRG, 12/05/1984, L. 126/20.) (8) 89/666 sayýlý ve 21/12/1989 tarihli, baþka bir ülkenin
hukukuna tâbi bazý tür þirketlerin üye ülkelerden birinde þube açmasýna iliþkin Konseyin onbirinci
yönergesi (ATRG, 31/12/1989, L. 395/36.) (9) 89/667 sayýlý tek ortaklý sýnýrlý sorumlu (kapalý) þir-
ketlere iliþkin Konseyin onikinci yönergesi (ATRG, 30/12/1989, L. 395/40.) (10) 2001/86 sayýlý ve
08/10/2001 tarihli, Avrupa Ortaklýðýna iþçilerin katýlmasýna iliþkin Konsey yönergesi (ATRG,
10/11/2001, L. 294/22).

Tüzükler
222 Ortaklýklar hukuku ile ilgili AT tüzükleri ise þunlardýr: (1) 2185/85 sayýlý ekonomik çýkar

birliðine iliþkin AT tüzüðü (ATRG, 31/07/1985, L. 199/1). (2) 2157/2001 sayýlý ve 08/10/2001 ta-
rihli, Avrupa Þirketinin (SE) esas sözleþmesine iliþkin AT tüzüðü (ATRG, 10/11/2001, L. 294/1). (3)
1606/2002 sayýlý ve 19/07/2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ile Konseyin (ortaklaþa) uluslararasý
muhasebe standartlarýnýn uygulanmasýna iliþkin AT tüzüðü (ATRG 11/09/2002, L. 243/1).

223 Öneri halindeki yönergeler þunlardýr: (1) Anonim þirketin yapýsýna ve iþçilerin yönetime
katýlmasýna iliþkin Konseyin beþinci yönergesi (ATRG, 1989, C. 240/2). (2) Konzern (þirketler top-
luluðu) hakkýnda dokuzuncu ön yönerge (Komisyonca çekilmiþtir). (3) Sýnýraþan birleþmelere iliþ-
kin onuncu yönerge (ATRG, 1985, C. 23/11). (4) Þirketin bütünü ile devralýnmasýna iliþkin yöner-
ge [COM (2002), 534, ATRG, 25.02.2003, 45E]. Ayrýca COM/97/0565. Final COD 95/0341 ve
COM/2002/0534-COD 2002/0240].

Tavsiyeler
224 Avrupa Birliðinde Yasal Denetimin Kalitesinin Güvencesi Hakkýnda 15/11/2000 tarihli

Komisyon Tavsiyesi (2001/256/EC): Asgarî gereklilikler (2001), ATRG, L 91/91.

Çevresel Konularýn Þirketlerin Yýllýk Hesap ve Yýllýk Raporlarýnda Kabulü, Ölçümü ve Açýk-
lamasý Hakkýnda 30/05/2001 tarihli Komisyon Tavsiyesi (2001/453/EC), (2001), ATRG, L 156/33.

Avrupa Birliðinde Kanunî Denetçinin Baðýmsýzlýðý Hakkýnda 16/05/2002 tarihli Komisyon
Tavsiyesi (2002/590/EC): Bir Dizi Temel Ýlke, (2002), ATRG, L 191/22.
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Açýklamalar
225 Komisyon Açýklamasý “Muhasebe Uyumu: Uluslararasý Uyuma Ýliþkin Yeni Bir Strateji”,

Kasým 1995, COM (1995) 508.

11/05/1999 tarihli Komisyon Açýklamasý “Finansal Hizmetler: Finansal Piyasalarýn Çerçevesi-
nin Deðiþtirilmesi: Hareket Planý” COM (1999) 232.

Komisyon Açýklamasý (98/C143/03), “Avrupa Birliðinde Kanunî Denetim, Geliþim Yönü”,
(1998), ATRG, C 143/3.

13/06/2000 tarihli Komisyon Açýklamasý, “AB Finansal Raporlama Stratejisi: Geliþim Yönü”,
COM (2000) 359.

AB’de Kanunî Denetçilerin Güçlendirilmesi, 21/05/2003, IP/03/715.

Raporlar
Þirketler Hukuku Üzerine Danýþma Raporu (Mart 1997)

Þirketler Hukuku Alanýnda Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubunun Devralma Tekliflerine Ýliþkin
Raporu, (2002)

Þirketler Hukukunun Modernleþtirilmesi ve Avrupa Birliðinde Kurumsal Yönetimin Güçlendi-
rilmesi-Ýleri Doðan Hareket Etmek Ýçin Bir Plan, COM (2003), 284, 21/05/2003.

Yeþil Kitap
Avrupa Birliðinde Kanunî Denetçinin Rolü, Konumu ve Sorumluluðu (1996), ATRG, C 321/1.
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MADDE GEREKÇELERÝ
BAÞLANGIÇ

Madde 1 - Tasarýnýn 1 inci maddesi, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu-
nun 1 inci maddesinin tekrarýdýr. Ancak, maddenin birinci fýkrasýnda iki deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bi-
rinci deðiþiklik, 6762 sayýlý Kanunun 1 inci maddesinin birinci fýkrasýnda bulunan, "bir ticarethane
veya fabrika yahut ticarî þekilde iþletilen herhangi bir müesseseyi" þeklindeki cümle parçasýnýn ye-
rine "ticarî iþletmeyi" teriminin konulmasýdýr. Bu deðiþikliðin sebebi, önceki metinde sayýlanlarýn
ticarî iþletmenin uygulamadaki görünüþ þekilleri, ticarî iþletmenin sýkça rastlanan özel biçimleri ol-
malarýdýr. Merkez kavram ticarî iþletme olduðu halde, kavramý ifade eden terimi kullanmayýp onun
türlerini saymak ve diðer maddelerde ayný yöntemi tekrarlamak, sistem anlayýþý ve kanun yapma
tekniði ile baðdaþmaz. Bir kanun, kavramlarý kullanmalý, kavramýn uygulamadaki biçimlerine da-
yanmamalýdýr. Ayrýca 11 inci maddenin gerekçesinde açýklandýðý üzere, ticarethaneleri, örnek ola-
rak saymak yoluyla gösteren, 6762 sayýlý Kanunun 12 nci maddesi ile ayný maddenin son fýkrasýn-
da öngörülmüþ bulunan fabrikacýlýk tanýmý ve nihayet, 6762 sayýlý Kanunun 13 üncü maddesi, Ta-
sarýda yer almadýðý için biçimlerin adlarýný korumaya olanak yoktur. Ýkinci deðiþiklik, 3 üncü mad-
de ile gerekli uyumu saðlamak amacýyla, "iþlere" sözcüðü çýkarýlarak "iþlemleri" sözcüðünün ko-
nulmuþ olmasýdýr.

Madde 2 - Dilin arýlaþtýrýlmasý yanýnda bu maddedeki deðiþiklik sadece ikinci fýkradaki "þu-
besine" kelimesinin yerine "dalýna" kelimesinin konulmasýna özgülenmiþtir. Deðiþikliðe konu olan
"ticaret þubesi" ibaresi amaca olduðu gibi Türkçe'ye de uygun bulunmamýþtýr.

Madde 3 - Bu maddede, iki gerekli deðiþiklik yapýlmýþtýr. Ýlk olarak, 1 inci maddede olduðu
gibi bu maddede de eski metindeki ticarî iþletmeyi ifade eden üç ticarî iþletme türü yerine, "ticarî
iþletme" kavramý konulmuþtur. Ýkinci olarak, eski metindeki "iþler" sözcüðü çýkarýlmýþtýr. Çünkü,
madde "ticarî iþleri" tanýmlamaktadýr. Bir kavramýn tanýmý, kavramý içeremez.

Madde 4 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinden alýnmýþtýr. Ancak öðretide ve
yargý kararlarýnda kabul gören eleþtirilere ve geliþmelere uygun bazý deðiþiklikler yapýlmýþtýr.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasý hükmünde, 21 inci mad-
denin birinci fýkrasýna yapýlan ve karýþýklýklara yol açan, bu sebeple de görüþ birliði halinde eleþti-
rilen gönderme kaldýrýlmýþtýr.

(d) bendinde, TRIPS ile WIPO anlayýþýna ve dünya literatüründeki geliþmeye uygun olarak
"Fikrî mülkiyet hukukuna" ibaresine yer verilmiþ; ayrýca bu alanýn dallarýnýn adýný sayma yöntemi
terk edilerek, hükmün kapsamý geniþletilmiþtir. Çünkü, kavram TRIPS ile WIPO'nun terminolojisi-
ne uygun olarak inter alia fikir ve sanat eserlerine, markalara, patentlere, faydalý modellere, endüs-
triyel tasarýmlara, coðrafî ad ve iþaretlere, bitki çeþitleri ve ýslah haklarýna, elektronik devrelerin to-
pografyalarýna, açýklanmamýþ bilgilere iliþkin mevzuatý ifade etmektedir. Açýklanmamýþ bilgiler ha-
riç fikrî mülkiyet kapsamýna giren bütün konular Türk hukukunda düzenlendiði için, söz konusu
bentte, sayma yöntemi yerine dallarý ifade eden kavramýn kullanýlmasý gerekliydi.

Diðer yandan, fikrî mülkiyet hukukuna iliþkin mevzuatta düzenlenen hususlardan doðan dava-
lar, kanunen mutlak ticarî davalardýr. Fikrî mülkiyet hukukuna iliþkin davalarýn halen tek yargýçlý,
fikrî ve sýnaî haklara iliþkin hukuk mahkemelerinde görülmekte bulunmalarý, bu mahkemelerin ih-
tisas mahkemeleri olarak adlandýrýlmalarý, baþka bir deyiþle ihtisas mahkemesi olmalarý, bu davala-
rý ticarî dava olmaktan çýkarmaz; niteliklerini deðiþtirmez. Fikrî mülkiyet davalarýna bakan mahke-
melerin tek hakimli (MarkKHK m. 71, PatKHK m. 146, EndTasKHK m. 58, CoðÝþKHK m. 30), as-
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liye mahkemelerinin bir baþkan ve iki üyeli (26/09/2004 tarihli ve 5235 sayýlý Adlî Yargý Ýlk Dere-
ce Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanunun
5 inci maddesi) olmalarý, fikrî ve sýnaî haklar mahkemesinin ticaret mahkemesi olmadýðý anlamýna
gelemez. Çünkü, ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde tek hakimli asliye mahkemesi de ticaret
mahkemesi sýfatýyla ticarî davalara bakmaktadýr.

(e) bendinde yapýlan deðiþiklik, esasa iliþkin deðildir. 6762 sayýlý Kanunun 135 inci maddesi
kaldýrýldýðý için, ticarete iliþkin yerler sayýlmýþtýr.

(f) bendinin kapsamý geniþletilmiþtir. Çünkü, bugün finans sektöründe sadece bankalar ve
ödünç para verme iþleri ile uðraþanlar bulunmamakta, bu sektör sadece anýlan kanunlarla düzenlen-
memektedir. Bunlarýn yanýnda, finansal kiralama, faktoring, özel ve genel finans þirketleri, fortfa-
iting þirketleri baþta olmak üzere çeþitli finans kurum ve kuruluþlarý da vardýr. Bunlarý düzenleyen
ayrýntýlý bir mevzuat bulunmaktadýr. Bende eklenen "diðer kredi kuruluþlarýna, finansal kurumlara"
ibaresi anýlan þirketleri ifade etmektedir.

4 üncü maddeye 6762 sayýlý Kanuna 5136 sayýlý Kanunla eklenen son fýkra, mahkeme ile ilgi-
li olduðundan, deðiþtirilerek 5 inci maddenin ikinci fýkrasýna ikinci cümle olarak eklenmiþtir. Bu-
nun için 5 inci maddenin ikinci fýkrasýyla ilgili gerekçeye bakýlmalýdýr.

Madde 5 - Bu madde, ikinci fýkrasýndaki deðiþiklik dýþýnda, 6762 sayýlý Kanunun 5 inci mad-
desinden, baþlýðý içerikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleþtirilerek alýnmýþtýr.

Maddenin ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklik þu sebeplere dayanmaktadýr: 6762 sayýlý Kanu-
nun 4 üncü maddesine, 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan 5136 sayýlý
Kanunla üçüncü bir fýkra eklenmiþtir. Bu hüküm uyarýnca, iþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü ile, Adalet Bakanlýðýnca, 6762 sayýlý Ka-
nunun Dördüncü Kitabýnda yer alan deniz ticaretine iliþkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesin-
de olmak üzere denizcilik ihtisas mahkemeleri kurulur. Anýlan mahkemelerin yargý çevresi Hâkim-
ler ve Savcýlar Yüksek Kurulu tarafýndan belirlenir. Bu hüküm birçok yönden hatalý idi. Ýlk olarak,
anýlan hüküm bir mahkeme ile ilgili olduðu halde, ticarî davalara iliþkin 4 üncü maddeye eklenmiþ-
ti. Ýkincisi, söz konusu mahkemelerin "asliye derecesinde" olacaklarý belirtilerek, ticaret mahkeme-
si olduklarýnýn belirtilmesinden kaçýnýlmýþ, hatta bilinçli ifadeyle bu mahkemelerin ticaret mahke-
mesi olmayacaklarý vurgulanmýþtý. Denizcilik ihtisas mahkemesine verilen bu konum 6762 sayýlý
Kanuna ve Tasarýya aykýrýdýr. Çünkü, anýlan ihtisas mahkemesi, 6762 sayýlý Kanunun Dördüncü Ki-
tabýnda yer alan deniz ticaretine iliþkin ihtilaflara, yani 6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin, bi-
rinci fýkrasýnýn (1) numaralý bendine göre mutlak ticarî davalara bakacaktýr. 6762 sayýlý Kanunun 5
inci maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca, ticarî davalarý bir yerde ticaret mahkemesi varsa- ticaret
mahkemesi görür. Oysa, yeni düzenleme ile mutlak ticarî davaya ticaret mahkemesinin bakamama-
sý gibi 6762 sayýlý Kanuna aykýrý bir durum çýkmýþtýr. 6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fýkrasýnýn (1) numaralý bendi ile 5 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükümleri deðiþtirilmeden
6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý hükmü korunamaz. Nihayet bu düzenleme,
01/06/2005 tarihinde yürürlüðe girmiþ olan 5235 sayýlý Kanuna da açýkça aykýrýdýr. Bu deðerlendir-
melerle 6762 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fýkrasýnýn amacýna uygun olarak, Tasarý,
bir yerde ticaret davalarýna bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, bunlardan birinin ve-
ya bir kaçýnýn Tasarýdan ve diðer kanunlardan doðan deniz ticaretine ve deniz sigortasýna iliþkin
hukuk davalarýna bakmakla görevlendirileceklerini hükme baðlamýþtýr. Böyle bir görevlendirme ya-
pýlmýþsa, o mahkeme veya mahkemeler baþka hiçbir ticarî davaya bakmayacak, münhasýran deniz
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ticareti ve deniz sigortasý ile ilgili davalarý görecektir. 6762 sayýlý Kanunun aksine, "Dördüncü Ki-
tap" yerine "bu Kanundan ve diðer kanunlardan doðan" denilerek söz konusu mahkemenin bakaca-
ðý iþler alaný amaca uygun olarak geniþletilmiþtir. Nitekim Limanlar Kanunu, Çevre Kanunu gibi çok
sayýda baþka kanunda da deniz ticaretine iliþkin düzenlemeler bulunmaktadýr; bu hükümlerden do-
ðan davalara da ayný mahkemelere bakýlmasý mahkemenin gerçek anlamda uzmanlaþmasýný saðlaya-
caðý gibi, tek bir olaydan doðan çeþitli uyuþmazlýklarýn (örneðin çatma, deniz kirliliði, enkaz kaldýr-
ma, sigorta) farklý mahkemelerde görülmesi gibi amaca aykýrý bir sonucu da önlemiþ olacaktýr.

Nihayet maddenin üçüncü fýkrasýna 11/10/1976 tarihli ve E. 1976/5, K. 1976/5 sayýlý Ýçtihadý
Birleþtirme Kararýna uygun bir deðiþiklik yapýlarak, hükme "kararýn sözle bildirimi veya tebliði ta-
rihinden itibaren on gün içinde açýlacak davaya" ibaresi eklenmiþtir. Bu ek ile Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý hükmüne uyum saðlanmýþtýr.

Madde 6 - 6762 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesini karþýlayan bu hükmün kaynaðý 1926 tarihli
Ticaret Kanununun 642 nci maddesidir.

Madde 7 -Maddenin birinci fýkrasýnda kullanýlan "müþtereken" sözcüðü yanlýþ anlamalara yol
açtýðý, özellikle kefaleti çaðrýþtýrdýðý için "birlikte" sözcüðü ile deðiþtirilmiþtir. Ayrýca, metne "ka-
nunda" sözcüðü eklenerek öðretide eleþtirilen bir eksiklik giderilmiþtir.

Madde 8 - Tasarýnýn bu maddesinde ve 9 uncu maddelerde yapýlan deðiþikliklere hakim olan
düþünceler þöyle özetlenebilir:

(1) Ticarî iþlerde faiz oranýnýn serbestçe tayin olunacaðý, Türk Ticaret Kanununda temel bir il-
ke olarak yer almalýdýr. Doðru olan budur. Gerçi, bugün ayný ilke ticarî olmayan (âdi) iþlere uygu-
lanan faiz için de geçerlidir. Ancak, anýlan ilkeden zaman zaman sapýldýðý görülmektedir. Ticarî iþ-
lerde temel bir kanun olarak Türk Ticaret Kanunu konunun düzenlemesi gereken yerdir. Ayrýca bir
kanun sadece kendi kapsamýndaki konularý düzenlemeli, bunlara iliþkin hüküm koymalýdýr. Bu se-
beple, hüküm 6762 sayýlý Kanunda olduðu gibi ticarî iþlere özgülenmiþtir. 6762 sayýlý Kanunda kul-
lanýlan "tayin olunabilir" ibaresi ilke ile baðdaþmayan gereksiz bir esnekliðe yer vermiþtir. Ýlkenin
tam olarak öngörülebilmesi için kesin bir ifade kullanýlmalýdýr. Bu sebeple ibare "belirlenir" þeklin-
de düzeltilmiþtir.

(2) Kanunda veya sözleþmede belirtilmediði durumlarda uygulanacak faiz ve temerrüt faizi
oranlarýný gösteren 3095 sayýlý Kanun ve benzeri kanunlar sýk deðiþtirilmektedir. Türk Ticaret Ka-
nunu söz konusu kanunlara ad ve sayý anarak gönderme yaparsa, deðiþiklikler dolayýsýyla bu gön-
derme, anlam ifade etmez duruma gelebilir. Onun için 8 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmünde ge-
nel bir gönderme tercih edilmiþtir. “Temerrüt faizi” terimi yerine mevzuatta sýk sýk “gecikme faizi”
terimi kullanýlmaktadýr. Ýkinci terimin, yeniliðinin tercih edilmesinde rol oynadýðý düþünülebilir.
Oysa ikinci terim dardýr; temerrüt sadece gecikme halini içermez. Bu sebeple Tasarý “temerrüt fa-
izi” terimini kullanmýþtýr. “Temerrüt” kelimesi yerine görüþbirliði ile kullanýlacak yeni bir kelime
bulunursa onun faizini ifade eden terim de deðiþir.

(3) Mürekkep faize iliþkin 6762 sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan ve
etrafýnda önemli birikim saðlayan hüküm, 9 uncu maddede baðýmsýzlaþtýrýlmalýdýr.

(4) 6762 sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda öngörülmüþ bulunan, saklý tutma
hükmünün yorumu güçlük doðurmuþtur. Gerçekten saklý tutulan "hususî hükümler" ile; mürekkep
faiz hakkýndaki hükümlerin mi yoksa hükümde anýlan kanunlarda bulunan faize iliþkin kurallarýn
mý kastedildiði belirsizdir. Üçüncü fýkrada sayýlan kanunlar, mürekkep faize dair "hususî hüküm-
ler"i içermemektedir; içerseler bile, 3095 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesi karþýsýnda bu hükümleri
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geçerli saymak mümkün deðildir. Çünkü, hem anýlan Kanun bileþik faizi kesin olarak yasaklamýþ-
týr, hem de sadece "Bu konuya iliþkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri(ni) saklý" tutmuþ, diðer "hu-
susî hükümler"i dikkate almamýþtýr. Bu gerekçelerle, 6762 sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin üçün-
cü fýkrasý hükmüne Tasarýda yer verilmemiþtir. 6762 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesinin artýk pek
bir anlam ifade etmeyen ikinci fýkrasý da Tasarýya alýnmamýþtýr. Tasarýnýn 8 ilâ 10 uncu maddesi hü-
kümleri faiz konusunda bir Ticaret Kanununun içermesi gereken hükümlere yer vermiþtir.

Madde 9 - Bu maddenin gerekçesi için 8 inci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 10 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinden aynen alýnmýþtýr.

BÝRÝNCÝ KÝTAP
Ticarî Ýþletme
BÝRÝNCÝ KISIM

Tacir
Madde 11 - Birinci fýkra: Ticarî iþletme 6762 sayýlý Kanunda tanýmlanmamýþtýr. Bunun yeri-

ne, ticarethanenin, fabrikanýn ve ticarî þekilde iþletilen diðer müesseselerin ticarî iþletme olduklarý
belirtilmiþtir. Anýlan Kanun bir taraftan ticarî iþletmenin tanýmlanmasý, diðer taraftan da ticarî iþlet-
me sayýlan ticarethane, fabrika ve ticarî þekilde iþletilen diðer müesseselere iliþkin hükümlerin ka-
nundan çýkarýlmasý gerekliliðine uygun olarak düzenlenmiþtir. Çünkü, ticarî iþletme kanunun teme-
lidir; yani merkez kavramdýr; bu niteliðiyle belirleyici, hatta tanýmlayýcýdýr, ticaret hukuku, aradan
geçen zaman içinde ticarî iþletmenin dýþ hukuku haline gelmiþ ve bir kavramdan kurama dönüþmüþ-
tür. Söz konusu eðilimin öznel sistemin vataný olan Almanya’da görülmesi ve bu anlayýþýn 1998
Alm.TK.nýn hedeflerinden biri olmasý ilgi çekicidir. Onun için, Tasarýda ticarî iþletmenin tanýmlan-
masý kaçýnýlmaz olarak deðerlendirilmiþtir. Tasarýnýn tümüne egemen, bir kuramýn bazý nitelikleri-
ni içermeye baþlayan temel bir kavramýn tanýmý Ticaret Sicili Tüzüðüne býrakýlamaz. Diðer taraf-
tan, ticarî iþletme tanýmlandýktan sonra ticarethanenin, fabrikanýn ve ticarî þekilde iþletilen diðer
müesseselerin tanýmlanmalarýna gerek yoktur. Bunlar ticarî iþletmenin biraz da eskimiþ - görünüþ
þekilleridir; baþlýca türleri deðildir. Ayrýca anýlan türler, bilgi toplumunun hizmet kavramý ile biliþi-
me hatta iletiþime de yabancýdýr; perakende ve toptan ticaretin eskimiþ yüzünü taþýmaktadýrlar. Tür
öðretisinin ilkeleri bunlarý tür olarak nitelendirmeye elveriþli deðildir. Sadece anýlanlarýn tanýmlan-
masý da ayrýca yanlýþ anlamalara yol açacak, ticarî iþletmenin bu üç birime özgülendiði zannýný
uyandýracak niteliktedir. Öte yandan, ticarethane ile fabrikanýn 6762 sayýlý Kanunda düzenleniþ ve
tanýmlanýþ þekli tereddütleri ve tartýþmalarý davet etmiþtir. Çünkü, 6762 sayýlý Kanunun 12 nci mad-
desinde sayýlan faaliyetlerle uðraþan ve fabrikacýlýk tanýmýna uyan "müesseseler"in, ticarî iþletme-
nin taným unsurlarýný taþýmasalar bile kanunen ticarî iþletme sayýlýp sayýlmayacaklarý görüþ ayrýlýk-
larýna sebep olmuþtur. Tartýþma tatmin edici bir sonuca da ulaþmamýþtýr. 6762 sayýlý Kanunun 13 ün-
cü maddesindeki "ticarî þekilde iþletilen diðer müesseseler" ibaresi ile hangi müesseselerin kaste-
dildiði de kesin olarak belirlenemiyordu. Bundan baþka "diðer müesseseler" ibaresi ve bu ibarenin
6762 sayýlý Kanunun 13 üncü maddesinin kenar baþlýðýnda yer almasý, 6762 sayýlý Kanunun 12 nci
maddesinde düzenlenen ticarethane ile fabrikanýn "müessese" olduðu izlenimini vermektedir. Oysa,
her iki birim "müessese" deðil "ticarî iþletme" dir. 6762 sayýlý Kanundan böylece ticarî iþletmenin
müessese olduðu gibi bir sonuç çýkýyordu. 6762 sayýlý Kanunun elli yýlý aþan uygulamasýnda tica-
rethaneye, fabrikaya ve bu tür müesseselere iliþkin birikim oluþturan bir uygulamaya da rastlanma-
mýþtýr. Nihayet, "ticarethane" sözcüðü dar ve eski bir terim olarak 19. yüzyýlda kalmýþ bir ticaret an-
layýþýný yansýtmaktadýr. Baþka bir söyleyiþle, günümüzde "ticaret" sözcüðü "mal alýþveriþi" anlamý-
ný çok gerilerde býrakan, hizmet, iletiþim ve biliþimi de içeren yeni bir boyut ve içerik kazanmýþtýr.
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Nitekim "e-ticaret" kavramý da bu yeni anlamýn en çarpýcý örneðidir. Fakat ticarethane mal ticareti-
ni ifade ettiði için hizmet sunan, iletiþim ve biliþimi kendisine konu alan iþletmeleri kapsamýyordu.
Fabrika ise ticarî iþletme olmayýp bir üretim birimidir. Bu gerekçelerle 6762 sayýlý Kanunun 12 nci
ve 13 üncü maddeleri Tasarýya alýnmayarak ticarî iþletmeye geliþmelere açýk geniþ ve çaðdaþ bir bo-
yut verilmiþtir.

Ticarî iþletme TSTüz 14 üncü maddesinin ikinci fýkrasýndan esinlenilerek olumlu bir cümle ile
tanýmlanmýþtýr. Ticarî iþletme "iþletme"nin kanunda açýkça belirtilen unsurlarla tanýmlanan türüdür.
Bu sebeple tanýmda ticarî iþletmenin bir "iþletme" olduðu özellikle vurgulanmýþtýr. Böylece ticarî iþ-
letme, iktisat biliminin ve iþletme iktisadýnýn "iþletme"sinden, Rekabetin Korunmasý Hakkýndaki
Kanunun "teþebbüs"ünden ayrýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun ilk yürürlüðe girdiði günlerde öðretinin, esnaf iþletmesi ile
ticarî iþletme arasýndaki sýnýrý çizme konusunda, 6762 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinden çýkarma-
ya çalýþtýðý kriterler uygulamada etkili olmamýþtýr. Uygulamada sýnýr Bakanlar Kurulu kararname-
leriyle belirlendiði için, bu uygulama kanunlaþtýrýlmýþtýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra, 6762 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda oldu-
ðu gibi, ticarî iþletmenin, kendisine sürekli olarak tahsis edilmiþ bulunan unsurlarý ile bir bütün
oluþturan malvarlýðý cephesini düzenlemektedir. Bu bütün, yerli ve yabancý öðretide Fransýzca bir
terimden esinlenerek ticaret fonu (Fond de commerce) diye adlandýrýlýr. Fon ile kastedilen, iþletme-
ye sürekli olarak özgülenmiþ bulunan malvarlýðý unsurlarýndan oluþan bütündür. Bu bütün devir, re-
hin, intifa, kira gibi iþlemlere konu olabilir.

Nitekim, Borçlar Kanununun 179 uncu maddesi ticarî iþletmenin devrini sadece borçlardan so-
rumlu olma yönünden düzenlemiþ, bütünü yaratan unsurlarla uðraþmamýþtýr. Buna karþýlýk, 1447 sa-
yýlý Kanun bütünün rehnedilmesini ayrýntýlý kurallara baðlamýþtýr. Tasarýnýn 11 inci maddesinin
üçüncü fýkrasý, bir taraftan "bütün"ü vurgulamakta ve devir sözleþmesini yazýlý þekle tâbi kýlmakta,
diðer taraftan da bütüne doðal olarak hangi malvarlýðý unsurlarýnýn dahil olduðunu göstermektedir.
Böylece, 6762 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan "sözleþme"nin ticarî iþ-
letmenin devrine iliþkin sözleþme olduðu Tasarýnýn 11 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda açýklýða
kavuþturulmuþ olmaktadýr.

6762 sayýlý Kanun gibi, Tasarýnýn da devir sözleþmesine dahil saydýðý malvarlýðý unsurlarý, bir
ticarî iþletmeyi "bütün" bakýmýndan, yani malvarlýksal yönden tanýmlar. Bunlarýn baþýnda duran
malvarlýðý gelir. 6762 sayýlý Kanun, duran malvarlýðýný, tartýþmalara ve tereddütlere yol açan "tesi-
sat" sözcüðü ile ifade etmiþti. Ýkinci önemli unsur, iþletmeye baðlý müþteri çevresini de kapsayan ve
iþletmenin, teker teker malvarlýðý unsurlarýnýn deðerleri toplamýný aþan deðeri þeklinde anlaþýlan iþ-
letme deðeridir. Buna hukukumuzda peþtemalîye ve bazen de good-will denilmektedir. Tasarý iþlet-
me deðerinin yanýnda, parantez içinde ticaret ve ticaret hukuku tarihimizden gelen ve kavramý çok
iyi ifade eden peþtemalîye sözcüðünü de kullanmýþtýr. Bütünün bir diðer vazgeçilmez önemde un-
suru ticaret unvanýdýr. Ticaret unvaný iþlevi sebebiyle, fikrî mülkiyet haklarýndan ayrý olarak Tasa-
rýda zikredilmiþtir. Nihayet, "kiracýlýk hakký" da iþletme için malvarlýksal bir deðer olarak önem ta-
þýdýðýndan bütün içinde yerini almýþtýr. Ancak "kiracýlýk hakký"nýn günümüzde önemini yitirdiðini,
bir iþletmenin bulunduðu adres ile tanýnmasýnýn dünyamýzda sadece tarihsel bir anlam taþýdýðýný da
unutmamak gerekir. Kiracýlýk hakký bir iþletmenin, meselâ, dondurmacýnýn, ayakkabýcýnýn,
perûkçunun, þapkacýnýn, þekercinin, ticaretini yaptýðý mahal (adres) ile tanýnmasý, ancak o mahalde
de kiracý olmasý halinde, ticarî iþletmenin devrinde kiracýlýk hakkýnýn (kira sözleþmesinin) de dev-
rini ve mal sahibinin buna bazý þartlarla onay vermesi zorunluðunu ifade eder.
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Bütünü tanýmlayan bu malvarlýðý unsurlarý, bütünün doðal parçalarýdýr. Devir ile devralana ge-
çerler. Devir sözleþmesinde bunlardan bazýlarý ismen veya hiçbiri zikredilmemiþ bile olsa bu bütü-
nü tanýmlayan unsurlar devir sözleþmesine dahil kabul olunur. Ancak, taraflar bu unsurlardan bazý-
larýný devrin dýþýnda tutabilirler. Ayný ilke 1447 sayýlý Kanuna da hakim olduðu için ticarî iþletme-
nin bir hukukî iþleme bütün halinde konu olduðu hallerde de kýyas yoluyla uygulanýr.

Üçüncü fýkrada yer alan “aksi öngörülmedikçe” ibaresi Tasarýnýn 49 uncu maddesi ile çeliþme-
mektedir. Anýlan madde ticaret unvanýnýn iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemeyeceðini ön-
görmektedir. Ancak bu hüküm iþletmesini devreden kiþiyi ticaret unvanýný devre zorlayacak þekilde
yorumlanamaz. Ýþletme sahibi arzu ederse unvanýný devir dýþýnda tutabilir, hatta devir sözleþmesi ola-
nak tanýyorsa veya rekabet yasaðý hükmü yoksa kuracaðý yeni bir iþletmede de kullanabilir.

Madde 12 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 14 üncü maddesinin tekrarýdýr. Sadece ikinci fýkra-
da yanlýþ anlamalara yol açan “kaydettirerek” kelimesi yerine “tescil ettirerek” kelimeleri konulmuþ
ve üçüncü fýkrada parantez içinde bulunan "ortak sýfatýyla" sözcüklerinden parantez kaldýrýlmýþtýr.

Madde 13 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 15 inci maddesini içerik yönünden aynen tekrar et-
mektedir.

Madde 14 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesini hükümleri yönünden aynen tekrar
etmektedir. Mevcut hükmün gerekçesinde belirtildiði üzere amaç ticarî ehliyete sahip olmayanlarýn
tacir olmanýn olumsuz sonuçlarýný yüklenmeleri fakat haklardan yararlanmamalarýný saðlamaktýr.
Hükümdeki “tacir sayýlma” bunu ifade eder. Ancak dil yönünden bazý gerekli deðiþiklikler yapýl-
mýþtýr. Ýlk olarak maddenin kenar baþlýðýna, yerleþiklik kazanmýþ ve amaca daha uygun düþen bir
terim konulmuþtur. Maddenin ikinci fýkrasýnda, mevcut metindeki “inzibâtî” kelimesi öðretinin yo-
rumuna uygun olarak “disipline iliþkin” ibaresi ile deðiþtirilmiþtir.

Madde 15 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinin tekrarýdýr. Sadece Tasarýnýn 11 in-
ci maddesinin ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþikliðe uygun olarak "kazancý ancak geçimini saðlama-
ya yetecek derecede az olan" ibaresi metinden çýkarýlmýþ, bunun yerine, 11 inci maddenin ikinci fýk-
rasýna gönderme yapýlmýþtýr. Ayrýca, 6762 sayýlý Kanundaki göndermeler yenilenmiþtir.

AET/AT çevrelerinde esnafýn tanýmý gelir düzeyi unsuru ile deðil yeni bir açýlým olan “meslek”
yaklaþýmý ile tanýmlanmaktadýr. Bu anlayýþ bazý meslekleri ‘esnaf’ mesleði olarak kabul etmekte, bu
meslek mensuplarý esnaf olarak tanýmlanmaktadýr. Meslek mensubu olmak esnaf sayýlmak için ye-
terli görülmekte, esnaf ile tacir arasýndaki sýnýr “meslek” ile çizilmekte, yoksa gelirinin düzeyi dik-
kate alýnmamaktadýr. Mesela, gelirleri ne olursa olsun, sývacý, muslukçu, ayakkabý boyacýsý, tamir-
ci gibi el iþleri, yani zanaatla uðraþanlar esnaftýr. Bir muslukçu yanýnda iki kiþi çalýþtýrabilir ve ge-
liri bazý tacirleri aþabilir; bu sonu deðiþtirmez. 6762 sayýlý Kanundaki 17 ve Tasarýdaki 15 inci mad-
de ise, Alm.TK. 4 üncü paragrafýnda yer alan ve 1998 yýlýnda Almanya’da yapýlan ticaret hukuku
reformu sýrasýnda kaldýrýlan “Minderkaufmann” anlayýþýna dayanmaktadýr. Tasarý öðretideki bu son
geliþmeyi; Türk mevzuatýnýn üzerine oturduðu sistemin çok yeni bir tarihte esnaflara iliþkin bir ta-
sarý ile doðrulanmasý ve pekiþtirilmesi dolayýsýyla deðiþtirmemiþtir. Ancak, geliþmeye deðinilmek-
te, geliþme yönüne iþaret edilmesi ve gelecekteki deðiþikliklerde dikkate alýnmasý yönünden yarar
görülmüþtür.

Madde 16 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 18 inci maddesinin tekrarýdýr. Dil yenilemesi dýþýn-
da büyük bir deðiþiklik yapýlarak önemli bir boþluk doldurulmuþtur. Þöyle ki, amacýna varmak için
ticarî iþletme iþleten tüzel kiþiler arasýna "vakýflar" da konulmuþtur. Uygulamada vakýflar, dernek-
lere oranla daha fazla ve çeþitli alanlarda faaliyet gösteren ticarî iþletmeler iþletmektir. Bunlarýn da
iþlettikleri bu ticarî iþletmeler dolayýsýyla tacir sayýlabilecekleri sonucuna yorum yolu ile varýlabi-
lir. Ancak, uygulamasý bu kadar fazla olan vakýflarýn Tasarýda yer almamasý doðru olmaz. Bu ge-
rekçelerle birinci fýkraya "vakýflar" da eklenmiþtir.
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Madde 17 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 19 uncu maddesini karþýlamaktadýr. Mevcut siste-
mi deðiþtirecek bir sebebe rastlanmamýþtýr. Kanunda yer alýp almamasý deniz ticareti kitabýnda tartý-
þýlmýþ bulunan donatma iþtiraki korunduðuna göre, amaca hizmet eden hükmün korunmasý gerekir.

Madde 18 - Tasarý ile bu maddenin üçüncü fýkrasýnda üç köklü deðiþiklik yapýlmýþtýr: (1) Hü-
kümdeki þekil, geçerlilik þartý olmaktan çýkarýlmýþ, ispat þartýna dönüþtürülmüþtür. Bu amaçla eski
metinde yer alan "muteber olmasý için" ibaresine metinde yer verilmemiþtir. Bu deðiþikliðin sebe-
bi, geçerlik þartýnýn artýk haklý bir gerekçesinin bulunmamasý ve teknikteki hýzlý geliþmedir. Ayrýca
hiçbir modern kanunda bu kadar aðýr bir geçerlilik þartý yer almamaktadýr. Þartýn tacir gibi basiret-
li bir iþadamý için öngörülmüþ olmasý da anlamsýz bulunmuþtur. (2) Ýadeli taahhütlü mektup taah-
hütlüye dönüþtürülmüþtür. Çünkü, burada varma teorisinin kabulünü haklý gösterecek bir gerekçe
mevcut deðildir. (3) Güvenli elektronik imza hem Borçlar Kanununda kabul edilmiþ hem de düzen-
li bir sisteme baðlanmýþtýr. Hükme bu olanak da eklenmiþtir.

Madde 19 - Ticarî iþletme sisteminin taþýyýcý kolonlarýndan biri olan ve elli yýllýk birikimle an-
lam kazanmýþ olan bu madde 6762 sayýlý Kanunun 21 inci maddesini karþýlamaktadýr. Öðretide,
sübjektif sistemin bir ifadesi olan bu maddenin 1926 tarihli Kanundan 6762 sayýlý Kanuna aynen
alýnmasý eleþtirilmiþ, tacirin esas alýnmayýp ticarî iþletmenin merkez kabul edilmesi gerektiði belir-
tilmiþse de, eleþtirilerin, hükümde ticarî iþletmenin esas alýndýðý gerçeðini gözden kaçýrdýðý düþü-
nülmüþtür. Ayrýca ticarî iþletmenin borçlarýnýn ticarî olmadýðý hükme baðlansaydý, tacirin ticarî ol-
mayan alanýnýn nasýl belirlenebileceði sorununun çözümü çok güçleþecektir.

Madde 20 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 22 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 21 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr. Sadece

6762 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci cümlesindeki “veya” yerine, hükme daha uygun ol-
duðu için “ve” kullanýlmýþtýr.

Madde 22 - 6762 sayýlý Kanunun 24 üncü maddesini karþýlayan bu hükümde bir deðiþiklik ya-
pýlmamýþtýr.

Madde 23 - 6762 sayýlý Kanunun 25 inci maddesini karþýlayan bu maddede deðiþiklik yapýl-
mýþtýr. "Sif satýþ ve diðer deniz aþýrý satýþlar" hakkýndaki hükümleri saklý tutan (5) numaralý bent
maddedeye alýnmamýþtýr. Çünkü, Tasarý, 6762 sayýlý Kanunun aksine, CIF ve FOB baþta olmak üze-
re deniz aþýrý satýþlara yer vermemektedir. Söz konusu hükümler 1940'lý yýllarda geçerli olan Inco-
terms hükümlerinden alýnmýþtý ve bugün Incoterms 2000 uygulanmaktadýr. Incoterms devamlý de-
ðiþtiði için yeni Incoterms'in kanuna konulmasýnýn bir anlamý da yoktur. Kaldý ki, bu tür satýþlarda
taraflar çoðu kez Incoterms'e gönderme yapmakta veya ondan ayrýlan özel düzenlemeler getirmek-
tedirler.

Bu hükmün kaldýrýlmasý ve düzenlemenin Borçlar Kanununa býrakýlmasý görüþü pek taraftar
bulmamýþtýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Ticaret Sicili

Madde 24 - 6762 sayýlý Kanunun 26 ncý maddesini karþýlayan bu madde çeþitli deðiþikliklere
uðramýþtýr.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 26 ncý maddesinin birinci fýkrasý hükmünün ilk cümlesi ti-
caret sicilinin kimin tarafýndan tutulacaðý konusunda bir açýklýk içermiyordu. Tasarý, ticaret sicili-
nin tutulmasý görev ve yetkisini ticaret ve sanayi odalarýna veya ticaret odalarýna ya da sanayi oda-
larýna; bir ilde ticaret odasý ile sanayi odasý ayrý odalar olarak örgütlenmiþse, ticaret odasýna ver-
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mektedir. 6762 sayýlý Kanun, bir yerde oda yoksa veya mevcut odanýn yeterli teþkilatý bulunmuyor-
sa, ticaret siciline iliþkin iþlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca belirlenecek o il dahilindeki yeterli
teþkilata sahip odalardan birinin sicil memurluðu tarafýndan yürütülmesini öngörmüþtür. Bu hüküm-
deki oda ile neyin kastedildiði belli deðildir. 6762 sayýlý Kanunun bu hükmü bazýlarýnca, o il dahi-
lindeki esnaf odasý þeklinde yorumlanmýþtýr. Bazýlarý ise, Bakanlýðýn bu görevi herhangi bir meslek
odasýna, meselâ yeterli teþkilatý varsa mimar ve mühendis odasýna bile verebileceði þeklinde anlý-
yordu. Her iki yorum da ticaret sicili gibi kamu güvenliði iþlevi de bulunan bir sicil için uygun de-
ðildir. Birinci fýkrada, söze konu durumda ticaret sicilini tutacak odanýn Sanayi ve Ticaret Bakanlý-
ðýnca belirleneceði belirtilerek amaca en uygun çözüm benimsenmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkrada yer alan hükümle, Türkiye çapýnda sicil kayýtlarýna elektronik ortam-
da ulaþýlabilmenin saðlanmasý amacýyla, söz konusu kayýtlarýn düzenli bir tarzda depolandýðý bir bil-
gi bankasýnýn kurulmasý öngörülmüþtür. Bu bilgi bankasý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdin-
de bulunacaktýr. Bu bankanýn FSEK anlamýnda bir veri tabaný oluþturup oluþturmadýðý öðreti faaliye-
tini gerektirir. Bilgilere elektronik ortamda ulaþýlabilmesi ile sadece bilgi toplumunun gereklerinden
biri yerine getirilmiþ olmayacak, ayný zamanda geniþ aleniyetle gerçek anlamda þeffaflýk gerçekleþti-
rilerek kayýtlardaki yolsuzluklarýn, aykýrýlýklarýn ve düzensizliklerin de önüne geçilebilecektir.

Bilgi bankasýndaki kayýtlar üçüncü kiþilere ileri sürülmek gibi hukukî bir gücü ve etkiyi haiz
deðildir. Ancak bu kayýtlar, kaydýn yolsuz olduðuna veya kayýt bulunmasý gerekirken kayda yer ve-
rilmemiþ olduðuna inananlarý, esas sicil kayýtlarýnda gerekli düzeltmeleri yapmak amacýyla hukukî
yollara baþvurmak için harekete geçirecektir. Bilgi bankasýna giriþ serbest olacaðý için, herkes ka-
yýtlarý denetleyebilecektir. Sistemin yerleþmesi ve iþleyiþ kurallarýnýn tam olarak ortaya çýkmasý ha-
linde bir kanun deðiþikliðiyle bilgi bankasýna hukukî iþlevler de tanýnabilir.

Üçüncü fýkra: Mevzuata uygun olarak “ticaret sicili memuru” yerine “ticaret sicili müdürlü-
ðü” ve bu ibarenin türevleri kullanýlarak bu fýkra yeniden düzenlenmiþtir.

6762 sayýlý Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan sicil harcýna iliþkin hük-
mün, son hükümler (Tasarýnýn 1532 nci maddesi) arasýnda yer almasý uygun görülmüþtür.

Madde 25 - Birinci fýkra: 25 inci maddenin birinci fýkrasý 6762 sayýlý Kanunun ilkelerini ay-
nen korumaktadýr.

Ýkinci fýkra: 559 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname, ticaret sicilinin tutulmasýndan doðan
zararlardan Devletin sorumlu olmasýna iliþkin hükmü kaldýrmýþ, bu sorumluluk, sicili tutan odaya
da yüklenmemiþti. Ýþlem güvenliði yönünden önemli olan bu sorumluluk, 559 sayýlý Kanun Hük-
münde Kararnameye bu sebeple yöneltilen eleþtiriler de gözönüne alýnarak ikinci fýkrada düzenlen-
miþtir. Güvenliðin tam anlamý ile saðlanabilmesi için Devletle odanýn müteselsilen sorumlu olma-
larý kabul edilmiþtir.

Madde 26 - Bu hüküm, yürürlükteki Ticaret Sicili Tüzüðü dikkate alýnarak yeniden düzenlen-
miþtir.

Madde 27 - 6762 sayýlý Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülmüþ bulunan tescilin talep üze-
rine yapýlacaðý hükmü, muhafaza edilmiþtir. Ancak, hemen ikinci cümlede yer alan istisnalar dik-
kate alýnarak birinci cümleye "kural olarak" ibaresi eklenmiþtir. Ayrýca 34 üncü madde de saklý tu-
tularak, mahkeme kararýyla tescilin, deðiþtirmenin ve sicil kaydýnýn silinmesinin de kuralýn istisna-
sý olduðu ifade edilmiþtir.

Yenilik tescil anýnýn belirlenmesine iliþkin hükümdedir. Bu konuda harç tarihi esas alýnarak uy-
gulamada ihtilaflara sebep olan bir sorun çözüme kavuþturulmuþtur.
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Madde 28 - Maddede, 6762 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesine göre yapýlan tek deðiþiklik,
"sicil memurluðu" ibaresi yerine "sicil müdürlüðü"nün konulmuþ olmasýdýr.

Madde 29 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 31 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 30 -Madde, üçüncü fýkrasýndaki "memurluðunun" sözcüðü, mevzuata ve amaca uygun
olarak "müdürlüðünün" þeklinde deðiþtirilmek suretiyle, 6762 sayýlý Kanunun 32 nci maddesinden
alýnmýþtýr.

Madde 31 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 33 üncü maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 32 - Madde kural olarak, 6762 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesinin tekrarýdýr. Ancak

eski madde gibi yeni madde de geçici tescili içerdiðinden bunun kenar baþlýkta belirtilmesinde ya-
rar görülmüþtür. Geçici tescilin ayrý bir maddede düzenlenmesinin daha doðru olabileceði düþünü-
lebilir. Ancak, söz konusu kurumun sicil müdürünün inceleme görevinin bir sonucu olduðu nokta-
sý deðerlendirilmiþtir. Gerçekten sicil müdürü incelemeleri sýrasýnda geçici tescili gerektiren bir du-
rum ile karþýlaþabilir. Ýncelemeden ayrý olarak ve soyutlanarak geçici tescil için baþvurulmasý müm-
kün deðildir. Böyle bir varsayým veya olasýlýk öðretide savunulabilir. Ancak görüþ, kabul edilse bi-
le bu tür bir baþvurunun istisnaî niteliðini ortadan kaldýramaz.

Madde 33 - Maddenin tümü dikkate alýndýðýnda, 33 üncü maddenin 6762 sayýlý Kanunun 35
inci maddesini devam ettirdiði söylenebilir. Ancak, maddede az da olsa deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bi-
rinci deðiþiklik, maddedeki para cezasý miktarý günün ekonomik koþullarýna uygun olarak yeniden
belirlenmiþtir. Ýkinci olarak dördüncü fýkrada, 6762 sayýlý Kanundaki metindeki "temyiz yoluna baþ-
vurulabilir" hükmü, bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) kurulmuþ olmasý dikkate alýnarak "kanun
yoluna baþvurabilirler" þeklinde deðiþtirilmiþtir. Son olarak da, 6762 sayýlý Kanunun 35 inci mad-
desinin son fýkrasýndaki “Bu maddeye göre hükmolunan para cezalarý hapse çevrilemez.” hükmüne
yer verilmemiþtir. Yargýtay içtihatlarýnda maddede öngörülen para cezasýnýn disiplin cezasý niteli-
ðinde olduðu kabul edildiðinden, bu cezanýn adlî para cezasý gibi ödenmediði hallerde paraya çev-
rilmesi mümkün bulunmadýðýndan gereksiz olan söz konusu hüküm maddeye alýnmamýþtýr.

Madde 34 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 36 ncý maddesinden, dili güncelleþtirilerek alýn-
mýþtýr. Ýkinci fýkradaki “evrak üzerinden” ibaresi yerine “dosya üzerinden” teriminin konulmasýnýn
daha doðru olacaðý düþünülmüþtür.

Madde 35 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 37 nci maddesinin tekrarýdýr. Sadece son fýkrada
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi adý ile zikredilmiþ ve hüküm amacýna uygun þekilde ifade edilmiþtir.

Madde 36 - Tasarýnýn 36 ncý maddesinin birinci ve ikinci fýkralarý 6762 sayýlý Kanunun 38 in-
ci maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnýn aynen tekrarýdýr. Maddenin üçüncü ve dördüncü fýkrala-
rý ise 6762 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýndan aynen alýnmýþtýr. Böy-
lece, 6762 sayýlý Kanunun 38 ve 39 uncu maddeleri 36 nci maddede "Tescil ve ilânýn üçüncü kiþi-
lere etkisi" kenar baþlýðý altýnda birleþtirilmiþtir. Bunun sebebi, 6762 sayýlý Kanunda iki maddeye
bölünmüþ olan bu hükümlerin ayný konuya iliþkin bulunmalarýdýr. Ayýrma yapaydýr. Baþka bir de-
yiþle, 6762 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinde gene tescilin üçüncü kiþilere etkisi düzenlenmiþtir;
bu maddenin "sicile itimat" ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Madde 37 -Madde, AET'nin 09/03/1968 tarihli ve 68/151 sayýlý þirketler hukukuna iliþkin Bi-
rinci Yönergesinin 3 (6) ncý maddesinin gereði olarak ancak Yönerge hükmünü yansýtan Alm.
TK’nýn 15 (3) paragrafýnýn hükmü göz önünde tutularak kaleme alýnmýþtýr. Alman Kanunundaki hü-
küm, Yönergedeki, sadece sermaye þirketleri hakkýnda ve doðru tescil edilen hususlarýn yanlýþ ilân
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edilmesine iliþkin düzenlemeyi geniþletip, bütün sicil kayýtlarýný kapsayacak genel bir hüküm hâli-
ne dönüþtürmüþtür. Kaynak Kanundaki düzenlemeye temel oluþturan gerekçeler, Tasarý bakýmýndan
da kabul görmüþtür. Ancak bu maddede yapýlan deðiþiklikler ayný zamanda hakim Türk öðretisinin
“görünüþe güven” kuramýna iliþkin anlayýþýna da uygundur.

Yönerge hükmü, sözü itibarýyla yalnýzca tescilin doðru ancak, ilânýn yanlýþ yapýldýðý hâllere
yöneliktir. Buna karþýlýk, kaynaðýn ve Tasarý hükmünün uygulama alanýna, tescilin de yanlýþ yapýl-
dýðý veya tescil yokken ilânýn yanlýþ yapýldýðý yahut yanlýþlýkla ilân yapýldýðý ya da tescilde ve ilânda
farklý yanlýþlýklarýn bulunduðu hâller de girmektedir. Bu baðlamda önemli bir soruna iþaret etmek
hükmün anlaþýlmasý bakýmýndan gereklidir. Tescilin yanlýþ, ancak ilânýn doðru yapýldýðý hâllere bu
hükmün uygulanýp uygulanmayacaðý tartýþýlabilir. Hükmün sözünün sorunu dýþarýda býraktýðý yani
söze göre anýlan hâlde hükmün uygulanmasýna olanak tanýmadýðýnda duraksama olamaz. Bu du-
rumda somut olay gerçeðine, menfaatler dengesine ve sicil hukukunun genel ilkelerine göre bir so-
nuca varýlmalýdýr. Olumsuz sayýlabilecek bu görüþe karþý Alman öðretisinde, hükmün söz konusu
soruna kýyasen uygulanmasý gerektiði de savunulmuþtur.

Hüküm, görünüþe güven ilkesini sicil hukuku yönünden düzenlemekte, üçüncü kiþinin, bir hu-
susun ilân edilen þekline güvenip ona dayanabileceðini belirtmektedir. Tescilin konusunu oluþturan
kiþinin, tescilin ilan ile baðdaþmadýðý, onunla çeliþtiði yönündeki itirazýný kanýtlamýþ olmasý üçün-
cü kiþiyi etkilemez. Böylece üçüncü kiþinin yanlýþ, gerçeðe aykýrý ilâna duyduðu güven korunmak-
tadýr. Buna karþýlýk, üçüncü kiþinin ilân edilmiþ hususun tescil edilenden farklý olduðu konusunda
olumlu bilgisi bulunduðu ispat edilirse, üçüncü kiþi ilâna dayanamaz. Kýsaca olumlu bilgi ilâný ber-
taraf edip tescili öne çýkarýr, çünkü üçüncü kiþinin korunmaya deðer bir güveni yoktur.

Yönergede bulunmayýp kaynak hükümden alýnan bir ibarenin de açýklýða kavuþturulmasý ge-
rekmektedir. Bu ibare “iþleri ile ilgili” cümle parçacýðýdýr. Bu ibarenin önemi þuradadýr: Ýþleri ile il-
gili tescil yapýlmýþ olan kiþi tescili üçüncü kiþiye ileri süremeyecek, üçüncü kiþi durumunda olma-
yanlara dermeyan edebilecektir.

Bu madde, üçüncü kiþinin kural olarak ilân edilen bir içeriðin ilân edilmiþ þekline güvenmesi,
ilândan farklý olan tescil içeriðinin ona karþý ileri sürülememesi kuralýný koymaktadýr. Buna göre
tescil edilen hukukî olgu (içerik) ile ilân edilen içerik farklý ise, tescil hukukunda önemli olanýn tes-
cil edilen olgu olmasýna raðmen, tescile konu olan tescil edilen olguyu (içeriði) üçüncü kiþiye ileri
süremeyecek, üçüncü kiþi tescil edilen ile baðlý olmaksýzýn ilâna dayanabilecektir. Meselâ, (T)nin
ticarî mümessili olarak (A) tescil, fakat (B) ilân edilmiþse üçüncü kiþi (Ü) ilâna göre ticarî mümes-
sil olan (B) ile bir sözleþme yapmýþsa iþletme sahibi (T) sözleþme ile baðlýdýr; tescilin esas alýnma-
sýný isteyemez; meðerki (Ü)'nün tescili bildiðini ispat etsin. Ancak (Ü) isterse tescile de dayanabi-
lir. Üçüncü kiþi, yanlýþlýk düzeltilinceye kadar korunur. Kýsaca yabancý öðretide belirtildiði üzere,
üçüncü kiþi gerçeðe aykýrý ilânýn gerçekliðine, tescil ister doðru, ister gerçeðe aykýrý olsun güvene-
bilir. Buna ilânýn olumlu etkisi denir. Bu anlamda olumlu etki sadece üçüncü kiþi baðlamýnda do-
ðar. Hükmün uygulanabilme þartlarýndan birincisi, tescil edilen olgunun tescili gerekli bir husus ol-
masýdýr. Tescili gerekmeyip de tescil edilmiþ bir olguya yani sicilin olumlu iþlevi haiz olmadýðý bir
hususa 37 nci madde uygulanmaz. Ayný kural tescil edilebilecek hususlar için de geçerlidir. Hük-
mün uygulanabilmesinin ikinci þartý ilânýn yanlýþ, yani tescil edilen ile ilân olunanýn farklý olmasý,
ikisi arasýnda uygunsuzluk bulunmasýdýr. "Yanlýþ" kavramýnýn içeriðinin öðretice belirleneceði ve
yargý kararlarýyla açýklýk kazanacaðý þüphesizdir. Önemli olan tescil ile ilânýn farklý olmasýdýr. Yok-
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sa, tescile baþvuru dosyasýndaki içerikle yani taleple tescil arasýnda farklýlýk bulunmasý hükmün
kapsamý dýþýndadýr. Tescil ile ilân edilen arasýnda fark yoksa, üçüncü kiþi, tescil ve ilândan farklý
olan talebe dayanamaz.

“Üçüncü kiþi” terimine hakkýnda tescil yapýlan kiþinin iþletmesindeki yöneticiler ve iþletmenin
ortaklarý girmez.

Üçüncü kiþinin güveninin esas alýnacaðý an, onun haklarýna etkili olgularýn gerçekleþtiði andýr.
Meselâ, bir komandit þirket sermayesini 100.000 YTL’den 200.000.- YTL’ye artýrmýþ, bu arada ko-
manditer (K) da sermaye payýný 5.000.- YTL’den 10.000.- YTL’ye yükseltmiþtir. Artýrým bu þekil-
de doðru olarak tescil olunmuþ, ancak maddî bir yanlýþlýk yapýlarak (K)’nýn artýrýlan payý 10.000.-
YTL iken 100.000.- YTL þeklinde ilân edilmiþtir. Ýlândan bir gün sonra, varlýklý ve borcuna baðlý
bir iþadamý olan (K)’nýn payýný kendisi için yeterli güvence olarak deðerlendiren (B) bankasý, ko-
mandit þirkete 100.000.- YTL tutarýnda kredi açmýþtýr. Komanditer (K), (B) bankasýna karþý tescile
dayanýp kendi payýnýn 10.000.- YTL olduðu, sorumluluðunun bu tutarla sýnýrlý bulunduðunu ileri
süremez. Buna karþýlýk (B) bankasý da ilândan önce kendisi tarafýndan açýlmýþ kredi için (K)’yi
100.000.- YTL’ye kadar sorumlu tutamaz. Eski kredi için (K)’nýn payýnýn gerçek tutarý olan
10.000.- YTL esas alýnýr.

Madde 38 - Madde, gün esasýna dayalý adlî para sistemine göre yeniden kaleme alýnmýþtýr.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý
Madde 39 - 6762 sayýlý Kanunun 41 inci maddesini karþýlayan ve tekrarlayan bu hükmün ikin-

ci fýkrasý yenidir. AT'ýn þirketler hukukuna iliþkin 68/151/AET sayýlý Birinci Yönergesinden esinle-
nerek ve 1524 üncü maddenin öngörülme amacý göz önünde tutularak kaleme alýnan bu hüküm ile
þeffaflýðýn saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Tacir iþletmesiyle ilgili belgelerinde sicil numarasýný, ticaret
unvanýný, merkezini, tacir ticaret þirketi ise sermaye miktarýný ve ayrýca web sitesi adresi ve numa-
rasýný yazmak zorundadýr. Bunlar söz konusu belgelere yazýlmasý gerekenler bakýmýndan kanunî as-
garîyi göstermektedir. Tacir bunlara eklemeler yapabilir (meselâ Almanya'da olduðu gibi, yönetim
kurulu üyelerinin adlarýný ve faaliyet adresini yazabilir).

Bu maddenin ikinci fýkrasýnda Web sitesi numarasýndan söz edilmiþtir. Bu numara teknik an-
lamda Web sitesi numarasý olmayýp Tasarýnýn 1524 üncü maddesindeki bilgi toplumu hizmetlerine
yani yönlendirilmiþ mesajlarýn konulduðu bölüme özgü sicile kaydý üzerine sicil tarafýndan verile-
cek kayýt numarasýdýr. Böylelikle bilgi toplumu hizmetleri içeriði bu numara ile kolaylýkla taným-
lanabilecektir.

Madde 40 - Madde, esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 42 nci maddesinin tekrarýdýr. Sadece
"sicil memuru" ibaresi "sicil müdürü" ibaresiyle deðiþtirilmiþtir.

Hükmün dördüncü fýkrasý þubenin yönetimi ve temsili için tam yetkili bir ticarî mümessil tes-
cilinin BK'nýn da kabul ettiði bir kural olmasý sebebiyle korunmuþ; ancak, yürürlükte olup olmadý-
ðý öðretide tartýþmalý olan 6762 sayýlý Kanunun 42 nci maddesinin beþinci fýkrasý hükmü Tasarýya
alýnmamýþtýr.

Madde 41 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fýkrasý hükmünü tekrar-
lamaktadýr.

6762 sayýlý Kanunun 43 üncü maddesinin, gerçek ve tüzel kiþilerin ticaret unvanlarýnýn korun-
masýnda gerçek kiþi unvanlarý aleyhine farklýlýk yaratan ikinci fýkrasý, bugün anlamýný yitirmiþ ve
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haksýz bir durum yaratýr konuma girmiþtir. Gerçek kiþi unvanlarýnýn da sadece tescil edildikleri si-
cil dairesinde bilindikleri anlayýþý bugünkü teknolojik ilerlemeler, özellikle elektronik ortamýn ola-
naklarý karþýsýnda terk edilmiþtir. Bu sebeple gerçek kiþi unvanlarýnýn da Türkiye çapýnda korunma-
sý gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Tasarýnýn 45 inci maddesi de buna göre düzenlenmiþtir.

Madde 42 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 44 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 43 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 45 inci maddesinden aynen alýnmýþtýr. Sadece mev-

cut metindeki “rumuz” kelimesi yerine “baþ harflerle” ibaresi konulmuþtur: “A.Þ.” gibi. Buna kar-
þýlýk “kýsaltma”nýn anlamý farklýdýr. “A.Þ.” baþ harflerle anonim þirketi ifade eder. “Anom. Þir.”,
Ltd. Þrkt” ise kýsaltmadýr.

Madde 44 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 46 ncý maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 45 - 6762 sayýlý Kanunun 47 nci maddesinin birinci fýkrasý hükmü, 41 inci madde için

verilen gerekçe ile Tasarýya alýnmamýþtýr. Bunun gibi 6762 sayýlý Kanundaki maddenin ikinci fýkra-
sýnda yer alan "hükmi þahsýn" ibaresine, ayný gerekçe ile maddede yer verilmemiþtir.

Madde 46 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 48 inci maddesinden içerik olarak aynen alýnmýþ, di-
lin yenileþtirilmesi yanýnda bazý eklemeler de yapýlmýþtýr. Bu madde dolayýsýyla yapýlacak eklerin
yabancý bir veya birkaç kelime olmasýna engel oluþturan herhangi bir hükmün Tasarýda yer almadý-
ðý özellikle belirtilmelidir. Yabancý kelime kullanýlmasý diðer haklý sebepler yanýnda, yabancý ana
þirket ile yavru þirket arasýndaki iliþkinin kurulmasý ve turizm sektöründe iþletmenin yabancýlara ta-
nýtýlmasý yönünden bir gereklilik olarak çýkmaktadýr. Ayrýca ana þirketin unvanýnda bulunan bir ký-
lavuz kelimenin yavru þirkette yer almamasý bir varlýktan yararlanamamak gibi ekonomik bir nede-
ne de ve bazen de bir hak kaybýna neden olabilir.

Madde 47 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 49 uncu maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 48 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 50 nci maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 49 - 6762 sayýlý Kanunun 51 inci maddesinin tekrarý olan hükme, ticaret unvanýný dev-

ralan kiþinin herhangi bir deðiþiklik yapmaya zorunlu olmadan unvaný kullanmasý hakkýný veren bir
ek yapýlarak unvandaki deðer korunmuþtur.

Madde 50 - Madde 6762 sayýlý Kanunun 52 nci maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 51 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 53 üncü maddesini aynen tekrar etmektedir. Sade-

ce, birinci fýkraya Türk Patent Enstitüsü eklenmiþtir.
Madde 52 - 6762 sayýlý Kanunun 54 üncü maddesi, unvan sahibinin korunmasý yönünden ye-

tersizdi. Unvan sahibine tanýnan dava ve talep haklarý, markalar, endüstriyel tasarýmlar, patentlere
iliþkin kanun hükmünde kararnamelerde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda marka, tasarým, pa-
tent ve eser sahibine tanýnan haklarla karþýlaþtýrýldýðýnda bu yetersizlik daha iyi anlaþýlýyordu. Mad-
dede yapýlan deðiþikliklerle unvan sahibine de diðer hak sahibine tanýnan haklar verilmiþtir.

Madde 53 - Ýþletme adýna iliþkin hüküm 6762 sayýlý Kanunun 55 inci maddesini devam ettir-
mektedir. Sadece gönderme yapýlan maddeler yeniden düzenlenmiþ ve numaralarý ile belirlenen
maddelerin tescil edilen iþletme adlarýna uygulanacaðý belirtilmiþtir. Tescil edilmemiþ iþletme adla-
rý, haksýz rekabet hükümlerine göre korunacaktýr.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksýz Rekabet

54 ilâ 63 üncü Maddelere Ýliþkin Genel Açýklamalar
6762 sayýlý Kanunda yer alan haksýz rekabete iliþkin hükümlerin (m. 56-65) kaynaðý, Ýsviç-

re'nin 30/09/1943 tarihli "Haksýz Rekabete Dair Federal Kanun"udur. Ýsviçre'de bu Kanunun yerini
19/12/1986 tarihli "Haksýz Rekabete Karþý Federal Kanun" almýþtýr. Ýsviçre'de 01/03/1988 tarihin-
de yürürlüðe giren ve çeþitli tarihlerde deðiþtirilen bu yeni Kanun, Tasarýnýn haksýz rekabet hakkýn-
daki hükümlerin gözden geçirilmeleri sýrasýnda dikkate alýnmýþtýr. Ýsviçre'nin 1986 tarihli Kanunu,
Tasarýnýn 54 ve 55 inci maddelerine doðrudan kaynaklýk etmiþse de bu Kanunun diðer maddelere
etkisi birkaç hükümle sýnýrlý kalmýþtýr. Bunun birçok sebebi vardýr. Birinci sebep, 6762 sayýlý Kanu-
nun haksýz rekabete iliþkin 56 ve devamý maddeleri, kanunun en çok uygulanan hükümleri arasýn-
da yer aldýðý için Türkiye'de mahkeme kararlarý ve özgün doktrinle Ýsviçre'den oldukça farklý bir
haksýz rekabet hukuku oluþmuþtur. Bu birikimin terk edilerek tüm maddeleri ile Ýsviçre'nin 1986
Kanununun iktibasý doðru bulunmamýþtýr. Ýkincisi, Ýsviçre haksýz rekabet hukuku 1985 tarihli Kar-
teller ve Diðer Rekabet Sýnýrlamalarý Kanununa koþut bir geliþme izlemiþtir. Nitekim 1986 Kanu-
nunun 1 inci maddesi bu baðlantýyý kurmuþtur. Türkiye ise 1994 yýlýna kadar rekabeti koruyan ku-
rallarý içeren bir kanuna sahip olmamýþ, 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý
Hakkýnda Kanun ise, Ýsviçre'den deðil, kökeni Roma Anlaþmasý olan Avrupa Topluluðu Anlaþma-
sýnýn 85 ve 86 ncý maddeleriyle 17/62 sayýlý Tüzük'ten alýnmýþtýr. Üçüncüsü ise, Ýsviçre'nin haksýz
rekabete iliþkin hükümlerinin ayný zamanda, Ýsviçre'ye özgü olan "Fiyatlarýn Gözetimi Kanunu" ile
de sýký baðlantý içinde bulunmasýdýr. Dördüncüsü, Ýsviçre Kanunu usul hükümlerini de içermekte-
dir.6762 sayýlý Kanun, 1943 Kanununun ayný nitelikteki hükümlerini (m. 9-12) almadýðý gibi, Tasa-
rý da 1986 Kanununun usul hukukuna iliþkin hükümlerine (m. 12-15) yer vermemiþtir. Nihayet, Ýs-
viçre kanunu idarî nitelikte bazý hükümler öngörmüþtür. Bunlar fiyatlarýn tüketicilere bildirilmesi
hakkýndaki düzenlemelerdir. Söz konusu hükümlerin hukukumuza yansýtýlmasý mümkün deðildir.
Çünkü, hem Ticaret Kanunu bu tür idarî düzenlemeler için uygun bir kanun deðildir, hem de söz
konusu düzenlemeler Ýsviçre'ye özgüdür.

Diðer yandan AET/AT de haksýz rekabet hukuku ile yakýndan ilgilenmiþtir. Önceleri sadece
reklamlar baðlamýnda konuya yaklaþan Birlik 2005/29/AT sayýlý, “Haksýz Ýþ Uygulamalarýna Ýliþkin
Yönerge”yi yayýmlamýþtýr. Yönerge, tüketici merkez alýnarak konuya yaklaþmakta ve geniþ bir þe-
kilde kaleme alýnmýþ bir genel hüküm yanýnda, yanýltýcý ve agresif iþ uygulamalarýna iliþkin, örnek-
ler temelinde özel hâllere ve otuzbir adet pers e haksýz rekabet kabul edilen uygulamalar listesine
yer vermektedir. Sözkonusu düzenleme 12/07/2007’ye kadar ulusal hukuklara alýnacaktýr. Yönerge
ayrýca altý yýllýk bir alýþma dönemi öngörmüþtür. Yönerge Alman sisteminden farklý olup, ileride
TK’nýn deðiþtirilmesini de gerektirecektir. Bu çok yeni ve sorunlar içeren düzenlemenin Tasarýya
yansýtýlmasý hem mümkün hem de doðru deðildir. Bakýnýz. Genel Gerekçe 220 numaralý paragraf.

Madde 54 - Genel Olarak: Madde, 6762 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesinden tamamýyla deði-
þik ilkeler üzerine yapýlandýrýlmýþtýr. Bu yeni ilkeler bir anlamda deðiþik bir sisteme de iþaret etmek-
tedir. Tasarýnýn deðiþik sistemi þöyle tanýtýlabilir: 6762 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesi haksýz reka-
bet kavramýný "suiistimal" ile tanýmlamýþtýr. Bu madde ayrýca bir "genel hüküm" olarak bir taným-
lama hükmü iþlevini de haizdir. Þöyle ki, 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinde sayýlan "hususiy-
le" "hüsnüniyet kaidelerine aykýrý hareketler" arasýnda bulunmayan "iktisadî rekabetin suiistimal
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edildiði" herhangi bir haksýz rekabet eylemi, genel hüküm, yani taným hükmü niteliðinde olan 56
ncý madde ile belirlenmektedir. Buna karþýlýk dürüst davranýþ kurallarýna aykýrýlýk, aynen aldatýcý
hareketler ve benzer yollar gibi sadece kanunî rekabeti ihlâl eden bir araçtý. Bu kurallar araç olma-
ya indirgenmiþti.

Yeni hüküm, tüm haksýz rekabete iliþkin kurallarýn üzerine yapýlandýrýldýðý iki taþýyýcý kolon
içermektedir. Birinci kolon, bütün katýlanlarýn menfaatine dürüst ve bozulmamýþ rekabetin saðlan-
masý gerekliliðini ifade etmektedir. Bu kolon bir taraftan, "bütün katýlanlar" kavramý (açýklama için
aþaðýda birinci fýkranýn gerekçesine bakýlmalýdýr), diðer taraftan da, dürüst ve bozulmamýþ rekabet
kurumu ile tanýmlanmaktadýr. Dürüst ve bozulmamýþ rekabet kavramlarý Ýsviçre öðretisinde savu-
nulan bir görüþ uyarýnca - rekabetin niteliðini, baþka bir deyiþle "kalitesi"ni belirtmektedir. Eski ka-
nun "iktisadi rekabet"ten söz ederdi. Bu kavram hukukî olmadýðý gibi, anlam ve içeriði de belirsiz-
di; karþýt kavramý olan "iktisadî olmayan (gayrî iktisadî) rekabet" ile anlamlandýrýlmak yoluna gi-
dince de kavramý yorumlamak iyice zorlaþýyordu. Ayrýca, iktisadî rekabet "rakipler arasý rekabet"i
akla getiriyordu. Yeni metin dürüst ve bozulmamýþ rekabet kavramý ile hukuken tanýmlanabilir bir
rekabeti vurgulamaktadýr. 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun da "bozulmamýþ",
"engellenmemiþ", "kýsýtlanmamýþ" rekabeti esas alýr ve engellenmiþ, bozulmuþ, kýsýtlanmýþ rekabe-
te sonuçlar baðlar. Tüm bu kavramlar hukukîdir. Ýkinci kolon, dürüst davranýþ kuralýný tek baþýna
temsil eder. Böylece 6762 sayýlý Kanunda "suiistimal"de bulunan anlam aðýrlýðý, Tasarýda "dürüst-
lük kuralý"na geçmiþtir. Çünkü, Ýsviçre öðretisinde isabetle belirtildiði gibi, kötüye kullanma istis-
naî bir hukuk kuralý olup dar bir uygulama alanýna sahiptir. 6762 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesine
göre bir eylemin haksýz rekabet olabilmesi için dürüst davranýþ kurallarýný ihlâl etmesi yetmez. Bu
ihlâlin ayrýca iktisadi rekabetin kötüye kullanýlmasý niteliðini taþýmasý da gerekir.

Dürüst davranma kuralý ise artýk haksýz rekabetin tanýnmasýnda (teþhisinde) belirleyicidir. Hu-
kuka uygun ve bozulmamýþ rekabet ortamýnda (ortamýn her zaman piyasa olmasý þart deðildir) tüm
katýlanlar piyasanýn tüm aktörlerinin dürüst davranýþ kurallarýna göre hareket edeceðine güvenir ve
güvenmek hakkýný haizdir. Dürüstlük kuralýný ihlâl eden bu güvene aykýrý hareket edilmiþ olur. Bu
da haksýz rekabet oluþturur.

Birinci fýkra: Haksýz rekabete iliþkin hükümlerin amacý hukuka uygun ve bozulmamýþ reka-
betin saðlanmasýdýr. Kanun ne "dürüst" ne de "bozulmamýþ" rekabeti tanýmlamýþtýr. "Dürüst" terimi
için kaynak kanunun Almanca metninde "saf, karýþýk ve katýþýk olmayan" anlamýna gelen "lauter"
sözcüðü için kullanýlmýþtýr. Fransýzca metinde ise "loyale" sözcüðü yer almaktadýr. Fransýzca söz-
cüðün sözlükte çeþitli karþýlýklarý vardýr: Sadýk, dürüst ve haksýz olmayan gibi. Dürüst sözcüðü
Fransýzca "loyale"den çevrilmiþtir. Ancak, hüküm yorumlanýrken bu sözcüðe Almancadaki "saf, ka-
rýþýk, katýþýk olmayan" anlamý da verilmeli, ayrýca dürüst kelimesi, sadece doðru veya kanunlara uy-
gun þeklinde anlaþýlmamalýdýr. Kastedilen saf, geniþ anlamda, kurallara uygun, dürüst rekabettir.
Þunu da belirtelim, hukuka uygun rekabet kat'iyen 6762 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesi anlamýnda
kanunî rekabete, kanun kurallarýna uygun olarak yapýlan rekabete özgülenemez. Hukuka uygun re-
kabet, oyunun dürüstlük kurallarýna, centilmenliðe uygun olarak oynandýðý katýþýksýz, saf bir reka-
bettir. "Bozulmamýþ" rekabet ise güven duyulan bir anlamda "hilesiz" demektir.

Birinci fýkranýn anlamlandýrýlmasýnda önem taþýyan bu kavram açýklamasýndan sonra birinci
fýkranýn boyutlarýna geçebiliriz. Rekabet hükümleri yukarýda vurgulanan "hukuka uygun/saf/dü-
rüst" ve "bozulmamýþ" rekabeti tüm katýlanlarýn menfaatine saðlar. Tüm katýlanlar ile rekabet huku-
kunun ünlü üçlüsü kastedilmiþtir: Ekonomi, tüketici ve kamu. "Katýlanlar" gibi çok geniþ bir sözcü-
ðün kullanýlmasý ile rekabet kurallarýnýn rakipler arasý iliþkilere özgülenmesinin yolu kapatýlmýþtýr.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra haksýz rekabete iliþkin ilkeyi koymaktadýr. Ýlkenin taþýyýcý kolonu
(yukarýda iþaret edildiði üzere (ikinci kolon) dürüst davranýþ kuralýdýr. Dürüstlük kuralýna aykýrýlýk
ya davranýþlarla ya da ticarî uygulamalarla olur. Davranýþlar ve ticarî uygulamalar iþ etiðine, doð-
ruluða, dürüstlüðe ters, aldatýcý, yanýltýcý, kandýrýcý olabilir. Ýsviçre Kanununun gerekçesinde ifade
edildiði üzere dürüstlük kuralýna aykýrý davranýþlar ve ticarî uygulamalar rekabetin iþlevsel kuralla-
rýný zedeler, rekabetten beklenen sonuçlarýn alýnmasýný engeller.

Buradaki, yani rekabet hukukundaki dürüstlük kurallarý Ýsviçre öðretisinde belirtildiði gibi
Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesinin birinci fýkrasý hükmündeki dürüst davranýþ kurallarý ile
tam örtüþmeyebilir. Çünkü Türk Medenî Kanununu 2 nci maddesi anlamýnda dürüstlük kurallarý
sözleþmesel veya önsözleþmesel temelde ve taraflar arasýndaki iliþkide var olan güvenle ilgilidir.
Rekabet hukukunda ise bu anlamda taraf mevcut olmayabilir. Çoðu kez bir haksýz fiil konumu bile
söz konusu olabilir.

Madde 55 - Tasarýnýn 54 üncü maddesi anlamýnda dürüstlük kuralýna özellikle aykýrý sayýlan
haksýz rekabet eylemleri 55 inci maddede 1986 tarihli Ýsviçre Haksýz Rekabet Kanununun 3 ilâ 8
inci maddelerine uygun olarak altý kategori halinde düzenlenmiþtir. Bu kategoriler dürüstlük kural-
larýna aykýrý davranýþlarýn veya ticarî uygulamalarýn, yüksek yargý kararlarýna göre en çok rastlaný-
lan halleri, görünüþ þekilleridir. Dürüstlük kurallarýna aykýrýlýðýn somut örnekleri olan bu kategori-
ler sýnýrlý sayýda deðildir. Tasarýnýn 54 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmüne giren ancak 55 inci
maddede sayýlmamýþ bulunan bir hâl de haksýz rekabet oluþturur. Özel olarak sayýlan kategoriler-
den birine giren bir somut olay kanunen haksýz rekabet oluþturmaz. Çünkü, önce kategorinin kap-
samýnda bulunup bulunmadýðý yorumu gerektirir. Söz konusu altý kategori þöyle sýralanabilir: (1)
dürüstlük kurallarýna aykýrý reklâm ve satýþ yöntemleri ve diðer hukuka aykýrý davranýþlar, (2) söz-
leþmeyi ihlâle ve sona erdirmeye yöneltmeler, (3) baþkalarýnýn iþ ürünlerinden yetkisiz yararlanma,
(4) üretim ve iþ sýrlarýný hukuka aykýrý olarak ifþa etme, (5) iþ þartlarýna uymama ve (6) dürüstlük
kurallarýna aykýrý iþlem þartlarý kullanma. Böylece 55 inci madde 6762 sayýlý Kanunun 57 nci mad-
desine nazaran sadece özel haksýz rekabet hâlleri yönünden deðil, bu hâller arasýna katýlan yeni ko-
nular ve korunan kiþi ve menfaatler yönünden de geniþlemiþ ve geliþtirilmiþtir. Bu yeni hükümler
davranýþ kurallarýný, davranýþlarý, tutumlarý ve iþletme faaliyetleriyle saf, dürüst, yani hukuka uygun
rekabeti bozabilecek tüm kiþilere bozulmamýþ rekabetin tüm katýlanlarýn menfaatine saðlanmasý
için yöneltmiþtir. Korunan sadece rakipler, onlar baðlamýnda iþletmeler ve soyut anlamda haklý, dü-
rüst, hukuka uygun rekabet deðil, ayný zamanda alýcýlar ve dar söylemde tüketicilerdir. Bu sebeple,
tedarikçiler ile geniþ anlamda alýcýlar arasýndaki iliþki kurallarýn kapsamýna alýnmýþtýr. Alýcýnýn ve-
ya tedarikçinin rakip sýfatýný taþýmasýna gerek yoktur. Söz konusu yenilik (a) bendinin (6) numara-
lý alt bendinde belirgindir. Ucuzluðu seçilmiþ bazý mallara uygulayýp, yani bunlarý tedarik fiyatýnýn
altýnda satýp avlanmak istenen müþterilerdir. Bunun gibi (a) bendinin (2) numaralý alt bendinde ger-
çeðe aykýrý, yanýltýcý, aldatýcý karþýlaþtýrmalar ile korunan gene alýcýlardýr. Öyle ise korunanlar; ra-
kipler, tedarikçiler, alýcýlarý özellikle tüketicilerdir.

Birinci fýkranýn (a) bendi:
(1) numaralý alt bent: Genel olarak "kötülemek" diye adlandýrýlan bu hüküm 6762 sayýlý Ka-

nunun 57 nci maddesinin birinci fýkrasý hükmünün bir deðiþiklikle tekrarýdýr. Deðiþiklik "fiyatlarý-
ný" sözcüðünün eklenmiþ olmasýndandýr. Kötüleme soyut olaya göre karalamayý, perdelemeyi, de-
ðerini küçümsetmeyi ve düþürtmeyi kapsar. Hükmün yeni boyutu kötülemenin, perdelemenin, kü-
çümsetmenin fiyatlara da yönelik olmasýdýr. Kötüleme iki eylemle ifade edilmiþtir: Yanýltýcý veya
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gereksiz yere incitici açýklamalar. Bu iki eylemin de nesnel bir deðerlendirme ile gerçek olmamasý
gerekir; yani kötülemede bulunanýn açýklamalarý gerçekse haksýz rekabet oluþmaz. "Yanlýþ" sözcü-
ðü hükmün amacýný açýkça belirtmektedir. Öðretide ve bazý mahkeme kararlarýnda "yanýltýcý" kav-
ramý; iþ ürününe, faaliyete, mallara veya fiyata iliþkin açýklamanýn veya nitelendirmenin, takdim
ediliþ tarzýnýn, seçilen sözcüklerin, resimlerin veya yapýlan karþýlaþtýrmanýn hedef kitlede veya ki-
þilerde býraktýðý genel izlenimle, bunlarýn açýklama konusunu olduðundan deðiþik ve olumsuz algý-
lamasý þeklinde ifade edilmiþtir. "Yanýltýcý" ibaresi hedef kitle veya farklý bir deyiþle muhatapla bir-
likte deðerlendirilmelidir. Gereksiz yere incitici beyanlar, amacýný aþan deðer yargýlarýdýr; amacýn
aþýlmasýyla yargýlar (eleþtiri de denilebilir), gerçek dýþý veya gerçeðe uymayan, gerçekle baðdaþma-
yan veya gerçeðe ters hâle gelmiþtir. Ölçüsüzlük ve üslup gerçek payýnýn mevcudiyetine raðmen
eleþtiri kavramý ile uyuþmuyorsa, eleþtiri (beyan) inciticidir. Ölçüsüzlük hatta gerçeðe uygunluk sý-
nýrýný zorluyorsa, gene gereksiz yere inciticilikten sözedilir. "Mal" ile gerçek anlamda ticarete ko-
nu, bir gereksinime cevap veren bir þey kastedilmiþtir. Ýþ ürünü ise çok daha geniþtir. Bir patent, ta-
sarým, makale, film, sahneye koyuþ, bir icra, iþ ürünüdür. Kötüleme sebebiyle hükmün uygulanabil-
mesi için kusurun varlýðý þart deðildir. Hüküm "baþkasýnýn" yani doðrudan bir kiþinin veya kiþiliði
olmayan bir topluluðun kötülenmesi halinde de uygulanýr. Meselâ, "X Kuru Temizleyicinin" verdi-
ði hasar sebebiyle dava edildiði ünlü bir diþçinin çalýþamayacak kadar hasta olduðu gibi.

(2) numaralý alt bent: (1) numaralý alt bent baþkasýnýn mallarýný kötüleme olmasýna karþýlýk
(2) numaralý alt bent kendini veya üçüncü kiþiyi rekabette avantajlý duruma getirmek þeklinde taný-
týlabilir. Kaynakta 1995'de yapýlan bir deðiþiklikle yeni bir þekil alan bu bent iki varsayýmý içermek-
tedir: Gerçek dýþý veya yanýltýcý beyanlarý yapanýn (1) kendisine, (2) rekabette üçüncü kiþiye avan-
taj saðlamasý.

"Avantaj saðlanmasý" hükümde rekabette öne çýkarmak þeklinde ifade edilmiþtir. Öne geçirme-
nin övme veya üstünlük belirtici þekilde olmasý gerekmez; gerçek dýþý veya yanýltýcý olmasý yeter-
lidir. Bu, aksaklýðý, eskimiþliði, aþýlmýþlýðý, elveriþsizliði, saðlýða zararlý maddeyi (meselâ benzoit
maddesinin miktarýný yazmayarak veya oraný küçük göstererek) veya etkileþimi saklayarak veya ge-
çiþtirerek veya yanlýþ coðrafî köken vererek (meselâ, þarapta baþka üzüm kullanýldýðý halde "kale-
cik karasý" denilerek), gramajda doðru olmayan rakamlar yazarak olabilir. Gerçek dýþý veya yanýl-
týcý beyanlar; beyaný yapan kiþinin kendi firmasý, iþletmeyi tanýtýcý iþaretleri, iþ ürünleri, çalýþmala-
rý, fiyatlarý vs. hakkýnda olabileceði gibi, üçüncü kiþinin bizzat kendisine, firmasýna, ürünlerine ve
saireye iliþkin bulunabilir. Gerçek dýþý veya yanýltýcý beyanlar, en geniþ anlamda alýcýlarýn alým ka-
rarlarýný etkilemeye yöneliktir. Ancak davacýnýn bu amacý ispatý þart deðildir. Gerçek dýþý ve yanýl-
týcý beyanlar kanun tarafýndan eþit güçte deðerlendirilmiþtir. Yanýltýcý kavramý bakýmýndan (1) nu-
maralý alt bent için yapýlan açýklamalara bakýlmalýdýr. Gerçek dýþý; yalan, doðru olmayan, gerçeði
saptýran anlamýndadýr. Her iki etkileyici olgu incelenirken, hedef kitlenin ve somut olayýn özellik-
leri dikkate alýnmalýdýr. Bent, dürüstlük kurallarýný sýnýrlý sayý olarak saymamýþtýr.

Üçüncü kiþiye avantaj saðlanmasý medya aracýlýðý ile yapýlabilir. Bir uzmanlýk dergisinde yan-
lýþ test yöntemi uygulanarak baþka bir markaya üstünlük saðlanmasý gibi. Yoksa, uzmanlarýn, o ko-
nuda niteliðe sahip kiþilerin, tüketiciyi aydýnlatmak amacýyla yaptýklarý bilimsel yöntem ve deðer-
lendirmeler hükmün kapsamý dýþýndadýr.

Hükümde, satýþ kampanyalarý açýkça vurgulanarak hükme boyut kazandýrýlmýþtýr. Satýþ kam-
panyalarý sadece mevsim sonu satýþlarý deðil, her türlü kampanyayý ve promosyonu ve bunlara iliþ-
kin programlarý kapsar.
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(3) numaralý alt bent: Bendi tanýmlayabilecek baþlýk "hakký olmayan unvanlarý, meslek, dere-
ce ve sembollerini kullanmak" olabilir. Bu bent 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinin (4) numara-
lý bendinin tekrarýdýr. Kaynakta farklý bir lafza sahip bulunan hüküm, öðreti ve mahkeme kararlarýy-
la oluþmuþ bulunan birikimi korumak amacýyla aynen korunmuþtur. Ýsviçre düzenlemesindeki lafýz,
Tasarý hükmünden deðiþik yorumlara ve uygulamalara yol açacak deðiþiklikler ve özellikler içerme-
mektedir. Hükmü açýklayýcý örnekler: "Paris’ten diplomalý terzi", "Christian Dior'un Kalfasý", "Ödül-
lü Çevirmen", "Profesör diþçi", "Ellerinde doðal güç bulunan akupunkturcu X" gibi.

(4) numaralý alt bent: Bu bent karýþtýrýlmayý, yani 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinin (5)
numaralý bendinde kullanýlan terimle iltibasý düzenlemektedir. (4) numaralý alt bendin ilkeleri ve
amacý, 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinin (5) numaralý bendi ile özdeþ olmasýna raðmen lafýz-
da farklýdýr. Ancak, bu deðiþiklik 6762 sayýlý Kanundaki hükmün öðreti ve mahkeme kararlarýnda-
ki birikiminin feda edilmesi, uygulanamaz kabul edilmesi anlamýný taþýmamaktadýr. Çünkü, karýþtý-
rýlma (iltibas) kavramý, pozitif hukuklarüstü anlamý ve iþlevi ile varlýðýný sürdürmektedir. Mark
KHK "iltibas" yerine "karýþtýrýlma"yý kullandýðý ve bu terim öðreti ve içtihatlarda yerleþmeye baþ-
ladýðý için, burada da ayný terim tercih edilmiþtir. Bu sebeple bentte basit ancak kapsamý geniþ bir
ifadeye yer verilmiþtir. "Karýþtýrýlma", yanýltmayý, kandýrmayý, yanlýþ algýlattýrmayý da kapsar. Hü-
küm, karýþtýrýlmayý dýþ görünüþ (tanýtým, takdim-görsellik) ve duyuruþ (ses yönünden benzerlik)
baðlamýnda düzenler. Ýç benzerlikten doðan karýþtýrýlma (meselâ elektrik devrenin veya yarý iletken
topografyasýnýn benzerliði) hükmün kapsamý dýþýndadýr. Ýç benzerlik "karýþtýrýlma" kavramý ile ta-
nýmlanmaz. Dýþ görünüm korumasý, takdim, þekil, tasarým ve donaným korumasýdýr. Karýþtýrýlma
nesnel deðerlendirmeyi gerektirir.

6762 sayýlý Kanun hükmü, baþkasýnýn "ad, unvan, marka, iþaret gibi tanýtma vasýtalarý ile ilti-
basa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, iþaret gibi tanýtma vasýtalarý" cümle parçasýna
yer vermiþtir. Oysa, anýlan ayýrt edici iþaretlere iliþkin karýþtýrýlma koþul, hüküm ve sonuçlarýyla bir-
likte kendi özel kanun hükmünde kararnamelerinde, yani MarkKHK'da, EndTasKHK'da,
CoðÝþKHK'da ve unvanla ilgili olarak TK'da ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþtir. Burada tekrar edil-
meleri hem gereksizdir, hem de yorum güçlüklerine sebep olmaktadýr. Anýlan cümle parçalarýnýn
burada yer almalarý, haksýz rekabete iliþkin hükümlerin fikrî mülkiyete iliþkin düzenlemelerde kü-
mülatif uygulanmasý yönünden de gerekli görülemez.

(5) numaralý alt bent: Kaynak Ýsviçre haksýz rekabet hukukuna 1986 Kanunu ile giren,
AET'nin 84/450 sayýlý Yönergesinde ve bunda yapýlan deðiþikliði içeren Yönergede (28.05.1991)
düzenlenen karþýlaþtýrmalý reklam hükmü hukukumuzda yenidir. Bent bu tür reklamýn dürüstlük ku-
rallarýna aykýrý olduðu halleri göstermektedir. Karþýlaþtýrmalý reklamda, bir iþletme kendi ürünü ile
baþkasýnýn ürününü açýkça belirgin vurgu yaparak karþýlaþtýrýr. "Baþkasý"nýn, adýyla belirtilmesi ve-
ya tanýmlanmasý gerekli deðildir. Rakipleri iþaret eden bir ifade de "baþkasý" olabilir. Karþýlaþtýrma-
lý reklama örnekler: "Süper market (x)'den daha ucuza daha kalitelisi", "Deterjanýmýz tanýdýðýnýz
(X) deðildir. Þüphesiz (X)'den daha ucuz, daha etkili, üstelik (X)'den daha çevreci", "Herkesinkin-
den daha ucuz ve saðlýklý". Çünkü, karþýlaþtýrmalý reklam kural olarak hukuka aykýrý deðildir, kanu-
nen dürüstlük kurallarýna aykýrý sayýlmamýþ, yasaklanmamýþtýr. Hukuka aykýrý olan, nesnel yönden
gerçek dýþý ve ölçüyü aþan abartýlý karþýlaþtýrmalý reklamdýr.

Karþýlaþtýrma, reklamý yapanýn kendisi veya rekabette avantajlý duruma getirmek istediði kiþi
ile rakip veya rakipler arasýnda olmalýdýr. Karþýlaþtýrma konularý, kiþiler (kiþilikler), mallar, iþ ürün-
leri, faaliyetler ve fiyatlardýr. Dürüstlük kurallarýna aykýrý olan, karþýlaþtýrmada beyanlarýn, açýkla-
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malarýn, ele alýnan karþýlaþtýrma unsurlarýnýn doðru olmamasý, yani yanlýþ veya yanýltýcý olmasý ya
da rakibin ününü veya ürünlerinin sömürmesi, yanlýþ takdim edilmesi, tanýtýlmasý, üstün yanlarýnýn
saklanmasýdýr. Buna göre, hükmün üç karþýlaþtýrmalý reklamý içerdiði görülür: Yanlýþ, yanýltýcý ve
rakibi sömürücü karþýlaþtýrýcý reklam. Yanlýþ karþýlaþtýrmalý reklam, dayandýðý olgular yanlýþ olan,
gerçeðe uymayan, gerçeði saptýran, gerçek ortaya konduðunda (ispatlandýðýnda) doðru olmadýðý or-
taya çýkan reklam demektir. Abartýlý reklamýn yanlýþ reklam sayýlýp sayýlmayacaðý, somut olaya gö-
re belirlenir. Abartý, bir reklamý yanlýþ denilen alana sokabilir. Bu tamamen mahkemenin takdirine
kalmýþtýr. Baþka bir deyiþle bir reklamýn "abartýlý" olmasý onun "yanlýþ" olamayacaðý anlamýna gel-
mez; yanlýþ olarak kabul edilmesini önleyemez. Bir reklam, 260 km. hýzla giden X marka otomo-
bilde duyulan sesin motordan deðil radyodan gelen müzik sesi olduðunu söylüyorsa, ancak bu ger-
çek deðilse, yanlýþ ve dolayýsýyla hukuka aykýrýdýr. "Tepede yalnýz" türü reklamlar da, gerçeði yan-
sýtmýyorsa yanlýþ karþýlaþtýrmalý reklam hükmüne tâbi olur. Ancak "Tepede yalnýz" reklamlarýnda
bazen doðru veya yanlýþ sonucuna varmak pek kolay olmayabilir. Ýsviçre Federal Mahkemesi önü-
ne gelen "Ýsviçre'nin en büyük sürücü okulu" olayýnda, öðrenci sayýsýnýn mý, cironun mu yoksa di-
ðer hususlarýn mý esas alýnmasý gerektiði tartýþýlmýþtý. Burada da takdir, mahkemeye aittir.

Karþýlaþtýrmalý reklamlarda görüþ açýklamalarýnýn nasýl deðerlendirileceði, doðru/yanlýþ testine
tâbi tutulup tutulmayacaðý, hükmün soyut ve genel niteliði dolayýsýyla gene somut olay gerçeðine
baðlý olarak mahkemeye aittir.

Reklâm konusu ürünün, malýn, faaliyetin vesairenin hedefi (muhatabý) olan ortalama tüketici-
de yanlýþ anlamalara, zanlara, algýlamalara, düþüncelere yolaçan (sebep olan) açýklamalar, deðerlen-
dirmeler, yargýlar vs. içeren reklamlar yanýltýcýdýr. Yanýltma istatistiki bilgiler, temelleri farklý fiyat-
lar, önemli ve etkili olanýn atlanýlmasý, karþýlaþtýrmanýn ilgisiz ve önemsizler arasýnda yapýlmasýyla
gerçekleþtirilir (yapýlýr).

Rakibin kendisinden, mallarýndan, iþ ürünlerinden, faaliyetlerinden, tanýnmýþlýðýndan gereksiz
yere yararlanan, bunlarý gereksiz yere reklama alan karþýlaþtýrmalý reklamlar da dürüstlüðe aykýrý-
dýr. Kaynak Kanunda "unnötig anlehnender Weise" þeklinde ifade edilen ve Türkçede "gereksiz ye-
re tanýnmýþlýðýndan yararlanma" karþýlýðýnýn tercih edildiði bu tür reklamda rakibin tanýnmýþlýðýnýn
sömürüsü vardýr. Ýsviçre Federal Mahkemesinin bir kararýna konu olan olayda bir yataðýn (döþeðin,
þiltenin) reklamý bir rakibin yataðý ile karþýlaþtýrýlarak yapýlýyordu. Rakibin ürünü "Lattoflex" diye
biliniyordu. Reklamda "Lattoflex'e karþý bir ürün olarak yeni sansasyonel bir þilte geliþtirdik, bizim-
ki yeni bico-flex þilte" denildi. Görüldüðü gibi burada rakibin ürünü ad verilerek reklama konulmuþ,
karþýlaþtýrmada onun tanýnmýþlýðýndan, güvenirliðinden yararlanýlmýþtýr. Karþýlaþtýrmalý reklamda,
kötüleme ((1) numaralý alt bent) ve avantajlý duruma getirme ((2) numaralý alt bent) sömürü baðla-
mýnda yapýlmaktadýr.

Fiyatlar da karþýlaþtýrmalý reklamýn özellikle konusunu oluþturur. Karþýlaþtýrma ucuzluk teme-
lindedir. Hukuka aykýrý olan, þartlarýn, karþýlaþtýrýlanlarýn farklý olmasýdýr. Nihayet karþýlaþtýrmalý
ilânýn bir diðer uygulama alaný ürün, faaliyet, mal testleridir. Daha önce de belirtildiði gibi ölçü bi-
limselliktir.

(6) numaralý alt bent: Bu bendin konusu olan haksýz rekabet eylemi Ýsviçre öðretisinde, "gös-
termelik (mostra) ile aldatma" veya "mostra ile avlama" diye adlandýrýlmaktadýr. Kastedilen, bazý
mallarýn seçilmesi, onlarýn fiyatýnýn tedarik fiyatýnýn altýnda mostra (göstermelik) olarak satýþa su-
nulmasý, böylece avlanan tüketicinin aldatýlmasýdýr. Mostra kullanmak arz (sunma) þeklidir. Hü-
kümdeki "seçilmiþ bazý mallarýn " ibaresi "mostra"yý ifade etmektedir.
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Dürüstlüðe aykýrý olan, sunulan malýn "mostra" rolü oynamasý, yani kalitesi ve tedarik fiyatý ile
seçilmiþ mallara hatta miktara özgülenmiþ bulunmasýdýr. Gerçekte sunanýn malý, mostranýn kalitesi
düzeyinde deðildir veya mostrayý gösterenin elinde mostranýn kalitesinde yeteri kadar mal yoktur
veya satýcý o kalitede malý varsa - daha yüksek fiyatla satmakta, satmayý amaçlamaktadýr. Mostra-
lýk mal satýcý veya takdim edici tarafýndan çeþitli amaçlarla kullanýlabilir: Yüksek kalite, düþük fi-
yatla avlanan müþteriye baþka mal, baþka fiyat uygulamak vs. Müþteri toplam arz konusunda yanýl-
týlabilir. Müþteri satýþ yerine gittiðinde veya mal kendisine gönderildiðinde, kalitesi, sýnýfý ve özel-
likleri itibarýyla hatta bazen fiyatýyla baþka bir malla karþýlaþabilir ya da o malýn bittiði belirtilip
baþka fiyatta mal verilebilir. Avlanan müþterinin nasýl kötüye kullanýldýðý önemli deðildir; bu hü-
küm de belli bir þekle ve kalýba da baðlanmamýþtýr. Mostra ile avlama yöntemi, bir anlamda ahlâk
kurallarý ile baðdaþmayabilir. Ancak bu husus hükmün uygulanmasýnda önem taþýmaz.

Hüküm yanýlmanýn hangi hallerde varlýðýnýn karine olarak kabul edileceðini de göstermiþtir:
Bunun için reklamý yapýlan fiyatýn ayný çeþit mallarýn (iþ ürünlerinin veya faaliyetinin) benzer ha-
cimde alýmýnda uygulanan tedarik fiyatýnýn altýnda olmasý gerekir. Baþka bir deyiþle ancak bu hal-
de yanýltma karinesi kabul edilir. Önemli olan ayný çeþit mal, benzer hacimde alýmdýr.

Rakiplerin yeteneði hakkýnda yanýltmak ile kastedilen, onlarýn kapasitesine iliþkin olarak alýcý-
larýn hatalý algýlamaya yöneltilmesidir. Tedarik fiyatýndan o malýn satýcýya mâl olma fiyatý anlaþýlýr.

(7) numaralý alt bent: Bu bendin konusu, müþteriye armaðanlar, primler ve rabatlar gibi avan-
tajlar vaad ederek, vererek veya tanýyarak müþterilerin malýn kalitesi, tazeliði, defolu olup olmadý-
ðý konusunda fazla düþündürmeden, yöneltilmesidir. Hükmün aðýrlýk merkezi müþterinin sunumun
gerçek deðeri hakkýnda yanýltýlmasýdýr.

Bu bent dürüstlüðe aykýrý iki eylem içermektedir: (1) Müþterinin karar verme özgürlüðü yanýl-
ma ile etkilenmektedir (2) Malýn deðeri armaðanlar, bedelsiz verilen mallarla saklanmakta, müþte-
ri bunu düþünmekten saptýrýlmaktadýr. Hükümdeki "sunum" sözcüðü, icap anlamýný da içerir.

(8) numaralý alt bent: Bu bent her türlü saldýrgan satýþ yöntemini kapsamaktadýr. Hüküm sal-
dýrgan reklamlarý içermez. Baþlýca sebepler þunlardýr: (1) Bendin merkez unsuru satýþ yöntemidir.
Reklam ise diðer doðrudan iþlevlerin yanýnda satýþa yardýmcý bir araçtýr. Ayrýca hükmün temelinde-
ki düþünce, müþterinin makbul sayýlamayacak güç psikolojik duruma sokularak satýn alma zorun-
luðu altýnda býrakýlmasýdýr. Bu düþünce özellikle "saldýrgan" ibaresinde ifadesini bulur. Kastedilen,
þaþýrtan, beklenmedik evin kapýsýna gelerek yapýlan (kapýdan), bir kamyondan veya yoldan zorla çe-
virerek yapýlan satýþlardýr. Reklamda ise bu unsur mevcut deðildir. (2) Diðer yandan kaynak Ýsviç-
re Kanununun tasarýsýnda yer alan ve saldýrgan reklamlarý açýkça zikreden ibare, Parlamentoda, yu-
karýda anýlan gerekçelerle hükümden çýkarýlmýþtýr.

Bu alt bendin saldýrgan reklamlara yer vermemesi, bu tür reklamlarýn dürüstlük kurallarýna uy-
gun görüldüðü anlamýna gelmez. Saldýrgan reklamlar, genel hükmün kapsamýndadýr.

"Özellikle saldýrgan" ibaresindeki "özellikle" kelimesi hükmün uygulanabilmesinin þartýdýr.
Her saldýrgan satýþ yöntemi, haksýz rekabet oluþturmaz. Aksi halde, tüm iþportacýlarýn, kamyon ve-
ya minibüsten satýþ yapanlarýn, otomobile el sallayýp sizi lokantasýna davet edenlerin bu hükmün
kapsamýna girmesi gerekir. Oysa, amaç bu deðildir. Önemli olan saldýrganlýðýn özellik taþýmasý ve
muhatabýný adeta köþeye sýkýþtýrmasýdýr. Bu yönden kapýdan satýþ önem kazanýr. Nitekim Ýsv. BK'da
1990'da yapýlan deðiþiklikle eklenen ve 24/03/2000'de yürürlüðe giren 40a-40g hükümleri kapýdan
satýþa önem vermiþ ve kapýda iþlemler ve benzer sözleþmelerin feshi þartlarýný düzenlemiþtir.
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(9) numaralý alt bent: Bu bent "gizleme" diye adlandýrýlan haksýz rekabet halini düzenlemek-
tedir. Gizleme de yanýltmanýn, gerçeðe aykýrý hareket etmenin özel bir halidir. Onun için hükmün
(2) numaralý alt bendinden farklýlýðýnýn belirlenmesi gerekir. (9) numaralý alt bentte mallarýn, iþ
ürünlerinin veya faaliyetlerinin, özellikleri, miktarý, kullaným amaçlarý veya tehlikeleri gizlenerek
müþteri yanýltýlmaktadýr. (2) numaralý alt bendin aksine yanýlma sadece açýklamalarla deðil malýn
biçimi, paketleme tarzý, etiketteki takdim gibi görsel algýlamalar dahil her türlü araçla yapýlmakta-
dýr. Meselâ, büyük bir paketten ancak yarýsýný dolduracak kadar çerez çýkmasý, týrnak kadar parfü-
mün büyük bir þiþeyi alacak kutuya konulmasý, kolonya þiþesinin doluymuþ gibi görünmesine rað-
men þiþenin iç hacminin çok küçük olmasý gibi. Ayrýca (2) numaralý alt bent müþteriler de dahil pi-
yasanýn rakipler, ara kullanýcýlar gibi diðer aktörlerine de yönelirken, (9) numaralý alt bent sadece
tüketiciyi dikkate alan bir hükümdür. Etiketteki bilgiler de (2) numaralý alt bentte kullanýlan "açýk-
lamalarý" akla getirebilir, ancak bir etikette, olasý tehlikeleri, yan etkileri ve saðlýða dokunan diðer
hususlarý gizlemek veya mevcut olmayan nitelik ve özelliklere yer vermek (2) numaralý alt bentte-
ki açýklamadan farklýdýr. (2) numaralý alt bentteki açýklamalar "aktif" (9) numaralý alt benttekiler ise
pasif niteliktedir. Ancak iki hüküm arasýndaki fark, gene de somut olaya göre belirlenmelidir.

(10), (11) ve (12) numaralý alt bentler: Bu üç bent doðrudan tüketicinin korunmasý ile ilgili
bulunan haksýz rekabet hâlleridir. Amaç, tüketici kredilerinde, taksitli satýþ veya benzeri satýþ þart-
larýnda, bunlara iliþkin form örneklerinde, ilân ve reklamlarda kullanýlan belirsiz, yanýltýcý, aldatýcý
ve kandýrýcý ifadeler, lafýzlarla tüketicinin korunmasýdýr. Form ve sözleþme örnekleri malýn fiyatýný,
taksit þartlarýný, taksit maliyetini, gerçek maliyeti karartabilir. Bu eylemler yukarýdaki üç bendin uy-
gulama alanýnýn kapsamýndadýr.

Taksitle satýþýn þartlarýnda açýk olmamak, uygulanan faizi veya vade farkýný, ödemelerin nasýl
yapýlacaðýný ve taksitle satýþ yapanýn unvanýný açýklamamak, dürüstlük kurallarýna aykýrýdýr. Çün-
kü, müþteri (çoðu kez tüketici) sürpriz sayýlabilecek oranda yüksek vade farklarý ve faiz oranlarý ile
karþýlaþabilir; ödemelerin Türk Lirasý ile yapýlmayacaðýný, kredi kartý kullanýlmasý halinde ek ko-
misyon istendiðini sonradan görebilir. Ýlân bir holdingden verilmiþ olabilir, satýþý yapacak firma
açýklanmadýðý için, müþteri o grupta tanýdýðý þirketten baþka, tanýmadýðý, daha kalitesiz mal satan
bir þirketten mal almak durumunda kalabilir.

Birinci fýkranýn (b) bendi:
(b) bendi ile Türk haksýz rekabet hukuku yeni bir boyut kazanmýþtýr. Boyut sözleþmenin taraf-

larýndan birinin sözleþmenin dýþýndan gelen eylemlerle sözleþmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yö-
neltilmesidir. Bu yeni boyut ile saf bozulmamýþ, rekabet, rakip, tüketici, tedarik eden ve genel ola-
rak kanun korunmuþtur.

(1) numaralý alt bent: Bir sözleþme, taraflarý baðladýðý gibi, çok istisnaî kanunî istisnalar bir
yana, sadece taraflarca ihlâl edilebilir ve sona erdirilebilir; ancak üçüncü kiþiler taraflardan birini
sözleþmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltebilir. Bir sözleþmenin salt "ihlâli" hukuka aykýrýdýr;
ihlâl kavramý özünde hukuka aykýrýlýðý içerir ve ifade eder. Bir sözleþmenin bir tarafýnýn, açýkçasý
müþteri konumunda bulunan kiþinin, haklý sebebi varsa, þartlar gerektirirse sözleþmeden doðan bir
yükümlülüðünü yerine getirmeyi reddedebilir veya sözleþmeyi sona erdirebilir. Ancak, edimi yeri-
ne getirmemek veya sözleþmeyi sona erdirmek bir ihlâl ise hukuka aykýrýdýr. Sözleþme yönünden
üçüncü kiþinin sözleþmenin tarafýný, yani müþteriyi kendisiyle sözleþme yapsýn diye sözleþmeyi
ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmesi haksýz rekabettir. Bu eylem zaten Borçlar Kanununun 41 in-
ci maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýnda haksýz fiildir; (1) numaralý alt bent bunun haksýz rekabet-
teki görünümünü düzenleyen bir lex specialis'dir.
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(2) numaralý alt bent: Bu alt bent (1) numaralý alt bent ile ayný düþünceye dayanmakta ve
onun iþçiler, vekiller, yardýmcý kiþilerle gerçekleþtirilmesini düzenlemektedir. Bu hüküm 6762 sa-
yýlý Kanunun 57 nci maddesinin (6) numaralý bendinin tekrarýdýr.

(3) numaralý alt bent: Üçüncü kiþilerin rakibin iþçilerini, vekillerini veya diðer yardýmcý kiþi-
lerini üretim ve iþ sýrlarýný ifþaya veya ele geçirmeye yöneltmesi eski hukukumuzda da düzenlenmiþ-
ti. Yeni hüküm bir anlamda 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinin (7) numaralý bendinin tekrarýdýr.

(4) numaralý alt bent: Bu alt bent (b) bendinin taksitli satýþ, kredili satýþ vs. satýþ türlerine uy-
gulanmasýdýr.

Birinci fýkranýn (c) bendi:
(c) bendi de hukukumuzda yeni olup bir boþluðu doldurmaktadýr. Yeni hüküm hukuken koru-

nan fikrî mülkiyet haklarý hakkýnda öngörülmüþ deðildir; onlarý da kapsamamaktadýr. Hükmün kap-
samýna giren hukuken özel olarak korunmayan ancak, iþ, faaliyet, üretim vs. yönünden önem taþý-
yan, teklif, hesap, plan gibi ürünlerden yetkisiz yararlanmaktýr. Bu fýkra haksýz rekabet hukukunu
temellendiren emek ilkesinin geniþ bir uygulamasýdýr. Hüküm baþkalarýnýn emeðinden, iþ, sonuç ve
deneyimleri haklý olmayan yararlanmalarý önlemeyi amaçlamaktadýr. Hükümdeki yararlanma, eko-
nomik yarar elde etmeyi, baþkasýnýn emeðiyle haklý olmadýðý halde sonuç almayý ifade etmektedir.

Birinci fýkranýn (d) bendi: (d) bendi ile (b) bendinin ortak yönleri vardýr. Ancak birincisi el-
de etme, ikincisi ise kullanmayý esas almaktadýr.

Birinci fýkranýn (e) bendi: Bu bent 6762 sayýlý Kanunun 57 nci maddesinin (10) numaralý
bendi ile paraleldir.

Birinci fýkranýn (f) bendi: Hüküm yeni olup, genel iþlem þartlarýný hukukumuzda ilk defa dü-
zen altýna almaktadýr.

Madde 56 -Maddede, 6762 sayýlý Kanunun 58 inci maddesi bazý deðiþikliklerle korunmuþtur.
Kaynakta da bu maddede esasa iliþkin bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Bazý sözcüklerin yenilenmesi
dýþýnda vurgulanmasý gereken deðiþiklik üçüncü fýkrada yapýlmýþtýr. 6762 sayýlý Kanunda yer alan,
bir anlamý ve anýlmaya deðer yararý olmayan, "kendilerinin veya þubelerinin azalarý bir ve ikinci fýk-
ralar gereðince dava açma hakkýný haiz olduklarý takdirde" cümlesi Tasarýya alýnmamýþ buna karþý-
lýk tüketicilerin iktisadî menfaatlerini koruyan örgütlere dava açma hakký tanýnmýþtýr.

Madde 57 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 59 uncu maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 58 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 60 ncý maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 59 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 61 inci maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 60 -Maddedeki tek deðiþiklik, Türk Ceza Kanunundaki zamanaþýmýnýn dava zamana-

þýmý olduðunun belirtilmesidir. Bu açýklýkla uygulamadaki bir tereddüt giderilmiþtir.
Madde 61 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 63 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 62 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 64 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek alýnmýþ-

týr. Ayrýca madde yeni Türk Ceza Kanununun cezalar sistemine uydurulmuþtur.
Maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde, 55 inci maddede yazýlý haksýz rekabet filelerini kas-

ten iþleyenler için ceza hükmü öngörülmüþtür. Ancak, belirtilmelidir ki, ceza hükmünün uygulan-
masýnda dikkat edilmesi gereken husus, suç ve cezalarýn kanunîliði ilkesi uyarýnca 55 inci madde-
de yer alan bentlerde “özellikle” ibaresinden sonra sayýlan fiillere aykýrýlýk halinde ceza söz konu-
su olabilecek, maddede doðrudan sayýlmayan ancak haksýz fiil oluþturabilecek diðer hallere aykýrý-
lýk durumunda ise ceza verilmeyecektir.

Madde 63 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 65 inci maddesinden alýnmýþtýr.
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BEÞÝNCÝ KISIM
Ticarî Defterler

Madde 64 - Birinci fýkra: Alm. TK’nýn 238 inci paragrafýndan alýnan, bazý hükümleri yönün-
den 6762 sayýlý Kanunun 66 ncý maddesi ile benzerlikler içeren, dünya çapýnda ulusal ve uluslara-
rasý standartlar bakýmýndan evrensel nitelik taþýyan bu fýkra, her tacirin ticarî defter tutmak yüküm-
lülüðüne iliþkin emredici bir kural koymaktadýr. Bu yükümlülükten hiçbir tacir ayrýk tutulamaz. Ta-
cir Tasarýnýn 12 nci ve 16 ncý maddelerine göre tanýmlanýr. Maddede ve kenar baþlýðýnda "ticarî def-
ter" ibaresi kullanýlmýþ olmasýna raðmen gerçekte, muhasebe tutulmasý yükümü ifade edilmiþtir;
yoksa kastedilen günlük defter, büyük defter gibi defterler deðildir. "Muhasebe" ise sisteme gönder-
me yapar. Tacirin tüzel kiþi olmasý halinde defterleri tutma sorumluluðu yöneticilere ve yönetim ku-
ruluna aittir. Yöneticiler ve yönetim kurulu, ilgili tüzel kiþiye iliþkin özel hükümlere göre belirlenir;
sorumluluk da ayný hükümler çerçevesinde saptanýr. Defter tutulmasý, yani fiilen kayýtlarýn iþlenme-
si kiþiye baðlý bir görev ve yetki olmadýðý için kayýtlarýn bizzat sorumlular tarafýndan yapýlmasý def-
terlerin sorumlularca bizzat tutulmasý anlamýna gelmez. Kastedilen fonksiyondur. Anonim þirketler-
de bu yükümlülük, yönetim kurulunun devredilemez yetkileri baþlýðý altýnda Tasarýnýn 375 inci
maddesinde "Muhasebenin ..... ilkelerinin belirlenmesi" þeklinde ifade olunmuþtur. Defteri bizzat
tutacak kiþilerin gerekli bilgiyi haiz uzman kiþiler arasýndan seçilmesi zorunluðu, yöneticiye ve yö-
netim organlarýna gene bir sorumluluk halinde yüklenmiþtir.

Defterlerin, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýný yansýtýr þekilde hazýrlanan Türkiye
Muhasebe Standartlarýna (m. 88), bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde doðrudan Uluslara-
rasý Finansal Raporlama Standartlarý'na göre, tacirin ticarî iþlemleriyle malvarlýðý durumunu açýkça
gösterir þekilde tutulmasý þarttýr. Muhasebenin tutuluþunda Türkiye Muhasebe Standartlarý ve bu
baðlamda IFRS emredici niteliktedir. Bu sonuç 88 inci maddeden doðar. Hükmün Türkiye Muha-
sebe Standartlarýna ve Tasarýnýn 88 inci maddesine gönderme yapmasý özel bir anlam taþýr. Muha-
sebe Vergi Usul Kanununa ve vergi mevzuatýna göre tutulamaz. Muhasebe vergi için tutulmaz. Ver-
gi verilerini ve sonuçlarýný bu suretle tutulan muhasebeye dayandýrýr. Birinci fýkranýn birinci cüm-
lesi defter tutmanýn kanunî amacýný kesin bir tarzda, açýklýk öðretisine ve bu öðretiyi yansýtan dog-
masýna uygun bir þekilde koymaktadýr. Açýklýðýn ölçüsü, uzman bir üçüncü kiþinin defterlerden edi-
neceði fikirdir. Baþka bir deyiþle, söz konusu uzman kiþi defterlerden iþletmenin durumunu anlaya-
bilmelidir. "Üçüncü kiþi" ibaresi, tacirden baðýmsýzlýðý ve yansýzlýðý ifade eder. Bu hüküm, defter-
lerin ayný zamanda uzmanca, profesyonellik ilkelerine göre, meslek etiði, yöntemi ve terimleri uya-
rýnca tutulmasý gereðini de ortaya koymakta, yoksa defterlerin herkesin deðil, sadece uzmanlarýn
anlayabilecekleri tarzda tutulmasý anlamýna gelmemektedir. "Makûl bir süre" ile kastedilen, defteri
inceleyen uzmanýn bazý kayýtlarý anlayabilmek amacý ile ayrýca araþtýrma yapmasýna, bilgi toplama-
sýna, açýklama istemesine gerek olmaksýzýn, o kaydý, sebebini, dayanaðýný ve gereðinde sonuçlarýný
deðerlendirebilmesidir. Uzmanýn "fikir edinmesi" demek tacirin malvarlýðý durumunun, borçlarýný
yerine getirmeye yeterli olup olmadýðý yorumunu yapabilmesidir, yoksa bir denetim elemaný gibi
denetim sonuçlarýný ortaya koymasý, döküm yapmasý, sonuçlarý belirlemesi aranmaz.

Yüküm tacir sýfatýný kazanma, tacir sayýlma ve tacir gibi sorumlu olma tarihinden veya anýn-
dan itibaren baþlar (m. 87), saklama yükümlülüðü bir yana, tacir sýfatýn, tacir gibi sayýlma ve tacir
gibi sorumlu olma konumunun son bulmasýna kadar devam eder. Ýlk iki varsayýmda tacirin kaydý-
nýn ticaret sicilinden silinmesi esas alýnabilir. Son varsayýmda ise yükümün son bulmasý somut ola-
ya göre belirlenir.
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Temel defterler dýþýnda hangi defterlerin tutulmasý gerektiði hükümde belirtilmemiþtir. 6762 sa-
yýlý Kanunda olduðu gibi, "iþletmenin niteliðinin ve öneminin gerektirdiði" ölçüsü ile defterlerin be-
lirlenmesi uygun deðildir. Bunu Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu belirlemelidir. Defterin uy-
gun tutulmamasý, cezaî yönden bu Kanuna ve ilgili diðer kanun hükümlerine göre sonuçlar doðurur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkrada belgeleme ve kaydýn belgeye (evrak-ý müsbiteye) dayanmasý ilke-
si öngörülmüþtür ("Belge yoksa kayýt da yoktur" ilkesi). Hüküm teknik geliþmelere uygun olarak
saklama ortamýný sýnýrlayýcý olmayan, geliþmelere açýk bir tarzda göstermiþtir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra deftere resmiyet verilmesi yani onay gereðini belirtmekte ve bu-
nun usulünü göstermektedir. Dördüncü cümle bir uygulama hükmü olduðu için ayrýntýlar Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðýnýn düzenlemesine býrakýlmýþtýr. Tasarý 6762 sayýlý Kanunun 69 uncu maddesinde
4884 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikle, kural olarak uyum içerisindedir. 6762 sayýlý Kanunun 69
uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn üçüncü cümlesi noter yanýnda sicil memuruna da onay yetkisini
vermiþtir. Bu yetkinin 6762 sayýlý Kanunda sicil memuruna tanýnmasýnýn sebebi, þirketlerin kurulu-
þunu süratlendirmektir. Kuruluþ sýrasýnda oda gerekli belgeyi derhal verebilecek ve doðrudan doð-
ruya sicile gidilerek þirketin tescili gerçekleþtirilebilecektir. Baþka bir deðiþle, noter aradan çýkabi-
lecektir. Bu amaç göz önünde tutularak sicil müdürünün onay yetkisi kuruluþa özgülenmiþtir. Diðer
yandan, Tasarýda, uygulamadaki bazý aksaklýklara engel olmak için faaliyet belgesinin notere sunul-
masý gereði öngörülmüþtür.

Bu madde ile defterlerin tümü açýlýþ ve kapanýþ onayýna tâbi tutulmuþtur. Bu deðiþikliðin sebe-
bi çift defter kullanýmýný olabildiðince engellemektir. Çift defter sadece hesaplara iliþkin ticarî def-
terlerde deðil, ayný zamanda pay defteri, karar defteri ve genel kurul karar defterlerinde de sýk rast-
lanan bir olgudur. Bu defterlerden herhangi biri kapatýlmadan yenisi açýlabilmekte, ihtilaflarda mah-
kemenin önüne deðiþik defterler çýkabilmektedir. Bu çoðu kez hileli bir davranýþ teþkil eden çift def-
ter uygulamasýna özellikle pay defteriyle, yönetim kurulu karar defterinde çok sýk rastlanmaktadýr.
Uygulamada sýkýþýklýða yol açmamak için onay süresi izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýna ka-
dar uzatýlmýþtýr.

Dördüncü fýkra: Uygulamada tartýþmalý olan bir konuya açýklýk getirmektedir. Pay, karar ve
müzakere defterlerinin ticarî defter sayýlmasý teoriye uymamakta, uygulamanýn gereksinimini duy-
duðu gibi kural olarak kanuna girmiþ bulunmaktadýr. Kuralýn amacý, karine oluþturmak, ispatta yar-
dýmcý olmak gibi iþlevlere sahip söz konusu defterlere, ticarî defterlere uygulanan güven ve disip-
lin kurallarýný uygulayabilmektir. Uygulamada tasdiklere tâbi olmayan bu defterlerin çoðu kez gü-
venilemez durumda olduklarý görülmüþtür.

Madde 65 - Birinci fýkra: Alm. TK.’nýn 239 uncu paragrafýndan alýnan bu hüküm defterlerin
tutulmasýna iliþkin þekle iliþkin kurallarý içermektedir. Madde ayrýca yorumlanmayý gerektirmeye-
cek kadar açýk hükümler içermektedir. Kýsaltmalar, harfler ve semboller, iþlem yapan kiþilerin ad-
larýný, ticarî iþletmelerin ve þirketlerin unvanlarýný, konularýný, gümrük veya diðer bir düzenlemenin
pozisyon numaralarýný ifade edebilir. Söz konusu kýsaltmalarýn, sayýlarýn, harf ve sembollerin an-
lamlarý duraksamaya yer býrakmayacak kesinlikte ve tekdüze olmalýdýr. Defterlerin Türkçe'den baþ-
ka dil ile tutulamayacaðý emredici niteliktedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, bilânço ilkelerinden bazýlarýna, yani tamlýk, doðruluk, zamanýnda ka-
yýt ve düzen ilkelerine açýkça gönderme yapmakta, ancak bunlarý tanýmlamamaktadýr. Uyulmasý ge-
rekli ilkeler fýkrada yazýlý olanlarla sýnýrlý deðildir. Anýlan ilkelerin uygulamasý, defterlerin tutulma-
sýndan itibaren baþlar. Ýlkelerin içerikleri, kapsamlarý, 88 inci maddenin birinci fýkrasý hükmünde ön-
görülen kavramsal çerçeveleri, standartlarda, öðretide ve mahkeme kararlarýnda tanýmlanýp anlam ve
boyut kazanacaktýr. Ýlkeler defterlerin ve yýlsonu finansal tablolarýn taþýyýcý kolonlarýdýr; evrenseldir.
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Tamlýk, kýsaca iþletme iþ ve iþlemlerin eksiksiz olarak, yani herhangi bir boþluk yaratmadan
muhasebeleþtirilmesi, kaydý gereken bir iþ ve iþlemin kayýt dýþý býrakýlmamasý demektir. Muhasebe-
deki tamlýk ilkesi bilânçodaki tamlýk ilkesinden farklýdýr. Ýkincisi aktif ve pasiflerin tamlýðýný, aktif
ve pasif listesinin ne eksik ne de fazla olmasýný ifade eder.

Doðruluk, kaydýn gerçeðe uygun ve sadýk bir biçimde iþ ve iþlemi yansýtmasýdýr. Ýþlemin ger-
çeðe sadýk bir þekilde muhasebe kaydý haline gelmesi, inceleyenin yanlýþ yorumlara yöneltilmeden
aktarýlmasýdýr. Burada gerçeðe baðlýlýk Ýngilizce'deki "fair" sözcüðünün karþýlýðýdýr. "Fair" Anglo-
Sakson çevreleri dýþýnda yabancý öðretide de kullanýlmakta ve Kara Avrupasý dillerinde tam karþý-
lýðý bulunmamaktadýr. Bu güçlük Türkçe'de de vardýr.

Zamanýnda kayýt, muhasebe kaydýnýn zamanýnda yapýlmasý, sonraya býrakýlmamasý gereðini
ifade eder. Ýlke muhasebe kaydýnýn 5-10 gün gibi belirli süre içinde yapýlmasýný öngörmemekte, ge-
nel kabul gören muhasebe kurallarýna uygun olarak "zamanýnda" ölçüsünü kullanmaktadýr. "Zama-
nýnda", hemen veya derhal anlamýna gelmediði gibi, haftalara da izin vermemekte, gerçekçi ancak
kýsa bir süreye yani, muhasebeleþtirmenin olaðan süresine iþaret etmektedir.

Düzen ilkesi ile, yapýlan iþ ve iþlemlerin kaydýnýn zaman akýþýna göre, yani kronolojik sýrada
tarih ve belge numarasý dikkate alýnarak yapýlmasý kastedilmektedir.

Üçüncü fýkra: Çizimler, saklayýcý, örtücü ve karartýcý deðil düzeltici ve gerçeði yansýtýcý ol-
malýdýr. Bu sebeple, eski kayýt, karalanmamalý, kapatýlmamalý, herhangi bir madde veya araçla si-
linmemeli, görülecek, okunacak, ne olduðu bilinecek tarzda sadece temiz bir biçimde çizilmelidir.

Dördüncü fýkra: Son fýkra defter tutanlara, kayýtlarý, olgularý ve iþlemleri içeren ve ayný za-
manda da kanýtlayan belgelerin saklanmasýnda ikili seçenek sunmaktadýr. Birincisi fizikî dosyala-
ma, ikincisi ise veri taþýyýcýlarýnýn kullanýlmasýdýr. "Veri taþýyýcýlarý" terimi, inter alia, mikrofiþleri,
CD'leri, magnetleri ve elektronik ortamý ifade eder. Hüküm teknik geliþmeleri dikkate almakta,
elektronik ortam uygulamalarýna olanak saðlamaktadýr. Bu dördüncü fýkra, IFRS dikkate alýnarak
belirlenecek olan Türk standartlarý uygulamasýyla boyut kazanmaya müsaittir.

Madde 66 - Birinci fýkra: Her tacir iþletmesinin açýlýþýnda bir envanter çýkarmalýdýr (ilk en-
vanter). Bunu her hesap dönemi sonunda tekrarlamalýdýr. Envanter belli bir zamanda, bir iþletmenin
aktifleri ve pasifleri ve bunlarýn kanunen öngörülen ölçütlere göre yapýlmýþ deðerlemeleri baðla-
mýnda "nesi var-nesi yok" anlamýna gelen teknik bir terimdir. Envanter kýsaca iþletmenin aktif ve
pasifini deðerleriyle gösteren liste demektir. Tamlýk ve doðruluk ilkeleri amaç yönünden envanteri
tanýmlar. Envanter tam ve doðru deðilse, iþletmenin hesaplarý ve sonuçlarý doðru çýkmaz. Ýlk envan-
ter gerçek/doðru deðilse bu düzeltilemez. Onun için birinci fýkra ilk envanterin, þirketin taþýnmaz-
larýnýn, alacak ve borçlarýnýn, nakit parasýnýn ve diðer varlýklarýnýn eksiksiz ve doðru bir þekilde
gösterilmesi gerektiðini belirtmiþtir. Gerçeði yansýtmayan bilânço envanterden baþlar. Tamlýk ve
doðruluk ilkeleri envantere, dolayýsýyla ilk envantere de egemendir.

Birinci fýkra tamlýk, doðruluk yanýnda varlýklarýn ve borçlarýn teker teker gösterilmesi, yani ka-
lemlerde toplama, hamur ve mahsup yapmama, konsolide etmeme ilkeleri yanýnda denetlenebilir-
lik kuralýný da içerir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, her faaliyet yýlýnýn sonunda çýkarýlacak envanteri hükme baðlamak-
ta ve faaliyet (hesap) dönemini oniki ay ile sýnýrlamaktadýr. Ýlk faaliyet yýlý, iþletmenin açýlýþý ile
baþlayýp hesap döneminin son günü biteceðine göre, oniki aydan az olabilir; daha doðrusu çoðu kez
oniki aydan az olur. Ancak bu istisna dýþýnda oniki aydan kýsa faaliyete ve dolayýsýyla faaliyet dö-
nemine baðlý envanter dönemi olamaz. Bu oniki ayýn baþlangýcý ve sonu iþletmenin konusunun özel-
liði sebebiyle deðiþebilir.
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Ýkinci fýkra envanterin çýkarýlmasý süresini de kesin bir þekilde belirtmeksizin emredici bir ku-
rala baðlamýþtýr: Envanter bilânçodan önce çýkarýlmýþ olmalýdýr. Çünkü, bilânço envantere dayana-
caktýr. Bu anlamda ikinci fýkradaki "düzenli bir iþletme faaliyetine uygun süre" ifadesiyle envante-
rin, bilânço gününden önce bilânçoya esas alýnabilecek bir süre içinde çýkarýlmasý kastedilmektedir.
Onun için bu süre ile 69 (c)'deki süre örtüþmez. Anýlan madde bilânçonun çýkarýlma süresi olup, en-
vanteri izleyecektir. Hükmün amacý, envanterin çýkarýlmasýný süreye baðlayarak bilânçonun gecik-
mesini önlemektir.

Hüküm, üçüncü fýkra ve 67 nci madde ile birlikte yorumlanýr. Buna göre envanter üçüncü fýk-
ra ve 67 nci maddeye göre diðer envanterlerde de esas alýnýr, yani tekrarlanýr. Ancak bu hüküm de
64 üncü maddenin beþinci fýkrasý hükmüne tâbidir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra da, kural olarak deðiþmeyen deðer ilkesini benimsemiþtir. Kural
malvarlýðý unsurlarýnýn teker teker deðerlendirilmesidir. Hüküm bunun iki istisnasýný öngörmekte-
dir. Bunlardan birincisi maddî duran malvarlýðýna dahil varlýklar, ikincisi ise, dönen malvarlýðý ka-
tegorisi kapsamýndaki iþletme ihtiyaçlarý için düzenli bir þekilde ikame edilen ham ve yardýmcý
maddelerle, akaryakýt gibi iþletme malzemeleridir. Her ikisi de daha önceki deðiþmeyen deðerleriy-
le (sabit deðer) envantere alýnabilirler. Ancak, ikinci kategorinin iþletmede devamlý ikame edilmesi
yanýnda toplam deðerleri ile sabit deðerleri arasýndaki farkýn küçük olmasý gerekir. Bu kural sürek-
li olarak uygulanamaz. Üç yýlda bir fizikî, yani tam ve gerçek deðerle varlýklarýn teker teker deðer-
lendirilmesi suretiyle envanterin çýkarýlmasý gerekir.

Ýkinci fýkra hükmünün uygulanabilmesi için Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksinin öngö-
rülmemiþ olmasý þarttýr. Çünkü, Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn dayandýðý ve yansýttýðý uluslara-
rasý standartlar kural olarak sabit deðer ilkesine yer vermemekte, teker teker deðerlendirmeyi üstün
tutmaktadýr. Hükmün uygulandýðý tarihte Türkiye Muhasebe Standartlarý envanter gününde sabit
deðere iliþkin iki istisnaya izin vermezse 64 üncü maddenin beþinci fýkrasý hükmü gereði ikinci fýk-
ra uygulanmayacaktýr.

Dördüncü fýkra: Son fýkra ayný grup içerisine girebilecek stok malvarlýðý, taþýnýr malvarlýðý
unsurlarý ve borçlarýn ayrý ayrý gruplandýrýlmasýna ve ortalama aðýrlýklý deðerle envantere konulma-
sýna olanak veren bir hükümdür.

Madde 67 - Birinci fýkra: Birinci fýkra 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 mutabýk kalýnan baki-
yeler alýnarak, varlýklarý teker teker sayarak, ölçerek tartarak ve deðerlendirilerek yapýlýr. Sondaj
yönteminde ise genel kabul gören matematiksel-istatistiksel örneklerle belirleme yoluna gidilir.

Birinci fýkranýn son iki cümlesi sondaj yönteminin kullanýlmasý halinde yöntemin dikkatli, ba-
siretli ve nesnel olmasý gereðini ve bu þekilde uygulanmasýný hükme baðlamakta, sondaj sisteminin
öznel deðerlendirmelere, genel kabul görmeyen olasýlýk ve tahminlere dayandýrýlmamasý gereðini
ifade etmektedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, sondaj yöntemine göre envanter çýkarýlabilmesinin þartýný belirle-
mektedir. Þart, kýsaca þöyle formüle edilebilir: Envanter günündeki duruma göre fizikî yöntem uy-
gulansaydý ayný sonucu vereceði kesin ise genel kabul gören muhasebe ilkelerine uygun baþka bir
yöntem uygulanabilir.
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Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra, saymaya, tartmaya, ölçmeye dayalý yani nicel olmasýna gerek bu-
lunmaksýzýn, deðerleri artýrarak, eksilterek envanter çýkarýlmasýný düzenlemekte ve bunun iki hâlde
mümkün olduðunu öngörmektedir.

Madde 68 - Birinci fýkra ve ikinci fýkra: Hüküm, her tacir için açýlýþ bilânçosu ile yýllýk
bilânço düzenlenmesinin zorunlu olduðunu öngörmekte ve açýlýþ bilânçosuna uygulanacak hüküm-
leri göstermektedir. Hüküm ayrýca bilânço kavramýnýn anlamýna da kýsa bir gönderme yapmaktadýr.

Üçüncü fýkra: Hüküm yýlsonu "finansal tablolarý"ný tanýmlamaktadýr. Ancak, hüküm asgarîyi
göstermektedir. Tasarýnýn 514 üncü maddesi, nakit akým ve özsermaye tablolarýyla eklerini de aný-
lan tablolarýn içine almýþtýr. Eðilim, bu tablolarýn sayýlarýný artýrmak yönündedir. Bu sebeple hem
514 üncü madde hem de Türkiye Muhasebe Standartlarý saklý tutulmuþtur.

Madde 69 - Hükmün içerik ve anlamý, Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre belirlenir ve ta-
mamlanýr. Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý, IASC/IFRS'nin belirleyeceði kurallar ve
bunlara dayalý Türkiye Muhasebe Standartlarýyla dinamik bir nitelik taþýr. Birinci bent, vergi men-
faatini gözetmeye ve korumaya yönelik vergi ilkelerini kesin olarak kapsam dýþýnda býraktýðý gibi,
Uluslararasý Standartlara yabancý nitelik taþýyan ve þiddetli eleþtirilere konu olan Alman "Massgeb-
lichkeit" ilkesini, benzer ilkeleri ve uygulamalarý reddeder.

Madde 70 -Hüküm emredicidir. Türkiye Muhasebe Standartlarý 64 üncü maddenin beþinci fýk-
rasý hükmüne göre saklýdýr.

Madde 71 - Borçlar Kanunu 12 nci madde dolayýsýyla kural olarak güvenli elektronik imza ge-
çerlidir.

Madde 72 - Birinci fýkra: Birinci fýkra bilânçoya hakim, Türkçeye "tamlýk" sözcüðü ile çev-
rilen "completeness" ilkesini açýkça öngörmektedir. Birinci cümle mehaz Alm. TK.’nýn 246 ncý pa-
ragrafýndan iki noktada ayrýlmaktadýr. Birinci istisna, aksine kanunî hükümlerin yanýnda standartla-
rýn da saklý tutulmasýdýr. Tasarýnýn 64 üncü maddesinin beþinci fýkrasý hükmü karþýsýnda buna ge-
rek bulunmadýðý düþünülebilir. Ancak uluslararasý muhasebe standartlarýnýn "tamlýk" anlayýþý, me-
hazdan daha kapsamlýdýr. Nitekim anýlan standartlar tamlýk ilkesinden sadece aktif ve pasiflerin ek-
siksiz bir listesini anlamamakta ayný zamanda bunlarýn standartlara uygun ve doðru deðerlendiril-
miþ olmalarýný da gerekli görmektedir. Nitekim hükümde, bu da belirtilmiþtir. Ayný þekilde gerçeði
ona sadýk bir tarzda yansýtan sunum, yani "fair presentation" da gereklidir. Ýkinci olarak finansal ki-
ralamanýn "sale and leaseback" türü de en az mülkiyetin saklý tutulduðu haller kadar özellik göster-
mektedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, açýklýk ilkesi gereði mahsubu yasaklamaktadýr.
Madde 73 - Birinci fýkra: Alm. TK.’nýn 247 nci paragrafýnýn kaynaklýk yaptýðý bu hüküm,

6762 sayýlý Kanunun 70 inci maddesiyle içerik itibarýyla aynýdýr. Hüküm bilânçodaki aktif ve pasif
ayrýmýna çok genel bir ifade ile iþaret etmekte, ancak ne cetvel ne de tablo þekline iliþkin bir tercih
belirtmektedir. Genel bir hüküm olduðundan uyulmasý zorunlu asgarîyi gösteren bir bilânço þema-
sýna da yer vermemiþtir. Ancak bilânço kalemlerinin yeterli derecede ayrýntýya inilerek þemalandý-
rýlmasýný öngörmüþtür.

Ýkinci fýkra: Bu fýkra da duran varlýklarý tanýmlamaktadýr.
Madde 74 - Hüküm, tamlýk ilkesinin bir uygulamasýdýr.
Birinci fýkra: Bilirkiþi, kuruluþ denetçisi, noter, avukat ücretleri, tescil giderleri ve çeþitli resim-

ler gibi kuruluþ giderleri sonucunda iþletmeye herhangi bir varlýk girmez. Ayný þekilde öz sermaye-
nin saðlanabilmesi için yapýlan ihraç, izahname, pay senedi basýmý giderleri ile aracý kurum komis-
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yonlarý da iþletmeye bir varlýk kazandýrmaz. Bu sebeple Alm TK.’nýn 248 inci paragrafýndan alýnan
ve uluslararasý muhasebe standartlarýyla uyum içinde bulunan bu hüküm, anýlan giderlerin yani var-
sayýmsal aktiflerin (intangible assets) aktifleþtirilmesini yasaklamakta, böylece 6762 sayýlý Kanunun
458 inci maddesinden ayrýlmaktadýr. Kural tamlýk ilkesinin gereði olduðu için söz konusu giderlerin
ihraç primi (agio) ile mahsubu da mümkün deðildir. Yasak, finansman giderlerini kapsamaz.

Ýkinci fýkra: Bir iþletmenin kendi yarattýðý, kendisine ait ticaret unvaný, marka, patent, faydalý
model, tasarým gibi fikrî mülkiyet haklarý ve peþtemaliye (good will) benzeri iþletme deðerleri de ak-
tifleþtirilemez. Bu deðerler bedel ödenerek baþkalarýndan devralýnmýþsa, yasak söz konusu deðildir.

Hüküm duran varlýklara iliþkin olduðundan dönen varlýklar arasýnda yer alan elektronik veri ta-
banlarý da yasaðýn kapsamýnda deðildir.

Üçüncü fýkra: Son fýkrada öngörülen aktifleþtirme yasaðý, AT Yönergesinin gereðidir.
Madde 75 - Karþýlýklar bilânço hukukunun en ünlü kalemlerinden biri olup, þüpheli borçlardan,

askýdaki iþlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan doðmasý olasý kayýplar için ayrýlan,
amaç hükmü belirli yedek akçelerdir. Karþýlýklar, Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre ayrýlýr.

Madde 76 - Geçici hesaplarýn genel olarak tanýmýný veren bu hüküm, uygulanacak kurallar yö-
nünden Türkiye Muhasebe Standartlarýna göndermede bulunmaktadýr.

Madde 77 - Hüküm þeffaflýk ilkelerinin gereði olarak, pasifte yer almayan sorumluluk iliþki-
lerinin ekte açýklanmasýný öngörmektedir. Sorumluluk iliþkileri 77 nci maddede sýnýrlý sayýda sayýl-
mamýþlardýr. Zaten Türkiye Muhasebe Standartlarýna yapýlan gönderme de bunu doðrular.

Madde 78 - Deðerleme ilkeleri, deðerleme ölçülerinden farklý olarak, deðerlemede dikkate alý-
nacak taþýyýcý nitelikte evrensel kurallardýr. Bu ilkeler hükümde açýkça belirtildiði gibi - sýnýrlý sa-
yý ilkesi kapsamýnda deðildir. Birinci fýkra hem Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen hem
de öngörülmeyip genel kabul gören muhasebe standartlarýnca tanýnan ilkelere gönderme yapmýþtýr.
Ayrýca Sermaye Piyasasý Kurulunun XI/25 sayýlý tebliðine, özellikle 14 ilâ 31 inci maddelere baký-
nýz. Hükmün kaynaðý Alm. TK.’nýn 252 nci paragrafý olmakla beraber hüküm, pozitif hukuklar üs-
tü niteliktedir.

Birinci fýkranýn (a) bendi: Birinci ilke, "bilânçolarýn deðersel özdeþliði" veya Sermaye Piya-
sasý Kurulunun XI/25 sayýlý tebliðinde olduðu gibi karþýlaþtýrýlabilirlik (comparability) diye anýlýr.
Bilânçolarýn gediksiz birbirini izlemelerini bir önceki bilânçonun kapanýþ deðerlerinin bir sonraki
bilânçonun açýlýþ deðerleriyle özdeþ olmasýný, böylece finansal durum karþýlaþtýrmasý yapýlmasýný
ifade eder. Bu ilkenin istisnasý Türk Lirasýndan Yeni Türk Lirasýna geçiþte olduðu gibi para birimi-
nin deðiþmesidir.

Birinci fýkranýn (b) bendi: Ýkinci ilke, iþletmenin sürekliliði (going concern)'dir. Sermaye Pi-
yasasý Kurulunun XI/25 sayýlý tebliðinin 16 ncý maddesine bakýlmalýdýr. Finansal tablolar iþletme-
nin faaliyetlerini sürdüreceði varsayýmýna dayanýr; meðerki, iflâs davasý, tasfiye kararý, devamlý
ödeme güçlüðü ödemeleri, tatil veya benzeri fiili veya hukukî bir sebep bu varsayýma olanak býrak-
masýn. Ýþletmenin öngörülebilir bir gelecekte faaliyetini devam ettireceði varsayýlmazsa, iþletmede-
ki tüm aktif ve pasiflerin farklý ölçülerle deðerlendirilmesi gerekir ve yýlsonu rakamlarý, faaliyetin
sonuçlarýný vermez.

Birinci fýkranýn (c) bendi: Bu ilke, iki alt ilkeyi içerir: bilânço günü ve teker teker deðerleme.
Deðerlemeler bilânço günü itibarýyla yapýlmalý, bu tarihe kadar deðerlendirmeyi etkileyen bütün et-
kenler dikkate alýnmalý, anýlan tarihten sonrakiler de hesaba katýlmamalýdýr. Teker teker deðerleme
ise þeffaflýðýn vazgeçilmez gereðidir. Aksi halde kalemler toplanýr ve mahsuplarla bir deðer elde
edilirse, finansal durum anlaþýlamaz.
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Birinci fýkranýn (d) bendi: Ýhtiyat ilkesi, bilânço günü ilkesinin tamamlayýcýsýdýr.
Birinci fýkranýn (e) bendi: Bu ilke, tahakkuk ilkesi diye adlandýrýlan muhasebenin temel varsa-

yýmlarýndan birini ifade eder. Ýlke ayný zamanda faaliyet dönemlerinin baðýmsýzlýðý ilkesini de kapsar.
Birinci fýkranýn (f) bendi: Yöntemlerde kararlýlýk, karþýlaþtýrýlabilirlik ilkesinin gereðidir.
Ýkinci fýkra: Ýlkelerden istisnaî durumlarda ayrýlmak mümkündür. Ancak istisnaî durumun

haklý temellere dayanmasý ve vergi kanunlarýndan doðmamasý gerekir.
Madde 79 – Tasarýnýn bu maddesi ile 80 ve 81 inci maddelerinde öngörüldüðü þekilde, deðer-

lendirme ölçüleri ve deðerlendirmeye iliþkin diðer konularda Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn ge-
çerli olmasý, Türk Muhasebe Sistemini, uluslararasý muhasebe sisteminin bir parçasý yapacaktýr.

Madde 80 – Ýktisap ve üretim deðerlerine iliþkin bu maddenin gerekçesi için 79 uncu madde-
nin gerekçesine bakýlmalýdýr.

Madde 81 – Deðerlemeyi basitleþtirici yöntemlere iliþkin bu maddenin gerekçesi için 79 uncu
maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.

Madde 82 - Alm. TK.’nýn 257 nci paragrafýndan alýnan 6762 sayýlý Kanunun 68 inci madde-
si ile örtüþen, fakat ondan daha geniþ olan madde, defter tutma yükümünü düzenleyen Tasarýnýn 64
üncü maddesini tamamlamaktadýr.

Madde 83 - Bu madde ile 84 ve 85 inci maddeler, Alm. TK.’nýn 258 ilâ 260 ýncý paragraflarý
hükümlerinden yararlanarak kaleme alýnmýþ olup, 6762 sayýlý Kanunun 79 ve 80 inci maddeleriyle
benzer ilkeleri içermektedir.

Madde 84 - Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 85 - Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 86 - Mikrofilm, disket, CD gibi görüntü ve veri taþýyýcýlarda özellikle elektronik or-

tamda saklanan kayýtlarýn dayanaðýný oluþturan ve kanýtlayan muhasebe belgelerinin (evrak-ý müs-
bite) ibrazý gerektiðinde bunlarýn okunabilirliðini saðlamak, ibraz edene aittir. Hüküm, ibraz edenin
yükümü ve zorunluluklarýný belirlemektedir. Alm. TK.’nýn 261 inci paragrafýndan esinlenerek kale-
me alýnmýþ bulunan 86 ncý maddedeki ibraz, geniþ anlam taþýr. Ýbraz ihtilafla baðlantýlý olmadan
mahkeme dýþýnda da, meselâ miras paylaþýlmasýnda, þirketlerin tasfiyelerinde, bir ortaðýn ayrýlma
payýnýn hesabýnda, vs.'de de söz konusu olabilir.

Madde 87 - 12 nci madde tacir yanýnda tacir sayýlanlarý ve tacir gibi sorumlu olanlarý göster-
miþ, 18 inci maddenin birinci fýkrasý tacir olanlarýn ticarî defterleri tutmak zorunda olduklarýný be-
lirtmiþ, ancak bu yükümün ne zaman baþladýðýný göstermemiþtir. Bu madde bu boþluðu doldurma-
yý amaçlamaktadýr. Konulan kural, ticarî iþletmeyi ticaret siciline "kayýt ettirme yükümlülüðünün
doðduðu an"dýr. Bu an somut olaya göre belirlenir.

Madde 88 - Birinci fýkra: Bu hüküm gerçek ve tüzel kiþilerin ticarî defterlerine, küçük ve or-
ta ölçekli iþletmelere, ticaret þirketlerinin finansal tablolarýyla konsolide hesaplara, hatta gereðinde,
esnafa Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn uygulanacaðýný hükme baðlamaktadýr. 6762 sayýlý Kanu-
nun aksine Tasarý, anonim þirketlerin hesaplarýna iliþkin hükümlere yer vermemiþ, bunu maddenin
ikinci fýkrasýndan da anlaþýlacaðý üzere Türkiye Muhasebe Standartlarýna býrakmýþtýr. Türkiye Mu-
hasebe Standartlarý ikinci fýkrada belirtildiði üzere - IFRS ile özdeþ olacaðý için Tasarý IFRS'nin
Türkiye'de uygulanmasýný saðlamýþ olmaktadýr. Böylece Türk uygulamasý artýk hem ayrýntýlý hem
de geliþme halindeki standartlarýn hakimiyeti altýna girerek bu alanda uluslararasý toplumla ve pi-
yasalarla bütünleþmiþ olmaktadýr.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra uyarýnca Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn IFRS'nin özdeþi olmasý
zorunludur. Bu, kýsmen AB'nin 12/07/2002 tarihli Uluslararasý Muhasebe Standartlarýnýn Uygu-
lanmasýna Ýliþkin Tüzüðünün gereðidir. Kýsmen, çünkü bu Tüzük, Genel Gerekçede de belirtildiði
gibi (N. 066), pay senetleri bir üye devletin hukukuna tâbi ve teþkilatlanmýþ bir piyasada iþlem gö-
ren anonim þirketlerin 1/01/2005 tarihinden itibaren düzenleyecekleri konsolide yýlsonu finansal
tablolarý hakkýndadýr. Yani IFRS'ye göre düzenlenmesi gerekli olan sadece sözü edilen þirketlerin
konsolide tablolarýdýr. Diðer ticaret þirketleriyle, pay senetleri teþkilâtlanmýþ piyasalarda iþlem gör-
meyen anonim þirketlerin yýlsonu finansal tablolarý (Solo/münferit þirket tablolarý) 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. Tasarý,
ikinci seçeneði kabul etmiþtir. Bunun birinci sebebi; uygulanacak standartlar bakýmýndan tam birli-
ði saðlamak, ikincisi ise; küçük ve orta ölçekli iþletmeleri (KOBÝ'ler) de ayný standartlara tâbi kýl-
mak ve uluslararasý piyasalarla tam beraberlik içinde bulunabilmenin koþullarýný yaratmaktýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra bir taraftan Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn IFRS'den ayrýlabi-
leceði alanlarý belirlemekte, diðer taraftan da bu istisnaî standartlarý uygulayanlarýn bunlarý dipnot-
larýnda belirtmelerini vurgulayarak açýklýðýn yerine getirilmesi gereðini belirtmektedir. Ancak, hük-
mün tanýdýðý istisnai düzenleme bazý þartlara, dolayýsýyla sýnýrlamalara baðlýdýr. Çünkü Türkiye Mu-
hasebe Standartlarýnýn IFRS’den ayrý bir düzenleme yapabilmesi için doðrudan doðruya ve açýk bir
þekilde olanak tanýnmýþ olmasý gerekir. Yani IFRS duraksama yaratmayacak bir þekilde ulusal dü-
zenlemeyi geçerli saymalýdýr.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra Ülkemizde çeþitli bakanlýklarýn ve kurumlarýn muhasebe
standartlarý yayýnlayarak yol açtýklarý karmaþaya son vermek amacýyla öngörülmüþtür.

Beþinci fýkra: Türkiye Muhasebe Standartlarýnda ve ilgili olduklarý alana özgülenerek özel
standartlarda hüküm bulunmayan hallerde "dünyada yaygýn uygulamasý bulunan genel kabul gören
muhasebe ilkelerine" uyulur. Bu hükümle US-GAAP diye anýlan Amerika Birleþik Devletleri'nin
genel kabul görmüþ ilkeleri kastedilmektedir. Bu göndermenin sebebi þudur: (1) "Genel kabul gö-
ren muhasebe ilkeleri" ibaresi, hemen belirlenebilecek bilinen ilkeleri ifade etmemektedir. Bu ilke-
ler çeþitlidir, hatta denilebilir ki, her ülke bu ibare ile farklý ilkeleri anlamaktadýr. Dünyada en yay-
gýn olan ise US-GAAP'týr. US-GAAP'ý uygulamayan þirketler Amerika Birleþik Devletleri menkul
kýymetler borsalarýna kabul edilmemekte, kote olunmamaktadýr. Bu sebeple AB kendi standartlarýn-
dan vazgeçmiþ IFRS'i kabul etmiþtir. IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine yaklaþmýþtýr. Bütün bu
sebepler gözönünde tutularak beþinci fýkrada, boþluk olan noktalarda US-GAAP'ýn uygulanabilme-
si olanaðý yaratýlmýþtýr.

ALTINCI KISIM
Cari Hesap

Eski bir kurum olan cari hesapta herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Çünkü yabancý ve yer-
li öðreti ile mahkeme kararlarýnda bu kurumu temellendiren ilkelerde ve düzeni kuran kurallarda bir
geliþmeye rastlanmamaktadýr. Birçok devlet kurumlarýnda cari hesaba ya hiçbir yer verilmemiþ ya
da anýlan kurum birkaç madde ile düzenlenmiþtir. Öðretideki tek yeni yaklaþým cari hesap sözleþ-
mesinin hesaba geçirme, yenileme, dönüþtürme ve takas gibi birçok sözleþmeyi içermesidir. Ayrý-
ca, yazýlý þekil þartýný kaldýrma, taraflardan birinin tacir olmasý þartýný getirme gibi yýllarýn birikimi
ile baðdaþmayan deðiþikliklere de gerek görülmemiþ, sadece bazý maddelerle açýklýk saðlayan, ama-
ca uygun deðiþikliklere yer verilmemiþtir.
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Madde 89 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 87 nci maddesinden bazý açýklýðý saðlayýcý deðiþik-
likler alýnmýþtýr. Mevcut hükümle, “para, mal … hususlardan dolayý” anlamsýz cümle parçasý yeri-
ne “herhangi bir hukukî sebep veya iliþkiden doðan” ibaresi konulmuþtur.

Madde 90 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 88 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek alýn-
mýþtýr.

Madde 91 - Bu madde 6762 sayýlý Kanunun 89 uncu maddesinden aynen alýnmýþtýr. Mevcut
metindeki “tahsil edilmeyen” kelimesi yerine “alýnamayan” kelimesi tercih edilmiþtir. Bu kelime-
nin amaca daha uygun olduðu söylenebilir. Hükme göre ticarî senet geri verildiðine göre kaydýn si-
linebilmesi için takip yapmaya gerek yoktur. “Tahsil edilemeyen” ibaresi ise bu yoruma güç ver-
mektedir. Oysa bu yorum kalemlerin ayrý ayrý istenmesi ilkesine aykýrý düþer.

Madde 92 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 90 ýncý maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 93 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 91 inci maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 94 - Cari hesabýn temelini oluþturan bu madde 6762 sayýlý Kanunun 92 nci maddesin-

den bir deðiþiklik yapýlarak aynen alýnmýþtýr. Deðiþiklik, Tasarýnýn diðer hükümlerine uygun olarak
itirazýn güvenli elektronik imzayý içeren bir yazýyla yapýlmasýna da olanak saðlayacak bir hükmün
maddeye eklenmesi þeklindedir.

Madde 95 - Bu madde, dili güncelleþtirilerek 6762 sayýlý Kanunun 93 üncü maddesinden alýn-
mýþtýr.

Madde 96 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 94 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek alýn-
mýþtýr.

Madde 97 - Temel bir ilkeyi koyan bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 95 inci maddesinden ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 98 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 96 ncý maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 99 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 97 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 100 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 98 inci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 101 - 6762 sayýlý Kanun, zamanaþýmý süresinin baþlayacaðý tarihi göstermemiþtir. Bu

kanunî boþluk sebebiyle öðretide, çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. Bu görüþlerin hepsinin olumlu
ve olumsuz tasraflarý vardýr. Hiçbir görüþ, amaca, adalete ve duruma tam uymamaktadýr. Tasarý ka-
nun boþluðunu doldururken bazý sebeplerle zamanaþýmýnýn, cari hesap sözleþmesinin sona ermesi
tarihinde baþlamasýný diðer görüþlere üstün tutmuþtur. Bu tercihin de eleþtirileceði þüphesizdir. An-
cak çözümün üç önemli yararý vardýr: (1) Zamanaþýmýnýn baþlangýcýný bir tarihe baðlamaktadýr. Her
olasýlýða ve duruma göre sürenin baþlangýcýnýn belirlenmesi ne iþlem güvenliðine ne de kanun tek-
niðine uyar. (2) Bir alacak itirazsýz hesaba yazýlmýþsa zaten cari hesap süresince bu kalem ile ilgili
dava açýlamaz. (3) Ara artan tutarlarýn kabulünü zamanaþýmýna baþlangýç tarihi kabul etmek, cari
hesap sözleþmesini ihtilaflara kurban edebilir.

YEDÝNCÝ KISIM
Acentelik

Madde 102 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 116 ncý maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 103 - 6762 sayýlý Kanunun 117 nci maddesinin (2) numaralý bendi Tasarýya alýnmamýþ-

týr. Çünkü, ne sigorta þirketiyle ne de sigorta ettirenle sürekli bir iliþki içinde bulunmayan aracýlara,
sürekli iliþkinin varlýðýnýn bir taným unsuru olduðu acente hakkýndaki hükümlerin uygulanmasý uygun
deðildir. "Sürekli olarak" ibaresi eklenerek hükmün korunmasý ise, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayýlý
Sigorta Murakabe Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fýkrasý sebebiyle gereksiz görülmüþtür.
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Madde 104 - 6762 sayýlý Kanunun 118 inci maddesinden alýnan bu hükümde yeni kavram ad-
larý kullanýlmýþtýr: Tek acente ve tek müvekkile özgüleme gibi. 6762 sayýlý Kanunda yan baþlýkta
kullanýlan “Ýnhisar” kavramý, söz konusu hukukî konuma uymayan, yanlýþ bir kavramdý. Çünkü,
“inhisar” (tekel) kelimesi “monopol” karþýlýðý olup hakim durumu anlatýr. RKK’da olduðu gibi. Oy-
sa burada, “münhasýr”lýk konumu (exclusivity) vardýr. Bu da baþkasýyla paylaþýlmayan, tek baþýna
yetkili anlamýna gelmektedir. Bu sebeple “tek baþýna yetkili olma ve tek müvekkile özgülenme” iba-
resinin uygun olduðu düþünülmüþtür. Mevcut hüküm aracýlýða özgülenmiþ izlenimini verdiði için
“acentelik yapmama” denilmiþtir.

Madde 105 - 6762 sayýlý Kanunun 119 uncu maddesi, 105 inci maddede bir deðiþiklik dýþýnda
Tasarýda korunmuþtur. Maddenin üçüncü fýkrasýnda yer alan "Bu hükümlere aykýrý olan þartlar mu-
teber deðildir" hükmü "yabancý tacirler adýna acentelik yapanlar hakkýndaki sözleþmelerde yer alan,
bu hükme aykýrý þartlar geçersizdir" þekline dönüþtürülüp ikinci fýkraya eklenmiþtir. Çünkü, mad-
denin ilk iki fýkrasýndaki hükümlere aykýrý þartlarý hükümsüz saymak yerli tacirlerin acenteleri yö-
nünden hiçbir anlam taþýmamaktadýr. Yerli tacirlerin yerleþme ve iþ yerleri Türkiye'de bulunduðu
için yetkili bir veya birkaç mahkeme bulmak ve onlarý mahkemeye getirmek güç deðildir. Madde-
nin öngörülme amacý yabancý tacirlere Türkiye'de dava açýlmasý olanaðýný yaratmaktadýr. Ancak bu
olanak sebebiyle ortaya çýkan bir sorunun giderilmesi için, maddeye yeni bir (üçüncü) fýkra eklen-
mesi gerekmiþtir. Yurtdýþýnda yerleþik olan asile izafeten Türkiye’de acenteye dava açýlmasý hakký,
uygulamada bir süre, alýnan ilamýn acenteye karþý uygulanabileceði þeklinde yorumlanmýþtýr. Bu
uygulama sebebiyle acenteler, temsil ettikleri kiþilerin borçlarýný ödemek zorunda býrakýlmýþtýr. Oy-
sa, Türkiye’de bir tebligat adresi tesis eden hükmün bu doðrultuda yorumlanmasý, maddenin ama-
cýna aykýrýdýr. Acente, temsilci sýfatýyla hareket ederken, asilin borcunu üstlenmez veya bu borca
kefil olmaz. Bu konuda yaþanan tereddütleri gidermek için üçüncü fýkra kaleme alýnmýþ ve asile iza-
feten acente aleyhine açýlan davada alýnan ilamýn acentenin malvarlýðý aleyhine uygulanamayacaðý
açýklýða kavuþturulmuþtur.

Madde 106 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 120 nci maddesinden alýnmýþtýr. Hükümdeki
“kabza” kelimesi yerine “kabule” kullanýlmýþtýr.

Madde 107 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 121 inci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 108 - 6762 sayýlý Kanunun 122 nci maddesinin yerini alan bu hükümde önemli ve sis-

teme iliþkin bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. 6762 sayýlý Kanundaki hüküm üçüncü kiþiyi adaletsiz bir þe-
kilde korumaktadýr. Þöyle ki, acente, yetkisiz olarak veya yetki sýnýrlarýný aþarak, üçüncü kiþi ile bir
sözleþme yaparsa, acentenin müvekkili sözleþme ile baðlý olmadýðýný üçüncü kiþiye bildirmek zo-
rundadýr; aksi halde, sözleþme ile baðlý sayýlýr. Müvekkile, yetki vermediði veya verdiði yetki aþýl-
dýðý halde, böyle bir bildirme zorunluðu yüklemek, üstelik bunun derhal yapýlmasý yükümlülüðünü
getirmek büyük haksýzlýktýr. Üçüncü kiþinin bu derecede ve haksýz bir þekilde korunmasýnýn sebe-
bi de belli deðildir. Hüküm öðretide ve uygulayýcýlar arasýnda haklý olarak eleþtirilmiþtir. Yapýlan
deðiþiklikle Tasarýda normal ve makûl olan çözüm kabul edilmiþtir. Müvekkil sözleþmeye onam ve-
rebilir; vermemiþse 6762 sayýlý Kanundaki hükümde olduðu gibi - acente sorumlu olur. Müvekki-
lin derhal bildirimde bulunmak zorunluðu yoktur. Sessiz kalmýþsa onam vermemiþ demektir.

Madde 109 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 123 üncü maddesinden, dili güncelleþtirilerek
alýnmýþtýr.

Madde 110 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 124 üncü maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 111 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 125 inci maddesinden alýnmýþtýr.
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Madde 112 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 126 ncý maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 113 - Acentenin en önemli ve bir anlamda tek hakký olan ücret hakkýný düzenleyen

6762 sayýlý Kanunun 128 inci maddesi bir çok yönden yetersizdir. Kanunun içerdiði boþluklar hem
uygulamada güçlükler yaratmýþtýr, hem de yargý kararlarý her zaman bu boþluklarý dolduramamýþtýr.
Almanya, bir acenteler ülkesi olmamasýna ve acenteyi özel bir þekilde korumak için ulusal bir se-
bebi bulunmamasýna raðmen, bu ülke 1989 yýlýnda ticaret hukuku reformu baðlamýnda acenteyi üc-
ret hakký yönünden güçlü bir duruma getirmiþtir. Tasarýnýn 113 üncü maddesi de bir çok yönden
Alm TK 87 nci paragrafýndan esinlenilerek düzenlenmiþtir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra acentenin ücrete hak kazanmasýna iliþkin ilkeyi koymaktadýr. Acen-
te, sözleþme iliþkisinin devamý süresince iki tür iþlem dolayýsýyla ücrete hak kazanýr. Bunlardan bi-
rincisi, kendi çabasý sonucu ortaya çýkan yani faaliyetinin ürünü olan iþlemlerdir. Ýkincisi ise, ayný
nitelikte iþlemler için müvekkilinin iþletmesine herhangi bir þekilde müþteri olarak kazandýrdýðý
üçüncü kiþilerle müvekkilinin yaptýðý iþlemlerdir. Birincisinde acente aracýlýk yapmýþ ve sözleþme
baðýtlamýþtýr. Ýkincisinde ise, acente iþlemin yapýlmasýna aracýlýk yapmamýþ, sözleþmeyi kurmamýþ,
söz konusu iþlem ya doðrudan veya baþkasýnýn aracýlýðýyla yapýlmýþ, fakat aracý iþlemin yapýldýðý
kiþinin müvekkilince müþteri olarak kazanýlmasýnda acente rol oynamýþtýr. Meselâ, acente kendi
bölgesinde bulunsun bulunmasýn bir grubu veya kiþiyi müvekkili ile (belli bir sözleþme temelinde
deðil, genel olarak) iþ yapmaya ikna edebilir veya onun bu konudaki olumsuz kanaatini deðiþtirme-
sinde, direncinin kýrýlmasýnda rol oynayabilir. Birinci varsayým, klasik denilebilecek bir ücret doðu-
ran haldir. Ýkincisi ise acenteyi korumak amacýyla öngörülmüþtür. Diðer yandan ücretin haklýlýk te-
meli hem aracýlýk hem de sözleþme yapan acente bakýmýndan sadece çaba deðil ayný zamanda ba-
þarýdýr. Ücrete hak kazanmak bakýmýndan aracý ve sözleþme yapan acente arasýnda fark yoktur.
Acentenin türüne göre, esas olan aracýlýk ve sözleþme yapma faaliyetidir. Ücreti doðuran, sözleþme-
nin "kurulmasý"dýr. Kural, sözleþmenin kesin (nihaî) ve hukuken geçerli bir þekilde kurulmadýr. Ön-
sözleþme ve sözleþme vaadi ücreti doðurmaz. Geciktirici þarta baðlý olan ve kýsým kýsým icra edilen
sözleþmelerde ücret sorunu 114 üncü maddenin birinci fýkrasý çerçevesinde çözülür. Acentenin çaba-
sý, çalýþma ve çabalarýnýn yoðunluðu ve düzeyi ne olursa olsun, iþletme (müvekkil) sözleþmeyi kurup
kurmamakta serbesttir. Acente, müvekkili sözleþmeyi kurmaya zorlayamaz, ancak, þartlarý varsa taz-
minat isteyebilir. Her iki hâl de baþarý ilkesine uymaktadýr. Birinci fýkranýn ikinci cümlesi ise ayrýlmýþ
acente ile halen görevdeki mevcut acente arasýndaki ücret iliþkisi hakkýndadýr. Ýki veya daha çok acen-
tenin birbirlerini izleyerek faaliyette bulunmuþ olmalarý halinde halef acentenin ücret hakký, madde-
nin üçüncü fýkrasýna göre selefi bir hakka sahip deðilse veya sahip olduðu ölçüde (oranda) mevcuttur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra 6762 sayýlý Kanunun 128 inci maddesine benzer bir hükme yer ver-
miþtir. Ýkinci fýkra tekel kavramýnýn sonucudur. Bu hükmün öngörülmesinin temelindeki düþünce
tekel bölgesi içinde yapýlan iþlemlerin tümünde acentenin etkisi ve baþarýsýnýn bulunduðu varsayý-
mý deðil, o iþlemi zaten aracý veya sözleþme olarak acentenin gerçekleþtireceði þeklindeki nesnel
adalet kavramýndan kaynaklanan kabuldür. Meselâ, tekel bölgesi Ýstanbul olan bir otomobil acente-
sinin müvekkili bir yabancý konsoloslukla doðrudan yaptýðý sözleþme uyarýnca üç otomobil satsa,
acente yine de ücrete hak kazanýr. Çünkü bu sözleþmeler acentenin baþarýsýzlýðý dolayýsýyla doðru-
dan müvekkil tarafýndan yapýlmamýþ, konsolosluk doðrudan müvekkile baþvurduðu ve isteklerini
onunla konuþtuðu için müvekkile baðýtlanmýþtýr. Acente kendi eylemi sebebiyle deðil, iþin doðasý
gereði devre dýþý kalmýþtýr.
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Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra, acentelik sözleþmesi sona ermiþ olmasýna raðmen acentenin, iliþ-
kisi devam ederken gerçekleþmesine katkýda bulunduðu iþlemlerden bazý þartlara baðlý olarak, üc-
ret alabileceði halleri düzenlemektedir.

(a) bendi: Bu bent acentenin sözleþmesinin sona ermesinden sonra gerçekleþen bir iþlem sebe-
biyle ücret istenebilmesini iki seçenekten birinin varlýðýna baðlamýþtýr. Birinci varsayým ücret iste-
mine konu olan bu iþlem ile ilgili olarak acentenin, iþlevinin türüne göre sonuca etkili bir katkýsýnýn
bulunmasý, ikincisi ise, söz konusu iþlemin, acentelik iliþkisinin sona ermesinden itibaren makûl bir
süre içinde yapýlmýþ yani hukuken gerçekleþmiþ olmasýdýr. Katký, iþleme aracýlýk, iþlemi baþlatma,
yapýlmasý için gerekli þartlarý hazýrlama þeklinde olabilir. "Aracýlýk" aracý acenteye özgü gibi görün-
mesine raðmen, sözleþme yapan acentenin faaliyetinin ilk aþamasýný oluþturur. Bu sebeple aracýlýk
her iki tür için de geçerli bir etkinliktir. Ýþi baþlatma, amaca ve amacýn gereklerine uygun olmalýdýr.
Meselâ, iþlemin diðer tarafýna modellerini, resimlerini, broþürlerini, þartlarýný, taksit olanaklarýný
yollama, sonuca götürücü yazýþmalar yapma, görüþme, tartýþma gibi. Ýlk mutabakatlarýn saðlanma-
sý, iþin baþlatýlmasý özel önem taþýr.

(b) bendi: Müþterinin icabýnýn müvekkile ulaþmasý ücrete hak kazanmak yönünden belirle-
yicidir.

Kanun acente sözleþmesinin sona ermesinden sonra gerçekleþen bir iþ dolayýsýyla, halef acen-
tenin de katkýsýnýn bulunabileceði hallerde halefe oransallýk ilkesine göre pay verilmesini de hük-
me baðlamýþtýr.

Dördüncü fýkra: Kanunî tahsil komisyonu Türk hukukunda yenidir. Ýþlemin yapýlmýþ olmasý
ile acente ücrete hak kazanýr. Tahsil komisyonu acentenin tahsile iliþkin talimat almasý halinde söz
konusu olur. Sözleþmede öngörülen bedelin tahsili acentenin görevi deðildir. Acente görevlendiril-
miþ olup, bu hizmet acentelik sözleþmesinin bir parçasý deðilse tahsilden bir komisyon alýr. Tahsi-
lin konusu çoðu kez ya mal bedeli (semen) ya da hizmet karþýlýðýdýr.

Madde 114 - 6762 sayýlý Kanunun 129 uncu maddesi hem yetersizdir hem de acentenin ücre-
te hak kazanmasýnýn ilkesi belli deðildir. 6762 sayýlý Kanunun bu hükmü, üçüncü kiþi ile yapýlan
sözleþmenin konusuna göre bir ayrým yapmýþ, konusu bir malýn satýn alýnmasý, üretilmesi veya sa-
týlmasý olan sözleþmeler ile bunlar dýþýnda kalan konularda yapýlan sözleþmeleri ayýrmýþtý. 6762 sa-
yýlý Kanunun 129 uncu maddesi sadece birinci kategori ile kýsým kýsým icra edilecek sözleþmeler
hakkýnda kural koymuþtur.

Alman TK.’nýn 87a paragrafýndan alýnan Tasarýnýn 114 üncü maddesi, üçüncü kiþi ile yapýlan
sözleþmenin ifasýný esas almýþtýr. 113 ile 114 üncü madde arasýndaki fark þuradadýr: 113 üncü mad-
de hangi iþlemler için ücrete hak kazanýldýðýný gösterir, 114 üncü madde ise ücreti istem hakkýnýn
doðmasý hakkýndadýr. Bu maddede 113 üncü maddede yer alan ilke etkisini sürdürmektedir. Acen-
teye ücret kazandýran hukukî olgu, acentenin edimini ifa etmiþ olmasý deðil, üçüncü kiþiyle sözleþ-
menin yapýlmasýdýr; ücret hakkýný doðmasýnda da esas söz konusu sözleþmenin ifasýdýr. Duruma gö-
re bir tarafýn ifasý yeterli olabilir. Acente, müvekkili ile üçüncü kiþinin yaptýklarý sözleþmenin taraf-
lardan birince ifa edilmesine, ifa edilmemesine veya ifa edilmeyeceðinin anlaþýlmasýna göre ücrete
hak kazanacaktýr. Ýlkeler þunlardýr: sözleþmeyi taraflardan biri ifa etmiþse acente ücrete hak kaza-
nýr. Ýfa etmeyen müvekkil ise acente gene ücretini alýr. Aþaðýda "sözleþme" sözcüðü ile müvekkil
ile üçüncü kiþi arasýndaki sözleþme kastedilmiþtir.

Birinci fýkra: Müvekkil veya üçüncü kiþi sözleþmeyi ifa etmiþse acente ücrete hak kazanýr
(Ödeme zamaný, yani muacceliyet, için 116 ncý maddeye bakýlmalýdýr.). Aksi kararlaþtýrýlmamýþsa,



---- 105 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

diðer tarafýn ifasý beklenmez. “Ýfa” ile anlatýlan, aracýlýk edilen iliþkiden doðan borçlarýn yerine ge-
tirilmesine yönelik hareketlerin baþlamasýdýr; yoksa o iliþki ile takip edilen amacýn yerine gelmesi
þart deðildir. Örneðin, acente, bir inþaat sözleþmesine aracýlýk etmiþse, acentelik ücretinin doðmasý
için inþaatýn baþlamasý yeterlidir; ayrýca inþaatýn tamamlanmasý ve eserin ücretinin de muaccel ol-
masý þartý aranmaz. Acente, birinci fýkrada belirtilen hâlde en geç izleyen ayýn son günü muaccel
olacak bir avansýn kendisine ödenmesini ister. Müvekkil sözleþmeyi kýsmen yerine getirmiþse ücre-
te ve avansa buna göre hak kazanýlýr.

Ýkinci fýkra: Müvekkilin ifasýyla acente ücrete hak kazanýr. Ancak üçüncü kiþinin sözleþmeyi
ifa etmeyeceði kesin ise veya üçüncü kiþi ifa etmemiþse acentenin buna raðmen ücret talebi düþer.
Acenteye ücret ödenmiþse para geri istenir. Bunun için karþý tarafýn ifa etmeyeceðinin nesnel ölçüt-
lerle kesin olmasý gerekir. Öncelik def'i somut olaya göre deðerlendirilir.

Üçüncü fýkra:Müvekkilin sözleþmeyi kýsmen, tamamen, gereði gibi veya öngörüldüðü þekil-
de ifa etmeyeceði kesin ise acente gene ücrete hak kazanýr; meðerki, sözleþmenin hiç ifa edilmeme-
si acenteye baðlansýn. AB hukuku ile uyum baðlamýnda yer verilmiþ olan üçüncü fýkranýn ikinci
cümlesi hükmünde bir ayrýma gidilmiþtir. Eðer müvekkile yüklenmesi mümkün olmayan (ve ikinci
fýkraya göre üçüncü kiþiden de kaynaklanmayan) hâller sebebiyle sözleþme yerine getirilmemiþse
acentenin ücret hakký düþer. Böyle hâller için Alman yargý kararlarýndan þu örnekler verilebilir:
Aracýlýk edilen sözleþme kurulduktan sonra yürürlüðe konun idarî kýsýtlamalar, müvekkilin üretim
tesislerinin mücbir sebeple yok olmasý, ithalat yasaðý, üçüncü kiþinin ödeme güçlüðü veya iflâsý.
Buna karþýlýk þu hallerde Alman mahkemeleri, müvekkilin yine de acenteye ücret ödemekle yüküm-
lü olduðuna (yani sebebin müvekkile yüklenebileceðine) karar vermiþtir: Hammadde veya iþgücü
eksikliði, müvekkilin iþ yoðunluðu, müvekkilin sözleþmenin yerine getirilmesinde temerrüde düþ-
mesi, müþteriyle üçüncü kiþinin anlaþarak sözleþmeyi yerine getirmeden sona erdirmesi, müvekki-
lin ödeme güçlüðü veya iflâsý.

Madde 115 - Tasarýnýn 115 inci maddesi, sözleþmede hüküm bulunmamasý halinde ücretin na-
sýl belirleneceðini göstermektedir. Oysa, 6762 sayýlý Kanunun 130 uncu maddesindeki "mahkeme-
ce tayin olunur" ifadesi ücretin nasýl belirleneceðini deðil, kimin tarafýndan belirleneceðini göster-
mektedir, yani 6762 sayýlý Kanundaki metin öngörülme amacýna pek hizmet etmeyen bir hususu
hükme baðlamýþtýr. 6762 sayýlý Kanundaki metin "ücretin tayini"ne iliþkin olarak dikkate alýnmasý
gekenleri bir tarafa býrakýp, mahkemeye ücreti serbestçe belirlemek hakkýný vermektedir. Oysa hük-
mün konusu bu deðildir. Bu sebeple yeni metinde "mahkemece tayin olunur" ibaresi Tasarýya alýn-
mamýþtýr.

Madde 116 - 6762 sayýlý Kanunun 131 inci maddesi ücretin hesaplanabilmesi için gerekli olan
bilgilerin acente tarafýndan elde edilmesi açýsýndan yetersizdir. Çünkü 6762 sayýlý Kanundaki metin
hükmün birinci fýkrasý sadece ücrete hak kazanýlan iþlemlere iliþkin defter kayýtlarýnýn verilmesini
öngörmüþtür. Kayýtlarýn yetersizliði bir yana, acentenin defterleri ile uyuþmamasý halinde belirsiz-
lik doðuyordu. Ayrýca, yapýlan iþlerin tespiti defterlerin dýþýndaki bilgi ve belgelere de dayanabilir.
Tasarýnýn 116 ncý maddesi kaleme alýnýrken hem gereksinimler gözönünde tutulmuþ hem de
AET'nin 86/153 sayýlý 18/12/1986 tarihli Yönergesi gözönüne alýnmýþtýr. Bu sebeple birinci fýkrada
ücretin ödeme zamanýna, yani muacceliyetine iliþkin kural konulmuþ, ikinci fýkrada da ücretin he-
saplanmasýnda önemli olan tüm bilgilerin müvekkil tarafýndan acenteye verilmesi gereði öngörül-
müþtür.
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Madde 117 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 127 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 118 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 127 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 119 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 132 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 120 - Bu madde yenidir. Acentenin haklarýný korumak amacýyla öngörülmüþtür. Hük-

mün iki iþlevi vardýr. Birincisi acenteye iþini gereði gibi yapabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri
vermek ve bildirimlerde bulunmak, ikincisi ise borçlarýn niteliðini belirtmek. Son iþlev ikinci fýkra-
dan açýkça anlaþýlmaktadýr. Bu sebeple (d) ve (e) bendleri Tasarýnýn 113 ve 118 inci maddelerinin
tekrarý olmayýp, anýlan borçlarýn emredici nitelik taþýdýðýný belirtmektedir.

Madde 121 - Ýkinci fýkra: Birinci ve üçüncü fýkralarý 6762 sayýlý Kanunun 133 üncü madde-
sinden alýnmýþ olan bu maddenin ikinci fýkrasý yenidir. Yeni hüküm belirli süreli acentelik sözleþ-
mesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya devam edilmesiyle belirsiz süreli hâle geleceðini belir-
terek genel kuralý tekrarlamýþtýr.

Maddenin birinci ve üçüncü fýkralarý 6762 sayýlý Kanunun 133 üncü maddesinden, dördüncü
ve beþinci fýkralarý ise ayný Kanunun 134 üncü maddesinden dili sadeleþtirilerek alýnmýþtýr.

Dördüncü ve beþinci fýkralar tamamlanmamýþ iþler hakkýnda olduðu için, 122 nci maddeyle bir
çeliþme veya tekrar söz konusu deðildir.

Madde 122 - Acentenin denkleþtirme talebi Türk içtihat hukuku tarafýndan tanýnmaktadýr. Bu
sebeple, Tasarýnýn 122 nci maddesi yeni bir hukukî kurumu tanýtmamakta fakat ilk defa kanunî dü-
zenlemeye kavuþturmaktadýr. Çünkü, Yargýtay 1996 yýlýnda verdiði bir kararla olumlu bir kanun
boþluðunu doldurmuþ, hukukun geliþtirilmesi yönünden önemli bir hizmet yapmýþ, ilkesel bir ka-
rarla denkleþtirme talebinin dogmatik düzenine iþaret etmiþ, daha sonra içtihadýný yerleþtirmiþtir.

Tasarýnýn 122 nci maddesi, AET Yönergesinde yer alan, bu sebeble tüm AB üyesi devletlerin
kanunlarýnda bulunan denkleþtirme talebini, Yönerge temelinde, ancak Alman (Alm. TK.’nýn 89b
paragrafý) ve Ýsviçre (Ýsv. BK 418u) hükümlerine benzer þekilde düzenlemiþtir. Bu talebin amacý ve
niteliði tartýþmalýdýr. Alman öðretisinde savunulan bir görüþe göre iþletmeye baðlanan müþteri kit-
lesinin sürekli olarak iþletmeye kazanç saðladýðý dikkate alýnýrsa bu talep acentenin iþletmeye yap-
týðý katkýnýn karþýlýðý olduðundan acenteye yardým düþüncesine dayanmaz. Hakkaniyet temeline
oturtulduðu için de saf bir malî hak þeklinde nitelendirilemez. Diðer görüþ uyarýnca, talep acenteyi
feshin olumsuz sonuçlarýndan korur. Birinci fýkrada "tazminat" sözcüðü kullanýlmýþ olmasýna rað-
men, talep klasik anlamda bir malvarlýðý zararýnýn giderilmesi olarak anlaþýlamaz; ancak, öðretide
buna raðmen talebin geniþ anlamda zararýn giderilmesine yöneldiði yaklaþýmý benimsenir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, talebe hak kazanabilmenin þartlarýný birbirine eklenir (kümülatif)
tarzda belirtmektedir. Birinci bent, acentenin saðladýðý, yani iþletmeye baðladýðý "yeni" müþterile-
rin, denkleþtirme talebine hak kazanmanýn þartý olduðunu ve bunlarýn acente sözleþmesinin sona er-
mesinden sonra da iþletmeye "önemli" çýkarlar saðlamakta devam etmelerinin de gerektiðini hük-
me baðlamaktadýr. Ýkinci bentte yer alan (ikinci) þart iþletmeye acente tarafýndan yeni müþteri ka-
zandýrýlmýþ olmasý ve sözleþme devam etseydi acentenin, iþletmeye kazandýrdýðý "yeni" müþteriler
dolayýsýyla ücret alacak olmasýdýr. Sözleþmenin sona ermesi nedeniyle acente bu ücretleri yitirir.
Acentelik sözleþmesine göre "yeni" müþteriler sebebiyle ücret sözleþmenin sona ermesine raðmen
bir þekilde ödenmiþse denkleþtirme talebi ileri sürülemez. Burada ödendiði söylenen kök ücret olup,
bedelin tahsiline ve garanti edilmesine iliþkin komisyonlar dikkate alýnamaz. Üçüncü þart ise, tale-
bin hakkaniyete uygun olmasýdýr. Bu þart bir taraftan acentenin gayretleri, imaj yaratma, müvekki-
li ve ürününü tanýtma, diðer taraftan da bir rekabet piyasasýnda pay alma çalýþmalarý ile tanýmlanýr.
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Acente bu konularda olumsuz not almamýþ olmalýdýr. Ürünün bilinen hatta tanýnan bir marka olma-
sý acentenin gayretlerinin gözardý edilmesini, "yeni" müþterilerin iþletmeye gelmelerinin (yönelme-
lerinin) markaya baðlanmasýný haklý gösteremez ve "hakkaniyet" unsurunda olumsuz sonuca var-
manýn gerekçesi olamaz. Rekabet piyasasý günümüzde zaten markalar piyasasýdýr. Güçlü, hatta ta-
nýnmýþ bir markanýn da yeni müþterilerle buluþmasý için gayrete ihtiyaç vardýr. Buluþma saðlanmýþ-
sa bunu sadece markaya baðlamak rekabet piyasasý kurallarýný önemsememek anlamýna gelir. Her
güçlü ve tanýnmýþ markanýn da "yeni" müþteriler edinmesi gayretle olur. Markanýn tanýtýlmasý ka-
dar, kendisine yönelme saðlanmasý ve yönelmenin korunmasý da gayretle olur. Üçüncü þart, gayre-
tin olduðu her halde (kural olarak) gerçekleþir; olumsuz tutum hakkaniyet þartýnýn gerçekleþmesine
engel kabul edilebilir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra talebin hesaplama þeklini göstermektedir. Hükümdeki formülün em-
redici olup olmadýðý öðreti ve içtihatlarca açýklýða kavuþturulacak bir konudur. Ancak, kanunî for-
mülün acente yönünden asgarîyi ifade ettiði, acentenin aleyhine olan baþka bir hesap tarzýnýn kabu-
lünün hükmün amacýyla baðdaþmayabileceði, buna karþýlýk acente için daha yüksek bir talebe ola-
nak veren baþka bir formülü taraflarýn kararlaþtýrabileceklerini hükmün kapsamýnda kabul etmek ra-
tio legis gereði sayýlabilir.

Üçüncü fýkra: Bu fýkra talebin hakkaniyet ile baðlantýsýný ortaya koymaktadýr. Ancak tarafla-
rýn üçüncü fýkranýn aksini kararlaþtýrmalarýna bir engel bulunmadýðý þüphesizdir.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra talepten "önceden" vazgeçmeyi geçersiz sayar. Talepten
acente sözleþmesinin yapýlmasýndan sonra feragat edilmesi, hile düzeyinde olmamak veya kanunu
dolanmak anlamý taþýmamak þartýyla geçerlidir. Ancak bu halde de acentenin, tehdit, dayatma veya
benzeri zorlamalarla bu hakkýndan vazgeçip geçmediði özenle araþtýrýlmalýdýr. Maddenin kaynaðý
olan Alm. TK’nýn 89b paragrafýnýn dördüncü bendiyle ilgili öðretide vazgeçmenin tam anlamýyla
serbest iradeyle yapýlmýþ olmasý gereði üzerinde durulur. Acente sözleþmesinin yapýlmasýnýn, gizli
bir anlaþma ile, bu talepten daha sonra vazgeçilmesi þartýna baðlanmasý veya bu sonucu doðuracak
bir düzenin kabulü, hükmün dolanýlmasýdýr. Hükümde denkleþtirme istem hakkýnýn sözleþme iliþki-
sinin sona ermesinden itibaren bir yýl içinde ileri sürülmesi gerektiði belirtilmiþtir. Bu bir yýllýk sü-
renin zamanaþýmý süresi mi yoksa hak düþürücü süre mi olduðu sorunu hükümde açýk býrakýlmýþtýr.
Bunun sebebi, hukuk geliþtirme olanaklarýnýn önünün kapatýlmamasýdýr. Öðreti ve yargý kararlarý
menfaat dengesine uygun en iyi çözümü “hukuk” olarak ortaya koymalýdýr. Alman öðretisinde bir
yýllýk sürenin hak düþürücü süre olduðu görüþü hakimdir. Bunun sebebi olarak hükmün niteliði gös-
terilir. Hüküm adalet temeline dayalý olduðu için acentanýn, böyle bir gereksinimi duymayýp istemi-
ni ileri sürmekte bir yýlý aþan süreyle gecikmesi hükmün öngörülme amacýna aykýrý olarak kabul
edilmektedir. Ayrýca zamanaþýmýný kesen ve durduran sebeplerin istemle baðdaþmadýðý da ileri sü-
rülür. Ancak, talep ileri sürülmüþ ve kabul edilmiþ ise hak düþürücü süre iþlemez hale gelir. Ýstem
itirazla karþýlaþmýþ ise bir yýllýk süre içinde yargý yoluna müracaat edilmesi gerekir.

Beþinci fýkra: Acente ile tek satýcý ve diðer müvekkile "yeni" müþteri kazandýran sürekli iþ
yapma iliþkileri arasýnda denkleþtirme talebi yönünden farklýlýk yaratmanýn haklýlýk ve adalet teme-
li zayýf olduðu için beþinci fýkra öngörülmüþtür. Tek satýcýnýn iþletmeye (müvekkile) baðlýlýðýnýn
acente düzeyinde olmadýðý, tek satýcýnýn daha baðýmsýz bir konumda bulunduðu itirazý, tek satýcý-
nýn iþletme ile "arýzî" sýnýrýný aþan iþ yapýlmasý olgusunun varlýðý karþýsýnda gücünü yitirir. Ayrýca
"devamlýlýk" unsurunun rekabetin korunmasý hukukunda sempati ile karþýlanmadýðý unutulmamalý-
dýr. "Devamlý" sayýlamayan hizmetler de "yeni" müþteri saðlayabilir.
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Madde 123 - Tasarýnýn bu maddesi yeni olup, Alm. TK.’nýn 90a paragrafýndan alýnmýþtýr. Hü-
küm, sözleþmeden sonra sözleþmeye baðlý olarak uygulanacak faaliyet sýnýrlamasýný düzenlemekte-
dir. Kanun, sözleþme sonu faaliyet yasaðýný veya sýnýrlamasýný eþyanýn doðasýyla baðdaþtýramadýðý
için acenteyi koruyucu hükümler konulmasýný gerekli görmüþtür. Bu gereklilik, acentenin faaliyeti-
nin sýnýrlandýrýlmasýnýn inhisar düzenlemesinden baðýmsýz olarak Tasarýda yer almamýþ olmasý do-
layýsýyla daha da önem kazanmýþtýr. Koruma, zaman sýnýrlamalarý, þekil kurallarýna uygunluk ve ya-
saðýn karþýlýðýnda ücret ödenmesi ile saðlanmýþtýr.

Birinci fýkra: Normal olan acente iliþkisinin sona ermesiyle acentenin serbest hale gelmesi, ar-
zu ediyorsa acentelik mesleðini, sona eren iliþkinin içine girdiði alan dahil, istediði alanda sürdür-
mesidir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Taraflar (çoðu kez müvekkilin isteði ve hatta
baskýsý ile) rekabet yasaðýnýn sözleþmenin sona ermesinden sonra da devam etmesini kararlaþtýrabi-
lirler. Birinci fýkra söz konusu sözleþmenin yazýlý olarak yapýlmasýný öngörmektedir. Yazýlý þekil ge-
çerlilik þartýdýr. Sözleþmenin zamaný önem taþýr. Alman öðretisinde ve mahkeme kararlarýnda reka-
bet sýnýrlamasý sözleþmesinin acentelik sözleþmesinin sona ermesinden önce yapýlmasý halinde ko-
ruyucu olacaðý; acente sözleþmesinden önce yapýlan sözleþmenin, acente sözleþmesi yönünden bas-
ký yaratabileceði; sözleþmenin sona ermesinden sonra yapýlabilecek böyle bir sýnýrlama anlaþmasý-
nýn da amaca uygun düþmeyebileceði görüþü ileri sürülür. Ayrýca sözleþmenin sona ermesinden son-
ra yapýlan sözleþmelerde ikinci fýkra uygulanamaz. Çünkü, müvekkil iliþkinin tasfiyesini ve acen-
tenin bazý alacaklarýný böyle bir sözleþmenin yapýlmasýna baðlayabilir. Sözleþmenin sadece yazýlý
olarak yapýlmasý yeterli deðildir; ayrýca anlaþmanýn bütün þartlarýný içeren ve müvekkilin imzasýný
içeren bir belgenin makul bir süre içinde acenteye verilmiþ olmasý gerekir; aksi halde acente sýnýr-
lama sözleþmesinin hüküm kazanmadýðý def'inde bulunabilir. Sýnýrlama sözleþmesi en çok iki yýl
için yapýlýr.

Ýkinci fýkra: Müvekkil acente sözleþmesinin sona ermesine kadar sýnýrlama sözleþmesinden
vazgeçebilir. Bu halde müvekkil vazgeçme beyanýndan itibaren altý ayýn geçmesiyle tazminat öde-
me borcundan kurtulur.

Üçüncü fýkra ve dördüncü fýkra: Her iki fýkra da gerekçeyi gerektirmeyecek kadar açýktýr.
ÝKÝNCÝ KÝTAP
Ticaret Þirketleri
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

Madde 124 - Birinci fýkra:Maddenin birinci fýkrasý 6762 sayýlý Kanunun 136 ncý maddesinin
tekrarýndan ibarettir. Hükümde yer alan "kooperatif þirket" ibaresi ile ilgili tartýþma, 2004 yýlýnda
çýkarýlan 5146 sayýlý Kanunla (Resmî Gazete: 07/05/2004 tarihli ve 25455 sayýlý), KoopK'da yapý-
lan deðiþiklikle son bulmuþtur. Çünkü, anýlan Kanun kooperatifin þirket olduðunu belirtmiþtir (Ko-
opK m. 1). Gerçi anýlan Kanunun 1 inci maddesinde kooperatifin þirket olduðu ifade edilmekte, ti-
caret þirketi olup olmadýðý hususu açýk býrakýlmaktadýr. Bu boþluk dolayýsýyla, bir tartýþma baþlatý-
labilir ve kooperatifin ticaret þirketi olmadýðý teorik olarak ileri sürülebilir ve 124 üncü maddenin
kooperatifi ticaret þirketi kabul etmesi eleþtirilebilir. Ancak, böyle bir tartýþma kooperatif þirketin
niteliði tartýþmasýný davet eder. Anýlan þirket adî þirket olamayacaðýna göre Türk hukukunda üç ka-
tegori þirket ortaya çýkmýþ olur. Kooperatif þirkete uygulanacak hükümler sorunu da diðer sorunla-
rýn ortaya çýkmasýna sebep olur. Tasarý, tüm bu çözümün güç sorunlarý ortadan kaldýrmak amacýy-
la kooperatifin ticaret þirketi olduðunu hükme baðlamýþtýr.
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Ýkinci fýkra: Bu hüküm yeni olup öðretide yerleþmiþ bulunan, klasikleþmiþ bir ayrýmý yansýt-
maktadýr. Bu ayrýmýn kanunî anlamý ve deðeri de vardýr. Tasarýnýn 133, 137 ve 160 ncý maddeleri
gibi hükümlerde bu ayrýma gönderme yapýlmýþtýr. Kooperatif ise, 5146 sayýlý Kanunla þirket, 124
üncü maddenin birinci fýkrasý hükmü ile ticaret þirketi kabul edilmesine raðmen, ölçülere uymadý-
ðý için bu ayrýmýn dýþýnda tutulmuþtur. Birçok hükümde ve gerekçede "þahýs" sözcüðü deðil "kiþi"
sözcüðü kullanýlmýþ olmasýna raðmen, hükümde "þahýs þirketleri" ibaresi korunmuþtur. Bunun se-
bebi, hukukumuzda "kiþi þirketleri" teriminin hemen hiç kullanýlmamasýdýr. Ýkinci bir sebep bir tek-
nik terimi yarý yarýya arýlaþtýrmanýn uygun olmayabileceðinin düþünülmesidir.

Madde 125 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 137 nci maddesinde öngörülmüþ bulunan ve tüm
ticaret þirketleri için geçerli olan ultra vires ilkesini, AET'nin 68/151 sayýlý þirketlere iliþkin Birin-
ci Yönergesinin ilgili hükmünü dikkate alarak kaldýrmýþtýr (Genel Gerekçenin 100 numaralý parag-
rafýna bakýlmalýdýr.). Ticaret þirketleri Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde hak-
lardan yararlanabilecek, borçlar üstlenebileceklerdir. 371 inci maddenin ikinci fýkrasýnda olduðu gi-
bi Tasarýnýn bazý hükümlerinde, iþletme konusu dýþýnda yapýlan iþlemlerin hukukî sonuçlarý özel
olarak düzenlenmiþtir.

Madde 126 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 138 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek alýn-
mýþtýr.

Madde 127 -Madde, bazý deðiþikliklerle 6762 sayýlý Kanunun 139 uncu maddesinin tekrarýdýr.
(a) bendi: (a) bendinde 6762 sayýlý Kanunda yer alan anlamý açýk olmayan, yorum güçlükleri

ve görüþ ayrýlýklarý doðuran, nihayet teknik terime uymayan özensiz "menkul þeyler" ibaresi yerine
"sermaye þirketlerine ait paylar" ibaresi tercih edilmiþtir. Çünkü, "menkul þeyler" ile "menkul de-
ðerler" kastediliyorsa, anýlan kavram, yani menkul deðerler zaten bir önceki "kýymetli evrak" kav-
ramý içine girmektedir; anýlan ibare "menkuller"i ifade ediyorsa menkuller "taþýnýrlar" sözcüðü al-
týnda zaten (c) bendinde öngörülmüþ bulunmaktadýr. Kanunun kullandýðý formül ise senede baðlan-
mýþ olsun olmasýn bütün sermaye þirketlerine ait paylarý kapsamaktadýr.

(b) bendi: (b) bendinde, 6762 sayýlý Kanunda kullanýlan ve "sýnaî haklar"la sýnýrlý olan düzen-
leme, TRIPS ve WIPO'nun kullandýðý yeni terim olan ve fikir ve sanat eserleri ile baðlantýlý haklar-
dan baþlayarak, markalarý, tasarýmlarý, patentleri, faydalý modelleri, bitki çeþitlerini, yani ýslahçý
haklarýný ve yarý iletkenlerin topografyalarýna kadar çok geniþ, ucu açýk bir kavramý ifade eden
"fikrî mülkiyet" ile deðiþtirilmiþtir.

(h) bendi: (h) bendi yeni olup, geliþim gösteren, ucu açýk yeni bir malvarlýðý konusunu yani
elektronik ortamlarý, alanlarý, adlarý, iþaretleri ve benzeri deðerleri ifade etmektedir.

(i) bendi: (i) bendi, 6762 sayýlý Kanunun 139 uncu maddesinin (8) numaralý bendini karþýla-
makta, ancak (b) bendinde öngörülmüþ olduðundan, "telif haklarý" ibaresi kanundan çýkarýlmýþ bu-
lunmaktadýr.

(j) bendi: (j) bendinde, 6762 sayýlý Kanunun 139 uncu maddesinin (8) numaralý bendinin ikin-
ci kýsmý daha geniþ bir þekilde ifade edilmiþtir.

Madde 128 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 140 ýncý maddenin birinci fýkrasý hükmü ay-
nen korunmuþtur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra yenidir. Hüküm sermaye olarak konulan para dýþýndaki deðerleri ko-
rumak, þirketin kuruluþ aþamasýnda sorunlarla karþýlaþmamasýný saðlamak amacýyla öngörülmüþtür.
Bu hüküm uyarýnca, taþýnmazlarýn aynî sermaye olarak kabul edilmeleri için, taahhütte bulunan ki-
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þinin taahhüdünü tapuya þerh olarak kaydettirmesi gerekir. Fikrî mülkiyet haklarý, maden haklarý,
gemiler, hava taþýt araçlarý özel sicillere sahiptir. Bu sicillerde, ilgili deðerin aynî sermaye olarak
konulduðu hususunda þerh verdirilmesi gerekir. Þerhin üçüncü kiþinin iyi niyetini kaldýrabileceði
düþünülmüþ, bunun da sermayenin korunmasý açýsýndan önemli bir etkiyi haiz olduðu sonucuna va-
rýlmýþtýr. Taþýnýrlar ise, güvenilir bir kiþiye tevdi edilir; aksi halde Tasarýnýn 128 inci maddesi uya-
rýnca aynî sermaye olarak kabul edilmezler. Söz konusu gereklilik sicil müdürünün inceleme yetki-
sinin kapsamýnda olduðundan, yerine getirilmediði takdirde sicil müdürü þirketi tescil etmez.

Dördüncü, beþinci ve altýncý fýkralar: Bu fýkralar birlikte deðerlendirilir ve yorumlanýr. Aný-
lan hükümler þu yenilikleri içerir.

a) Taþýnmaz mülkiyeti veya sair bir aynî hak sermaye olarak konulmuþsa, þirketin bunlar üze-
rinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gerekir. Aynî sermaye olarak konulmuþ bulunan ta-
þýnmazlar ve diðer haklar maddenin ikinci fýkrasý gereðince zaten tapu sicili ile diðer sicillere þerh
verilmiþ veya kayýt edilmiþ olduklarýndan sicil müdürünün bunlarýn þirket adýna tescili talebi üzeri-
ne tapu sicili memuru ile diðer sicillerin yetkilileri tescil iþlemini hemen yapar. Bu hüküm ile, özel-
likle Anadolu'da sermaye olarak konulmuþ taþýnmazlarýn þirket adýna yýllarca tescillerinin yapýlma-
masýndan doðan ihtilaf ve sorunlarýn önüne geçilmesi amaçlanmaktadýr. Ancak þirketin tescil tale-
bi de saklý tutularak amaca ulaþabilme araçlarý pekiþtirilmiþtir.

b) Ýkinci fýkra ile söz konusu üç fýkra birlikte deðerlendirildiðinde, tescil ile birlikte þirketin
aynî sermaye üzerinde hemen malik olarak tasarrufta bulunmasý olanaðý saðlanmýþ olur.

c) Diðer taraftan dördüncü fýkrayla þirketin para ve menkul sermaye üzerinde de malik olarak
tasarrufta bulunabilmesinin yolu kanunen açýlmýþtýr.

Madde 129 - 6762 sayýlý Kanunun 141 inci maddesini karþýlayan bu hükümde önemli üç de-
ðiþiklik yapýlarak, sözleþmede aksine hüküm yoksa, 6762 sayýlý Kanundaki hükmün aksine, serma-
yenin ödenmesi gereken günden itibaren deðil de, þirketin tescilinden itibaren temerrüt faizi ödene-
ceði belirtilmiþtir. Eski hüküm, bir taraftan sermayenin ödenmesini tüm þirketlerde "ödenmesi ge-
reken" günlere býrakarak kredi güvenliðini sarsýyor, diðer taraftan da "kanunî faizin" diyerek yorum
güçlüklerine sebep oluyordu. Gerçi 6762 sayýlý Kanunun 1461 inci maddesinin birinci fýkrasýnda
"kanunî faizin" temerrüt faizi anlamýna geldiði belirtilmiþti. Ancak "kanunî faiz"in temerrüt faizi
anlamýna gelmesi ne Borçlar Kanunu ne de 3095 sayýlý FaizK ile örtüþmektedir. Ýkinci olarak met-
ne uymayan kenar baþlýðý deðiþtirilmiþtir. Üçüncü olarak kollektif ve komandit þirketlerde, sýnýrsýz
sorumluluk ilkesine raðmen sermayenin tescil ile muaccel olmamasý, kredi güvenliði yönünden uy-
gun görülmemiþtir. Limited þirketlerde de 585 inci maddede nakdî sermayenin kuruluþta ve serma-
ye artýrýmlarýnda tamamen ödenmesi ve aynî sermayenin tescilinin kuruluþun veya sermaye artýrý-
mýnýn tescili ile gerçekleþtirilmesi ilkesi benimsenmiþtir. Taksitli ödeme ancak kapalý anonim þir-
ketlerde olabileceði için hükümde "esas sözleþmede" ibaresi kullanýlmýþtýr. Kooperatifler ise kendi
kanunlarýna tâbi olduðu için, KoopK m. 4, b.4 hükmüne tâbidir. Müeccel ve muaccel alacaklar, bu
kuralýn istisnasýný oluþturur. Bu tür alacaklar için 130 uncu madde geçerli olur.

Madde 130 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 142 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 131 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 143 üncü maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 132 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 144 üncü maddesinden alýnmýþtýr. Ancak Tasarýda

“kanunlarda” denilerek madde Türk Ticaret Kanununa özgülenmemiþtir.
Madde 133 - 6762 sayýlý Kanunun 145 inci maddesini karþýlayan bu hüküm, uygulamanýn ge-

reksinimlerine cevap verecek þekilde ve Yargýtay kararlarýna göre yeniden düzenlenmiþtir.
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Birinci fýkra: Birinci fýkra, eski metnin aksine, haklý ve doðru olarak sadece þahýs þirketlerine
özgülenmiþtir.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanundaki sermayesi paylara bölünmüþ þirketlerle anonim þirketlere
ve "hisse senetleri"ne özgülenmiþ bulunan ikinci fýkra "sermaye þirketleri" ibaresi kullanýlarak limi-
ted þirketleri ve senede baðlanmamýþ paylarý da kapsayacak tarzda geniþletilmiþtir. Haczedilecek ve
paraya çevrilecek payýn anonim, limited ve paylý komandit þirkete ait bulunmasý veya senede bað-
lanmýþ olup olmamasý, herhangi bir hüküm farký yaratmaz. Hükmün bir diðer yeniliði, haczin ve pa-
raya çevrilmenin hangi hükümlere göre yapýlabileceðinin açýklýða kavuþturulmasýdýr. Nihayet, hac-
zin talep halinde pay defterine iþlenebileceði belirtilerek aleniyete kavuþmasý, bu yolla þeffaflýðýn
saðlanmasýna olanak verilmiþtir.

Birleþme, Bölünme, Tür Deðiþtirme
Genel açýklamalar

1. Tasarýnýn 134 ilâ 194 üncü maddelerinde öngörülen hükümler, Ýsviçre'nin 30/10/2003 tarih-
li, "Birleþme, Bölünme, Tür Deðiþtirme ve Malvarlýðý Devrine Ýliþkin Federal Kanun"
(ÝBirK/FusG)'dan yararlanýlarak kaleme alýnmýþtýr. Ancak, Tasarý, ÝBirK'dan bir çok noktada ayrýl-
maktadýr. Baþlýca farklýlýklar, þöyle özetlenebilir:

a) ÝBirK ticaret þirketleri yanýnda dernekleri, vakýflarý, tek kiþi iþletmelerini, kamu hukuku ku-
rumlarýnýn iþtiraki olan þirketleri kapsadýðý halde, Tasarýnýn söz konusu hükümleri ticaret þirketleri-
ne özgülenmiþtir. Bu sebeple 135 inci maddede "kavramlar" hükmünün öngörülmesi gerekmiþtir.

b) Kaynak Kanun ile Tasarý arasýndaki bu kapsam farklýlýðýnýn bir kaç sebebi vardýr: (1) ÝBirK,
baðýmsýz bir kanundur. Onun için, bu Kanunun derneklere, vakýflara, tek kiþi iþletmelerine vs. iliþ-
kin birleþmeleri, bölünmeleri ve tür deðiþtirmeleri düzenlemesi yadýrganmaz. Oysa bu kapsamýn ay-
nen benimsenmesi Tasarýya uymaz. (2) Bu sebep bir yana, uygulamada tek kiþi iþletmesinin, derneðin
ve vakfýn, birleþmesine, bölünmesine, tür deðiþtirmesine henüz ihtiyaç duyulmamýþtýr. Böyle bir ihti-
yaç ortaya çýktýðýnda bunu ya Medenî Kanun düzenler veya Ýsviçre'de olduðu gibi baðýmsýz bir kanun
yapýlabilir. Kanunun kapsamýnýn bu kadar geniþ olmasý Ýsviçre öðretisinde de eleþtirilmektedir.

c) ÝBirK'ya, parlamentodaki müzakereler sýrasýnda malvarlýðý devrine ve milletlerarasý özel hu-
kuka iliþkin hükümler de eklenmiþtir. Bu hükümler de, Tasarýya alýnmamýþtýr.

d) ÝBirK'da sýnýraþan birleþme ve bölünme gibi yapýsal deðiþiklikler -oldukça girift- baðlama
kurallarý ile düzenlenmiþtir. Ýsviçre öðretisinde çok eleþtirilen sicil hukuku ile baðdaþtýrýlmasý güç
olan bu hükümlere de, Tasarýda yer verilmemiþtir. Çünkü, milletlerarasý özel hukuka iliþkin baðla-
ma kurallarý Tasarýnýn konusu dýþýndadýr ve bir ülkede yapýlan tescil ile baþka bir ülkedeki malvar-
lýðýnýn nasýl intikal edeceði milletlerarasý özel hukukta olmasa bile þirketler hukukunda çok tartýþ-
malý bir konudur. AT hukukunda sýnýraþan birleþmelere iliþkin onuncu ve sýnýraþan merkez deðiþik-
liklerine dair Ondördüncü Yönerge, tasarý aþamasýndadýr.

2. ÝBirK'nýn tercih edilmesinin sebeplerini de þöyle sýralayabiliriz. (1) Ýsviçre þirketler hukuku,
Alman ve Fransýz hukuklarýna nazaran (örneksenmesi, kaynak kanun olarak tercih edilmesi) Türk
þirketler hukukuna çok daha yakýndýr. Onun için ÝBirK'dan yararlanmak amaca uygun düþecektir. (2)
ÝBirK, AET'nin þirketlere iliþkin birleþmeler hakkýndaki 78/855 sayýlý Üçüncü Yönerge ve bölünme-
lere dair 82/891 sayýlý Altýncý Yönergesinden esinlenme ötesinde yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr. Ayrý-
ca þirketlere iliþkin 77/91 sayýlý Ýkinci Yönergenin koruyucu hükümleri ile sermayenin korunmasýna
dair kurallarý da gözetilmiþ ve 8/10/2001 tarihli Avrupa Þirketi Statüsüne Ýliþkin Tüzük ile baðlantý
da saðlanmýþtýr. Bu da Tasarýnýn AT hukuku ile uyumlaþtýrýlmasý hedefi ile tam olarak örtüþmektedir.
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Madde 134 - 134 üncü madde 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulama alanýný belirlemekte, bir-
leþme, bölünme ve tür deðiþtirmeye iliþkin çeþitli kanunlardaki hükümleri saklý tutmaktadýr.

Madde 135 - 135 inci madde 134 ilâ 194 üncü maddelerde yer alan kavramlarýn tanýmlarýný
vermektedir. Tanýmlar, þöyle açýklanabilir.

a) "Þirket" terimi, bu hükümlerde ticaret þirketleriyle kooperatifi ifade etmektedir. "Þirket" söz-
cüðü belirli bir þirketi veya genel olarak bir þirketi deðil bir anlamda, kaynak ÝBirK'daki hukuk sü-
jesini (sujets/Rechtsträger/soggetti guiridici) karþýlamaktadýr.

"Ortak" sözcüðü þahýs þirketleri ile kooperatiflere özgü olup, anonim þirketlerde paysahibi te-
rimi kullanýlmaktadýr. Ancak 134 ilâ 194 üncü maddelerde kullanýlan "ortak" sözcüðü paysahibini
de ifade edecektir.

"Genel kurul", þahýs þirketlerinde kullanýlan bir kavram deðildir. Ancak 134 ilâ 194 üncü mad-
delerde ortaklar kurulunu ve/veya ortaklarýn tümünü, yani tüm ortaklarý da ifade etmektedir.

"Yönetim organý" hiçbir ticaret þirketinde kanunen kullanýlmamaktadýr. Bu terim 134 ilâ 194
üncü maddelerde, anonim ve kooperatif þirketlerdeki yönetim kurulunu, limited þirketlerdeki mü-
dürü/müdürleri, þahýs þirketleriyle sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde de "yönetici"yi
ifade edecektir. Ayný þekilde "ortaklýk sözleþmesi" terimi de tanýnmýþtýr.

Küçük ve orta ölçekli þirketler belirlenirken þahýs þirketleri için bu Tasarýnýn 1522 nci, serma-
ye þirketleri hakkýnda 1523 üncü maddelerinde öngörülen ölçütler uygulanýr.

Madde 136 - 136 ncý madde, 6762 sayýlý Kanunun 146 ncý maddesini deðiþik bir içerikle de-
vam ettirmektedir. Tasarýnýn bu maddesi Üçüncü Yönerge temelinde ÝBirK’dan yararlanýlarak ka-
leme alýnmýþtýr.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunda da aynen bulunan birleþmenin iki türü birinci fýkrada, ko-
operatifler de dahil olmak üzere tüm ticaret þirketlerini içerecek tarzda ifade edilmiþtir. "Devralma"
ve "yeni kuruluþ" terimlerinin tercih edilmiþ olmasýnýn sebebi, bu terimlerin uygulamamýzda yer-
leþmiþ olmasýdýr. Oysa kaynak kanun “Absorptionsfusion/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-
leþmeler ana-yavru, ana-kardeþ þirketler arasýnda düz ve ters birleþme þeklinde olabilir. Ters birleþ-
me yavru þirketin ana þirketi devralmasýný anlatýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, uygulamada yerleþmiþ bulunan terimlerin anlamlarýný vermektedir.
Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra, devrolunan þirketin malvarlýðýnýn ipso iure (kendiliðinden) geçi-

þini, malvarlýðýnýn geçiþi (intikali) karþýlýðýnda devrolunan þirketin ortaklarýnýn bir deðiþtirme ora-
nýna (faktörüne/parametresine) göre devralan þirketin paylarýný gene ipso iure kazanmalarýný düzen-
lemektedir. Bu fýkra ayrýca küllî halefiyet ilkesine yer vermekte, bunun gibi ortak sýfatýnýn, diðer bir
ifadeyle, þirket payýnýn ve malvarlýðýnýn devamlýlýðý ilkelerini vurgulamakta, son olarak da küllî ha-
lefiyetin istisnasý olan 140 ýncý maddede öngörülmüþ bulunan denkleþtirmeyi içermektedir.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkranýn birinci cümlesi, hem tasfiyesiz sona ermesi hem de üçün-
cü fýkrada da yer alan küllî halefiyeti öngörmüþtür. Dördüncü fýkranýn ikinci cümlesi devralma yo-
lu ile birleþmede Tasarýnýn 451 inci maddesinde düzenlenmiþ bulunan malvarlýklarýnýn ayrý yöneti-
mi rejiminin terkedildiðini ve sona erme ile terkinin ayný anda yapýlmasýna iliþkin yeni bir sistem
kurulduðunu vurgulamaktadýr. Bu sistem, alacaklýlarýn korunmasýna iliþkin yeni konsept ile de bað-
lantýlýdýr. 152 ile 157 nci maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
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Madde 137 - 137 nci madde, üç sýnýf halinde kanunen izin verilen birleþmeleri göstermekte-
dir. Maddede, (1) sermaye þirketlerinin, (2) þahýs þirketlerinin ve (3) kooperatiflerin hangi þirketler-
le hangi þartlar altýnda birleþebilecekleri birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarda ayrý ayrý gösterilmiþtir.
Yeni düzenleme anonim, sermayesi paylara bölünmüþ komandit, kollektif, komandit ve kooperatif
þirketlerinin birbirleriyle birleþmelerine izin vermektedir. Böylece 6762 sayýlý Kanundaki türlerin
ayný olmasý þartý (6762 sayýlý Kanun m. 147) terk edilerek, türler arasý birleþme serbestisi ilkesi bað-
lamýnda geniþ bir birleþme yelpazesi oluþturulmuþtur. Kaynak öðretide bu birleþme serbestisi “hu-
kukî þekil ile baðlý olmayan birleþme” veya “hukukî þekli aþan birleþme” diye adlandýrýlmaktadýr.

Ýzin verilen birleþmelerde anahtar rolü oynayan sermaye ve þahýs þirketleri Tasarýnýn 124 üncü
maddesinin ikinci fýkrasý hükmünde tanýmlanmýþtýr. Birleþmelerde benimsenen bu çok olanaklý, ya-
ni geniþ yelpazeli liberal çözüm, uygulamada birleþme yolu ile hukukî þekli seçebilme olanaðýný þir-
ketlere saðlayacaktýr.

137 nci maddenin birleþmelerde verdiði bu zengin olanaklar listesine raðmen madde iki grup
sýnýrlý sayý içermektedir. Birincisi þirketler arasýnda yasak birleþmelere vurgu yapmakta, ikincisi ise,
ticaret þirketleriyle dernek, vakýf ve tek kiþi iþletmesinin birleþmesini düzenleme dýþý býrakmakta-
dýr. Bazý birleþmeler caiz deðildir: (1) Bir sermaye þirketi, kendisi devrolunan þirket olarak, kollek-
tif ve komandit þirketlerle birleþemez. Yani bu varsayýmda sermaye þirketi muhakkak devralan þir-
ket olmalýdýr. Bir sýnýrsýz sorumlu þirketin sýnýrlý sorumlu þirketi devralmasý kanunca uygun görül-
memiþtir. (2) Kooperatifler de devrolunan þirket olmalarý hâlinde þahýs þirketleri ile birleþemezler.
ÝBirK'nýn gerekçesinde verilen tablodan esinlenerek, caiz olan ve olmayan birleþmeleri aþaðýdaki
tabloda gösterebiliriz.

Þirket borçlarýndan kiþisel olarak sorumlu olan ortaklarýn, þirket borçlarýndan sorumlu tutulma-
yan ortaklara dönüþmeleri uygun görülmüþ, tersi reddedilmiþtir. Çünkü, þirket borçlarýndan ortak-
larýn kiþisel olarak sorumlu olduklarý bir þahýs þirketinin anonim þirkete iltihak etmesiyle, sermaye
þirketinin ortaklarýnýn þirket borçlarýndan sorumlu tutulmayacaklarý bir konuma gelmeleri, þahýs þir-
ketinin alacaklýlarýnýn korunmasýný gerektirir, fakat anonim þirket paysahiplerinin kolektif þirket or-
taðý sýfatýyla sýnýrsýz sorumlu olmalarý halinde alacaklýlarýn korunmasýna gerek yoktur.

Birleþmede, kooperatifin sýnýrlý sorumlu olup olmamasý rol oynamaz.
Madde 138 - ÝBirK 5 inci maddeden ve Üçüncü Yönergenin 3 (2) nci maddesi hükmünden ya-

rarlanýlmýþtýr.
Birinci fýkra: Hüküm, tasfiye halinde bulunan bir þirketin birleþmeye katýlabilmesine olanak

tanýmakta, ancak bunun için iki þart aramaktadýr. Bunlardan birincisi, malvarlýðýnýn, yani tasfiye
paylarýnýn daðýtýlmaya baþlanmamýþ bulunmasý, ikincisi ise, tasfiye halindeki þirketin devrolunan
(iltihak eden) þirket olmasýdýr. Bu hüküm Ýsviçre Federal Mahkemesinin fesih kararýnýn geri alýna-
bileceðine iliþkin Kararý (BGE 123 III 473) ile Yargýtayýn ayný nitelikteki Kararý (11. HD,
29.5.1990, 3337/4327) ile uyum halindedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra birinci fýkrada yer alan þartlarýn ispatý hakkýndadýr.
Madde 139 - Birleþme öðretisinde tartýþýlan sermayesini belli bir oranda yitirmiþ veya borca

batýk olan bir þirketin birleþmeye katýlýp katýlamayacaðýna iliþkin soru 139 uncu maddede olumlu
cevaplanmýþtýr. Bu sorun, olumlu bir þekilde çözülmekte, bu suretle saðlýða kavuþturucu (iyileþtiri-
ci) birleþmeye cevaz verilmektedir. Hüküm 376 ve 633 üncü maddeler ile uyum içindedir.

Sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn yarýsý bilânço zararlarýyla yitirilmiþse eksi
bilânço; zararlar bunun üstündeyse borca batýklýk durumu, teknik terimle kýrmýzý bilânço vardýr. Bu
tür bir birleþmeye karar verilmiþ olmasý yönetim organýný 376 ncý maddede öngörülen yükümlülük-
lerinden kurtarmaz. Ancak birleþme, mahkemeyi feshi ertelemeye ikna edebilir.
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Birinci fýkra: Eksi veya borca batýk bilânçonun varlýðý bir þirketin birleþmesini engellemez;
yeter ki, devralan veya devralýnan þirket bu açýðý kapatabilecek tutarda serbestçe tasarruf edebile-
ceði özvarlýða sahip olsun. Batýk þirket devralan veya devrolunan olabilir. "Serbestçe tasarruf edi-
lebilir özvarlýk" ile, sermaye + belli bir harcanma amacýna baðlanmamýþ yedek akçeler anlaþýlýr.
Baþka bir deyiþle, toplam özvarlýktan sermaye, müstahdem ve iþçiler için ayrýlmýþ yedek akçeler
(Tasarýnýn 522 nci maddesi) gibi bir amaca baðlý ihtiyarî yedek akçeler ve genel kanunî yedek ak-
çenin harcamalar için kanunen tahsisli kýsmý çýktýktan sonra kalan özvarlýk üzerinde serbestçe ta-
sarruf edilebilir. Ancak ihtiyarî bir yedek akçenin tahsis amacý genel kurulca kaldýrýlýrsa, o yedek
akçe de serbest özvarlýða eklenir. Sermaye sözcüðü esas veya çýkarýlmýþ sermaye anlamýna gelir.

Eksi veya borca batýk bilânçonun devralan veya devrolunan þirkette bulunmasý önemli deðildir.
Ancak serbestçe kullanabilecek özvarlýðýný baþka bir þirketi kurtarmaya tahsis eden þirketin azýnlýk-
ta kalan ortaklarýnýn menfaatlerinin dikkate alýnmasý gerekir. Aksi halde, birleþme kararý iptal edile-
bilir. Konu, þirketler topluluðunda özel bir boyut kazanabilir. Birleþmenin caiz olmasý baþka, yapýl-
masýna ortaklarca karar verilmesi veya hukuken sakat bulunmasý veya bulunmamasý baþkadýr.

Ýkinci fýkra: Bu fikra birinci fýkradaki þartlarýn varlýklarýnýn nasýl ispatlanacaðýný göstermektedir.
Madde 140 - Hüküm ÝBirK'nýn 7 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Birinci fýkra: a) Birinci fýkrada birleþme hukukuna hakim, birleþmeyi tanýmlayan ilkelerden

biri olan ortak olma durumunun devamlýlýðý kýsaca þirket payýnýn devamlýlýðý (korunmasý) ilkesi,
kanunî ifadesini bulmuþtur. Bu ilke, devrolunan þirketin her bir ortaðýnýn, devrolunan þirketteki pa-
yýnýn deðerini karþýlayacak ve þimdiye kadarki payýnýn verdiði haklarýna eþit (veya öyle kabul edi-
len) haklarý içeren bir devralan þirket payýný talep etmeye hakký olduðu anlamýna gelir. Devrolunan
þirketteki þimdiye kadar sahip olunan pay, bir deðiþim (deðiþ-tokuþ) oranýna göre hesaplanan bir
devralan þirket payý ile devralan þirkette devam eder. Devamlýlýk ilkesi, devralan ile devrolunan þir-
ketlerin malvarlýksal büyüklüðünden doðan, mutlak olmayan eþitlikle tanýmlanýr. Eþitlik, büyüklük-
lerin oranlanmasýna göre bulunmuþ bir anlaþýlmýþ deðerdir. Bu eþitlik, hükümdeki "karþýlayacak de-
ðerde" ibaresiyle açýklanmýþtýr. Eþitlik sadece parasal olarak deðil haklara iliþkin eþitlik bakýmýndan
da söz konusudur.

b) Hükümdeki "ortaklýk paylarý ve haklarý" ile, devrolunan þirketteki þirkete katýlma payý (135
inci maddeye bakýlmalýdýr) ve paya baðlý malvarlýðý, yönetim, denetim ve inceleme haklarý kaste-
dilmiþtir. Bu terim, azlýk haklarýný kapsayamaz. Çünkü, devrolunan þirkette azlýk haklarýna sahip bir
ortak, oransal eþitlik sebebiyle devralan þirkette azlýk hakkýný haiz olmayabilir.

c) Þirketin devamlýlýðýnýn genel istisnasý, 141 inci maddede yer alan ayrýlma akçesidir (141 in-
ci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr). Özel bir istisna ise, intifa senetlerinin satýn alýnmasýna iliþ-
kin beþinci fýkrada yer almaktadýr.

d) Birinci fýkra, devrolunan þirketin ortaðýnýn talep hakkýnýn hesaplanmasýnýn baðlý olduðu ku-
rallarý da belirlemektedir. Hesaplamada, birleþen þirketlerin malvarlýðý deðerleri, oy haklarýnýn da-
ðýlýmý ve birleþmenin saðlýða kavuþturucu (iyileþtirici) olup olmadýðý, paylarýn itibarî deðerleri,
primli pay çýkarýlýp çýkarýlmadýðý gibi önem taþýyan her husus dikkate alýnýr. Alman ve Ýsviçre öð-
retisinde, birleþmede bir veya birden çok þirketin münfesih olacaðýna bakýlmaksýzýn bütün þirketle-
rin yaþayan þirket deðeri ile hesaba katýlmasý gerektiði görüþü hakimdir. Söz konusu olan yaþayan
gerçek deðerdir (ikinci fýkraya bakýlmalýdýr). Aksi halde devralan ile devrolunan þirketlerin deðeri
arasýnda (büyük haksýzlýklara yol açacak) bir eþitsizlik doðar. Bu eþitsizlik oransal eþitliðe aykýrý-
dýr. Oransal eþitlik, deðerlendirmenin birleþmeye katýlan þirketlerde ayný gün itibarýyla yapýlmasýný
da gerektirir. Söz konusu "gün" maddenin beþinci fýkrasýnda birleþme sözleþmesinin imzalandýðý
gün olarak belirtildiðine göre anýlan "gün"ü birleþme günü olarak kabul edebiliriz.
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e) 139 uncu maddedeki saðlýða kavuþturucu (iyileþtirici) birleþmede, borca batýk þirketteki pa-
yýn tamamen deðersiz olmasý halinde de þirketin devamlýlýðý ilkesi baðlamýnda, payýn deðersiz ol-
duðu varsayýmýyla ortaya çýkabilecek sorunlar öðretiye ve mahkeme kararlarýna býrakýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra eski birleþme hukukumuzda izin verilmeyen denkleþtirme ödemesini
(akçesini) düzenlemektedir. Denkleþtirme akçesi, malvarlýklarýnýn deðerlendirilmesinde sýkça -he-
men hemen her zaman- ortaya çýkan küsurun atýlmasý karþýlýðýnda verilecek nakdi ifade eder. Denk-
leþtirme akçesi birleþmenin kavramsal bir öðesi olmayýp, birleþmenin uygulanmasýný kolaylaþtýran
bir araçtýr. Meselâ, devrolunan þirketin ortaklarýna devralan þirkette beherinin itibarî deðeri on Türk
Lirasý ve bir kuruþ deðerinde pay verilecekse, devralan þirkette bu deðerde veya katlarý deðerinde
pay bulmak çok zordur. Oysa bir kuruþ (yani bir kuruþlar toplamý) nakit olarak ortaklara ödenirse
birleþmenin uygulamasý kolaylaþýr.

Hüküm uyarýnca denkleþtirme akçesi, verilen payýn gerçek deðerinin onda birini aþamaz.
Üçüncü fýkra: ÝBirK'nýn 7 nci maddesinin üçüncü fýkrasý Tasarýya alýnmamýþtýr. Katýlma payý

bulunmayan þirket kavramý Türk hukukunda çok istisnaî ve tartýþmalý bir varsayýmda, sermayenin
tamamen amorti edilmesi halinde söz konusu olabilir. Ýsviçre'de birleþmeye dernekler, vakýflar ve
tek kiþi iþletmeleri de katýlabildikleri için paysýz ortak/üye kavramýna bu ülkede sýkça rastlanabilir.
Ayrýca, Ýsviçre hukuku sermayesiz kooperatife de olanak tanýmaktadýr.

Üçüncü fýkra, oydan yoksun paylarla ilgilidir. Türk hukukunda oydan yoksun pay SerPK m.
14/A dolayýsiyle söz konusu olabilmektedir.

Dördüncü fýkra: Devrolunan þirkette mevcut bulunan paylara baðlý özel haklar karþýlýðýnda
devralan þirkette eþdeðerde haklar veya buna uygun bir karþýlýk verilir. Söz konusu karþýlýðýn veri-
lebilmesi için devralan þirkette eþdeðerde haklarýn saðlanamamasý gerekir. Hükümde yer alan özel
haklar terimi için 183 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarýnda verilmiþ olan gerekçeye bakýl-
malýdýr. Orada da belirtildiði gibi özel haklar geniþ anlam taþýr ve imtiyazlý paylarý içermekle bir-
likte imtiyazlý paylara özgülenemez.

Madde 141 - Birinci fýkra: Bu madde, AT'ýn þirketlere iliþkin Ýkinci Yönergesinde bulunma-
yan, ancak bu boþluðun olumlu bir boþluk olarak nitelendirildiði, onun için Yönergede ulusal dü-
zenlemelere olanak tanýnmýþ olduðu kabul edilen, birleþmeye muhalif olan ortaðýn devredilen þir-
ketten ayrýlmasý hakkýný ona vermektedir.

Birleþmede ilke, ortak olma durumunun devamlýlýðýdýr (140 ýncý maddeye ve bu maddenin bi-
rinci fýkrasýna iliþkin gerekçeye bakýlmalýdýr). 6762 sayýlý Kanun baþta olmak üzere, bir çok kanun
ilkeyi emredici bir þekilde öngörmüþtür. Oysa, ilkeyi gerekçe göstererek, birleþmeye katýlmak iste-
meyen, birleþmeyi kendi menfaatine aykýrý gören devredilen þirketin ortaklarýný zorla devralan þir-
kette tutmak doðru deðildir. Bu sebeple 141 inci madde modern þirketler hukuku anlayýþýna uygun
olarak, ortaklara yenilik doðurucu bir seçim hakký tanýmaktadýr. Ortaklar isterlerse, ortak olma du-
rumlarýný ilke gereði devralan veya yeni kurulan þirkette devam ettirirler, isterlerse birleþme sözleþ-
mesinde öngörülen ayrýlma akçesini alarak þirketten ayrýlýrlar.

Ayrýlma akçesinin nakit olmasý þart deðildir. Karþýlýk olarak baþka bir þirketin payý/pay senedi
veya bir diðer menkul deðeri, meselâ deðiþtirilebilir tahvil verilebilir. Böylece, üç köþeli birleþme-
lere de kanunen olanak tanýnmýþ olmaktadýr. Ayrýlma akçesinin nakden ödendiði hallerde, bunun
serbestçe tasarruf edilebilecek yedeklerden alýnmasý, yoksa sermayenin iadesi þeklinde olmamasý
gerekir. Bütün ortaklarýn ya da çok sayýda ortaðýn ayrýlma akçesini almak istemesi, birleþmenin ger-
çekleþmemesi olasýlýðýný ortaya çýkarabilir. Bu da bir sakýnca olarak deðil, paysahipleri demokrasi-
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sinin gereði olarak deðerlendirilmelidir. Yönetim ortaklarýn çoðunluðunun veya somut olayýn özel-
liklerine göre karþý konulamayacak aðýrlýkta azýnlýðýn muhalefetine raðmen birleþmeyi yürütmeye
giriþmemelidir. Özellikle, pay senetleri borsada iþlem gören þirketlerde bu soruna önem verilmeli,
görüþler ve hassasiyetler özenle deðerlendirilmeli, azýnlýðýn menfaatlerini feda eden birleþmeler en-
gellenmelidir.

Hükümde, kaynakta bilinerek açýk býrakýlmýþ ve þirkete geniþ hareket alaný býrakýlmýþ bulunan
ayrýlma akçesinin kapsamý (miktarý) konusunda kesin tavýr alýnmýþ, ayrýlma akçesinin gerçek deðe-
re denk gelmesi net bir þekilde öngörülmüþtür. Çünkü kaynak kanundaki belirsiz "bir karþýlýk" iba-
resi, hukuk güvenliði yönünden tehlikeli bulunmuþtur. "Gerçek deðer" ise, tanýmlanmayýp uygula-
maya býrakýlmýþtýr. Ancak gerçek deðerin hesaplanmasýnda "yaþayan bir þirket"in esas alýnmasý ra-
tio legis gereðidir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra iki yanlý kullanýlabilir: (1) arzu etmeyen ortaklar ayrýlma akçesini ala-
rak þirketten çýkabilirler. Böylece anonim þirketlerde þirketten çýkma olanaðý saðlanmýþ olur. (2)
ikinci fýkra arzu edilmeyen, devamlý sorun çýkaran azýnlýðý ve/veya ortaðý, ayrýlma akçesini ödeye-
rek þirketten çýkarma hakkýný büyük çoðunluða vermektedir. Çünkü bu karar sermayenin yüzde
doksanýnýn oylarýyla alýnacaktýr (Tasarý m. 151.5). Buna uluslararasý birleþme literatüründe, squee-
ze-out merger veya cash-out merger ya da Freeze out merger, yani ortaðý çýkararak birleþme denil-
mektedir (Bakýnýz: Genel Gerekçe 121 numaralý paragraf).

Daha açýk bir ifadeyle denilebilir ki, bu hükmün özelliði, birleþmeye karþý olan ortaðýn veya
ortaklarýn þirketten çýkarýlmalarý olanaðýný devredilen þirkete saðlamýþ olmasýdýr. Bu husus, Ýsviçre
öðretisinde, þirkete tanýnmýþ bir çeþit çýkarma yetkisi olarak nitelendirilmekte ve Amerika Birleþik
Devletleri hukukundaki “squeeze out” kurumuna benzetilerek bu adla anýlmaktadýr. Çýkarma, Tasa-
rýnýn 151 inci maddesinin beþinci fýkrasýyla birlikte deðerlendirilmelidir. Birleþme sözleþmesi, sa-
dece ayrýlma akçesinin ödenmesini öngörüyorsa, bu sözleþmenin devreden þirketin oy hakkýný haiz
ortaklarýnýn yüzde doksaný tarafýndan onaylanmasý gerekir. Bu nisapla onaylanmak þartýyla birleþ-
me sözleþmesi belirli ortaklarýn, devralan þirkette paysahibi olmalarýna engel olup onlarýn ayrýlma
akçesi almalarýný zorunlu olarak öngörebilir. Bu nisapla alýnan bir karara çýkarýlmalarý birleþme söz-
leþmesinde ismen belirtilmiþ bulunan ortaklar itiraz edemezler. Bu yüksek nisap, âdeta onlarýn hak-
larýný kaldýrmakta ve yüzde doksanýnýn istemediði bir kiþinin þirkette kalmasýna izin verilmemekte-
dir. Türk hukukunda yeni olan bu çýkarma yetkisi, þirket iç barýþýný saðlamaya yöneliktir. Çýkarma-
ya itiraz edemeyen ortaðýn, ayrýlma akçesinin tutarýna itiraz hakkýnýn var olduðu þüphesizdir.

Huzuru bozan paysahiplerinin þirketten çýkarýlmalarý gerektiði görüþü modern þirketler hukukun-
da gün geçtikçe aðýrlýk kazanmakta, þirketin menfaatine olan bir kararýn alýnmasýný kendisine özel
menfaat saðlanmasýna baðlayan bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý anonim þirketlerin niteliðine aykýrýlýk
olarak deðerlendirilmemektedir. Bu fýkra ikinci fýkradaki çýkma hakký ile de denge saðlamaktadýr.

Madde 142 - Birinci fýkra: Devralan þirkette sermaye artýrýmýnýn yapýlmasý zorunluðu (141
inci maddedeki istisnaî durum dýþýnda) "ortak"lýðýn devamýnýn gereðidir. Bu sebeple sermaye artý-
rýmý devralan þirkette bir zorunluluktur; emredici niteliktedir. Ancak sermaye artýrýmýnýn kapsamý
(yüksekliði) her zaman paylarýn deðiþtirilmesi oranýna göre belirlenmez; þirketler kendi paylarýný
iktisap etmiþlerse, bu olgu sermaye artýrýmýnýn miktarýný etkiler. Devralan þirket kendi paylarýný/his-
se senetlerini iktisap etmiþse gereksinim duyulan paylar söz konusu paylardan karþýlanabileceði
için, mezkûr paylarýn miktarý yapýlacak sermaye artýrýmýndan düþülür. Ayný þekilde devrolunan ano-
nim þirketin iktisap ettiði kendi paylarýnýn devralan þirkette karþýlýðý bulunmayacaðý, yani devralý-
nan anonim þirket devralanda ortak olmayacaðý için bunlar da hesaplamaya katýlmayacaktýr.
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141 inci maddede öngörülen ayrýlma akçesi dolayýsýyla hem esas hem de kayýtlý sermaye sis-
teminde, artýrýlacak sermayenin miktarý belirsiz olabilir. Bu belirsizlik, halka açýk anonim þirketler-
de ön talep sistemi ile aþýlabilir. Ayný sistem kapalý anonim þirketler ile diðer þirketlerde de uygula-
nabilir.

Ýkinci fýkra: Devralma suretiyle birleþmeye özgü olarak, sermayeye iliþkin hükümlerin uygu-
lanmayacaðýný belirten bu hüküm, tereddütleri ortadan kaldýrmak amacýyla öngörülmüþtür. Birleþ-
me raporu (m. 147) ile birleþmenin denetlenmesi (m. 148) güvenlik yönünden de aynî sermaye hü-
kümlerinin uygulanmasýný gereksiz kýlmaktadýr. Birleþmede, sermaye artýrýmý yapýldýðý takdirde
(bakýnýz. f.1) yeni paylarýn halka arz edilmesine iliþkin hükümler uygulanmaksýzýn bu paylar Kurul
kaydýna alýnýr.

Madde 143 - Yeni kuruluþta, yeni kurulan þirketin türü ne ise o türün kurulmasýna iliþkin hü-
kümler uygulanýr. Ancak yeni türde asgarî ortak sayýsý gösterilmiþse buna iliþkin hüküm ile aynî ser-
mayeye iliþkin hüküm uygulanmaz.

Madde 144 - Birinci fýkra: Birleþmede ara bilânço ancak kanunda öngörülen sebeplerden bi-
rinin varlýðýnda çýkarýlýr; aksi halde düzenlenmesine gerek yoktur; birleþmeyi temellendiren ara
bilânçoya yýllýk bilânço esas alýnabilir.

Ara bilânçonun çýkarýlmasýný zorunlu kýlan sebeplerden birincisi, (yýllýk) bilânço günü ile bir-
leþme sözleþmesi arasýnda altý aydan fazla sürenin geçmiþ olmasýdýr. Faaliyet yýlýnýn yarýsýndan faz-
lasýnýn idrak edilmiþ olmasý, son yýllýk bilânçodaki deðer ve sonuçlarýn birleþme bilânçosuna esas
kabul edilebilmesi olanaðýný ortadan kaldýrýr. Çünkü altý ayý aþan faaliyet, eski bilânçonun deðer ve
sonuçlarýný olumlu veya olumsuz yönde deðiþtirmiþtir. Durumu tam olarak görebilmek ve birleþme-
yi hesaben yapýlandýrabilmek için, yeni bir bilânçoya gereksinim vardýr. Faaliyet yýlý içinde çýkarýl-
dýðýnda, bu bilânço ara bilânçodur. Altý aylýk süre 78/855/AET sayýlý Yönerge gereðidir.

Ara bilânço düzenlenmesini gerektiren ikinci sebep (altý aylýk süre geçmemiþ bile olsa) birleþ-
meye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda önemli bir deðiþikliðin meydana gelmesidir.

Deðiþiklikte bilânçonun çýkarýlmasýnýn sonuçlandýðý tarih deðil, bilânço günü esas alýnýr. Mal-
varlýðýnda önemli deðiþikliðe, bir kooperatifte çok sayýda ortaðýn çýkmasý, þirketin faaliyet yýlý za-
rarýnýn anormal artmasý, büyük bir tesisin satýlmasý örnek olarak gösterilebilir.

Ýkinci fýkra: Ara bilânço yýllýk bilânçonun tâbi olduðu hüküm ve ilkelere göre düzenlenir. An-
cak ara bilânço için fizikî envantere gerek yoktur. Ayrýca, (b) bendinde diðer kolaylýklar da öngö-
rülmüþtür.

Madde 145 - ÝBirK 12 nci maddeden alýnan bu madde, özellikle onaya iliþkin hüküm, derin
öðreti çalýþmalarýný ve ilkesel mahkeme kararlarýný gerektirecek niteliktedir.

145 inci madde baðlayýcý bir birleþme sözleþmesinin yapýlmasýnýn þeklî þartýný, yapma (imza-
lama) ve onaylamaya yetkili organý göstermektedir. Yazýlý þekil, geçerlik þartýdýr. Sözleþmeyi akdet-
me yetkisi, yönetim organýna aittir. Yönetim organý bu yetkiyi baþkasýna, meselâ anonim þirketler-
de müdürlere hatta yönetim iþlevini 367 nci maddeye göre devralan yönetime de devredemez. Söz-
leþmenin yapýlmasý yönetim organýnýn bir kararý ile gerçekleþir; imzayý yetkililer atar. Genel kurul-
larýn onayýna kadar, birleþme sözleþmesi askýda geçerlidir. Bu sebeple, onaydan önce baðlayýcý bir
birleþme sözleþmesi yoktur. Bunun tek istisnasý 156 ncý maddede öngörülmüþtür.

Birleþme sözleþmesine onaydan önce baðlayýcýlýk kazandýran hükümler gibi dolaylý bir þekil-
de bu sonucu doðuran, meselâ yüksek cezaî þart öngören hükümlerin geçerli olmayacaðý görüþü, Ýs-
viçre öðretisinde egemendir. Çünkü, hükmün yetki daðýlýmýna iliþkin düzeni emredicidir. Gene Ýs-
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viçre öðretisinde onaydan önce birleþme sözleþmesinin ve birleþmenin hazýrlýklarýnýn yürütülmesi-
ne iliþkin bulunan hükümler ile ortak giderler hakkýndaki yan hükümlerin baðlayýcý olduðu ve cul-
pa in contrahendo sorumluluðunun da geçerli olabileceði görüþü de savunulur.

Sözleþmenin, niteliði, birleþmenin gerçekleþmesinden sonra baðlayýcýlýðýnýn devam edip etme-
diði, irade bozukluðuna iliþkin genel hükümlerin uygulanabilirliði, deðiþtirilip deðiþtirilemeyeceði
ve ek sözleþme yapýlýp yapýlamayacaðý konularýnda hüküm öngörmenin doðru olmadýðý düþünce-
siyle, bunlar ve diðer sorunlar uygulama ile öðretiye býrakýlmýþtýr. Söz konusu sorunlarýn kanunla
çözümü hukukî geliþmeyi durdurur, çözümleri geliþmelerin gerisinde býrakabilirdi. Kanun, birleþ-
menin önemine uygun düþen, yetki paylaþýmýný gözeten sözleþmeyi yapma ve onay kurallarý geti-
rerek, sorunlarýn çözümünde yön verici ve yol gösterici olmayý tercih etmiþtir.

Madde 146 - ÝBirK'nýn 13 üncü maddesinden alýnan 146 ncý madde, birleþme sözleþmesinde
bulunmasý gereken asgarî kanunî kayýtlarý göstermektedir. Madde kaynaktan farklý olarak asgarî zo-
runlu içeriði göstermekte; yoksa tipik içeriði belirlememektedir. Somut olay hükmün göndermede
bulunduðu olguyu içeriyorsa birleþme sözleþmesi o olguya iliþkin hüküm içermek zorundadýr. Me-
selâ, devralan þirket bazý paylara özel haklar tanýyorsa (183 üncü maddenin gerekçesine bakýlmalý-
dýr), bunlar hakkýnda birleþme sözleþmesinde hüküm bulunmalýdýr; imtiyazlý pay yoksa, hükme de
gerek yoktur. Hüküm içeriðin asgarîsini gösterdiðinden, hükümde yer almayan kayýtlar da sözleþ-
mede öngörülebilir.

Madde 147 -Maddenin kaynaklarý ÝBirK 14 üncü maddesi ile 78/855/AET Yönergesinin 9 un-
cu maddesidir.

Birinci fýkra: Birleþme raporu, birleþmeye katýlan þirketlerine ortaklarýna somut olaydaki bir-
leþmeye iliþkin ve bu birleþmeyi tanýmlayan bilgi verilmesini amaçlamaktadýr. Raporun hükümde
öngörülen konularda, aydýnlatýcý, gerekçeli ve tatmin edici açýklamalarý içermesi zorunludur.

Tasarý, küçük ve orta ölçekli þirketlerde (Tasarýnýn 135 ile 1522 ve 1523 üncü maddelerine ba-
kýlmalýdýr) bir kolaylýða yer vermiþtir. Bu ölçekteki þirketler tüm ortaklarýnýn onaylamasý þartý ile
birleþme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

Madde 148 - Birinci fýkra: Birleþmenin denetlenmesi, iþlem denetçileri (Tasarýnýn 400 üncü
maddesi) tarafýndan yapýlýr. Birleþmenin denetlenmesi; birleþme sözleþmesinin, birleþme raporunun
ve birleþmeye esas oluþturan bilânçonun denetlenmesi demektir. Denetim, ortaklarýn, azýnlýðýn ve
alacaklýlarýn korunmasý amacýna yöneliktir.

Birleþmeye esas oluþturan bilânço en az bir þirket sona erse de, þirketin devamlýlýðý esasýna gö-
re düzenlenir.

Küçük ve orta ölçekli þirketlere iliþkin istisna için 147 nci maddeye bakýlmalýdýr.
Madde 149 - Maddenin kaynaklarý ÝBirK 16 ncý madde ile 78/855/AET sayýlý Yönergenin 11

inci maddesidir. Hükmün amacý, ortaklara, intifa senedi hamilleri ile menkul deðer veya menfaat sa-
hiplerine ve diðer ilgililere bilgi vermek; bu suretle haksýz menfaat saðlanmasýný ve kaybýný önle-
mek; þeffaflýðý saðlamak ve oy hakkýný haiz olanlara bu haklarýný bilinçli olarak kullanmalarýnda
yardýmcý olmaktýr.

149 uncu madde, bir çok noktada kaynaklardan ayrýlmýþtýr: (1) Ýnceleme hakký sadece ortakla-
ra deðil, daha geniþ bir menfaat çevresine tanýnmýþtýr. (2) Söz konusu belgelerin (varsa) basýlý þe-
killerinin ayný menfaat sahiplerine verilmesi öngörülmüþtür. Bu hüküm belgelerin basýlmasýný iste-
me hakkýný kimseye vermez. (3) Maddede anýlan belgelerin sermaye þirketlerinin web sitelerinde
yayýnlanmasý zorunluðu da Tasarýya özgüdür. Küçük ve orta ölçekli þirketlere iliþkin istisna için 147
nci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
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Madde 150 - Birinci fýkra: Bu maddenin kaynaðý ÝBirK 17 nci maddedir. Anýlan madde bir-
leþme sözleþmesinin imzalanmasýndan sonra, ancak genel kurul kararýndan önce malvarlýðýnda
önemli deðiþiklik meydana gelen þirketin yönetim organýna bir bildirim borcu yüklemektedir. Bil-
dirim iki yönlüdür: Söz konusu yönetim organý bildirimi hem kendi genel kuruluna hem de birleþ-
meye katýlan diðer þirketlerin yönetim organlarýna yapmalýdýr. Bildirimin, incelemenin yapýlmasýna
ve gerekli önlemin alýnmasýna olanak saðlayacak þekil ve zamanda yapýlmasý dürüstlük kuralý ge-
reðidir. Bilginin verilebilmesi için genel kurullarýn bu konu için olaðanüstü toplantýya çaðrýlmasý
doðru olur; yoksa bilginin onay genel kurullarýnda verilmesi amaca uygun düþmeyebilir. "Önemli
deðiþiklik" kavramý uygulamada tanýmlanacaktýr. Ancak birleþmenin temelini bozacak ve bu anlam-
da deðiþim oranýný etkileyebilecek deðiþiklik þeklindeki anlayýþ ratio legise uygun düþer. Duran
malvarlýðý güçlü þirketlerle, gücü faaliyetiyle tanýmlanan "operation" þirketlerinde önemli deðiþik-
lik kavramý farklý deðerlendirilir.

Ýkinci fýkra: Bilginin zamanýnda verilmemesi veya hiç verilmemesi sorumluluk sebebidir. So-
rumluluðun kime veya kimlere karþý olduðu, sadece bildirim yükümü altýndaki yönetim organýnýn
mý sorumlu tutulacaðý ve diðer alt sorular uygulama tarafýndan verilecektir. Bunun gibi doðru ve
tam bilgiden yoksun olumlu oy vermiþ ortaðýn iptal davasý açýp açamayacaðý da uygulamada cevap
bulacaktýr. Hüküm alýnan bilginin deðerlendirilmesini, kural olarak, yönetim organlarýna býrakmýþ-
týr. Olumsuz sonuca varýlýrsa, birleþme sözleþmesi deðiþtirilebilir, hatta birleþmeden vazgeçilebilir.
Yönetim organýnýn hem olumlu hem de olumsuz kararý iki yönlü sorumluluk doðurabilir.

Madde 151 - ÝBirK'nýn 18 inci maddesinden alýnan bu madde birleþmeye katýlan þirketlerde bir-
leþme sözleþmesi onaylamaya yetkili organý ve gerekli nisaplarý göstermektedir. Hüküm, Türk siste-
mine uygun olarak kaleme alýnmýþtýr. Ayrýca Üçüncü Yönergenin 7 nci maddesine de bakýlmalýdýr.

Birinci fýkranýn (a) bendinde 421 inci maddenin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi saklý tutulmuþtur.
Çünkü, anýlan hükümde pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerle ilgili olarak birleþme
için özel bir nisap öngörülmüþtür. Söz konusu hüküm dolayýsýyla 151 inci maddenin birinci fýkra-
sýnýn (a) bendi söz konusu anonim þirketlere uygulanmayacaktýr. Birinci fýkra da kaynak öðretide-
ki eleþtiriler göz önüne alýnarak amaca uygun hale getirilmiþtir.

Madde 152 - Kaynaðý ÝBirK'nýn 21 nci maddesi olan 152 nci madde, birleþmeye katýlan þir-
ketlerin yönetim organlarýnýn birleþme kararýný ne zaman ticaret siciline sunmak zorunda oldukla-
rýný, ayný anda sunulmasý gereken birleþme ve ilgili diðer kararlarýn neler olduðunu nihayet devre-
dilen þirketin sona erme anýný düzenlemektedir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, birleþme kararýnýn tescili için birleþmeye katýlan þirketlerde "hazýr
olur olmaz" ticaret siciline baþvurulacaðýný belirtmektedir. "Birleþme kararý" ile kastedilen, birleþ-
me sözleþmesinin genel kurul tarafýndan onaylanmasý sonucunda elde edilen karardýr. Amaç, þirket-
ler bakýmýndan birleþme kararý hazýr olunca baþvurunun hemen gerçekleþtirilmesini saðlamaktýr.
Birleþmeye en az iki þirketin katýlmasý dolayýsýyla ve katýlan þirketlerin sayýsýnýn artmasýyla ticaret
siciline baþvurmak için ortak bir tarih bulmak güçleþebilir. Bir þirket birleþmeyi genel kuruluna
onaylattýðý halde, diðeri daha genel kurulunu toplantýya çaðýrmamýþ dahi olabilir. Hýzlý hareket eden
birleþmeyi tescil ettirirse, malvarlýðýnýn geçiþi ve deðiþim konusunda sorun ortaya çýkar. Bu sebep-
le Ýsviçre Kanunu ilk tasarýsýnda, birlikte baþvuru öngörülmüþtü. Amacý iyi açýklamadýðý için metin
Parlamentoda deðiþtirildi ve ortak bir payda olarak kararýn katýlan tüm þirketlere sunulmuþ olmasý
yani birleþme kararýnýn þirketin elinde (önünde) bulunmasý þartý arandý. Birleþme kararý tüm þirket-
lerce henüz alýnmamýþsa, diðer bir þirket kararý onaylatmýþ bile olsa ticaret siciline baþvuramaz. Di-
ðerlerini beklemelidir. Karar tüm þirketlerce alýnmýþsa yönetim organlarýna düþen görev hemen (ka-
rar alýnýr alýnmaz) sicile baþvurmaktýr.
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Ýkinci fýkra: Kanun sermaye artýrýmýnýn da ayný anda tescilini öngörerek pay deðiþiminin ör-
tüþmesini saðlamýþtýr.

Üçüncü fýkra: Tescil, devrolunan þirketi ipso iure sona erdirir.
Madde 153 - Maddenin kaynaklarý, ÝBirK 22 nci maddesi ile Üçüncü Yönergenin 19 uncu

maddesidir.
Birinci fýkra: Birinci fýkra, devrolunan þirketin yaptýrdýðý tescilin küllî halefiyet ve birleþme

bakýmýndan kurucu etkisini hükme baðlamaktadýr. Birleþme sözleþmesinin birleþmeye katýlan þir-
ketlerin genel kurullarýnda onaylanmasý, birleþmeyi hukuken gerçekleþtirmez. Onaylarýn tümünün
varlýðý halinde de söz konusu þirketler birleþmez. Onay, birleþmeye hazýrlýk aþamalarýndan sadece
biridir; onay tescile baþvurabilmenin þartýdýr. Birleþme tescil ile gerçekleþir, yani hukuken geçerli
hâle gelir.

Burada soru, hangi tescilin birleþmeyi gerçekleþtirdiði ve tescillerin nitelikleridir. Hüküm, bu
sorularýn cevabýný da vermektedir: Ýsviçre’deki hakim görüþün aksine Türk öðretisine göre, birleþ-
meyi hukuken geçerli kýlan, yani gerçekleþtiren iþlem, devrolunan þirketin birleþme kararýný tescil
ettirmesidir. Kurucu etkiyi haiz olan bu tescildir. Bu sonuç, fýkranýn ikinci cümlesinden anlaþýlmak-
tadýr. Hükümdeki "anýnda" sözcüðü "birlikte" anlamýndadýr. Çünkü, devrolunan þirketin tescili ile,
yani tescil anýnda hukukî bir sonuç doðmakta, devrolunan þirketin malvarlýðý uno actu devralan þir-
kete ipso iure geçmektedir (intikal etmektedir). Birinci fýkra hükmünden anlaþýlan diðer bir sonuç
da, devralan þirketin birleþme kararýný tescil ettirmesinin, kurucu deðil açýklayýcý olduðudur. Bu tes-
cilin geçmeyi saðlamak, devrolunan malvarlýðýný kendisine çekmek gibi bir etkisi olamaz. Tescil
devrolunan malvarlýðýnýn kendisine gelmiþ bulunduðunu bildirir. Söz konusu tescil ile devrolunan
þirketin ortaklarý, uno actu ve ipso iure devralan þirketin ortaklarý olurlar; yoksa ayrýca devir iþlemi-
ne gerek yoktur. Pay senedi deðiþimi hukuken gerçekleþmiþ geçiþin sonucudur.

Ýkinci fýkra: Kaynak Kanunda bulunmamasýna raðmen ikinci fýkraya yönergeye uygun olarak
devrolunan þirketin ortaklarýnýn ipso iure devralan þirketin ortaklarý olacaðý ve deðiþimin söz konu-
su olmadýðý paylar belirtilmiþtir.

Tescil ile devrolunan þirket sona erer. Hüküm, terkinin de resen yapýlacaðýný hükme baðlamak-
tadýr.

Üçüncü fýkra: Birleþmenin hakim durum yaratmasý veya güçlendirmesi varsayýmlarý ve bunun
sonuçlarý bakýmýndan Tasarýnýn birleþmelere cevaz vermesi rekabet hukuku yönünden sorunlarý or-
tadan kaldýrmaz. 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun hükümleri (RKK m. 7) saklý
tutulmuþtur.

Madde 154 - Birleþme kararýnýn ilâný; hem üçüncü kiþiler hem de 158 inci maddenin uygulan-
masý yönünden önem taþýr.

Madde 155 - ÝBirK'nýn 23 üncü maddesinden alýnan 155 inci madde, öngörülen þartlarýn var-
lýðýnda sadece sermaye þirketlerinin birleþmesine uygulanan kolaylaþtýrýlmýþ birleþmeyi düzenle-
mektedir. Bu hüküm, kýyas yolu ile þahýs þirketlerine uygulanamaz. Kolaylýk ise 156 ncý maddede
gösterilmiþtir. Birleþme, alacaklýlarýn haklarýnýn zarara uðramasý olasýlýðý yoksa, kolaylaþmaktadýr.
Bu sebeple þartlarý varsa Kanun koyucu, birleþme sözleþmesini yeterli bulmuþ, birleþme raporuna,
birleþmenin denetlenmesine, inceleme hakký saðlanmasýna, hatta bunun genel kurulun onayýna su-
nulmasýna gerek görmemiþ, bu iþlemlerin yapýlýp yapýlmamasýný birleþen þirketlere býrakmýþtýr.
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Birinci fýkra: Birinci fýkra iki varsayýmda ((a) ve (b) bendleri) kolaylaþtýrýlmýþ birleþmeye izin
vermektedir. Her ikisinde de oy hakký veren paylarýn yüzde yüzüne sahip olma olgusu vardýr. Birin-
ci varsayýmda hem devralan hem de devrolunan þirket sermaye þirketidir ve devralan sermaye þir-
keti devrolunan sermaye þirketinin oy hakký veren paylarýnýn tamamýna sahiptir ((a) bendi).

Ýkinci varsayýmda iki kardeþ sermaye þirketi birleþmektedir. Kardeþ sermaye þirketi, ayný haki-
miyet altýnda bulunan þirketler demektir. Meselâ birleþen A limited ile B limited þirketinin oy hak-
ký veren bütün paylarýna C anonim þirketi ile gerçek kiþi D sahipse, A ve B kardeþ þirketlerdir. Ka-
nun koyucu burada da kolaylaþtýrýlmýþ birleþmeyi uygun bulmuþtur. Ýkinci varsayýmda birleþen ser-
maye þirketlerinin oy hakký veren paylarýnýn yüzde yüzü bir þirkete, bir gerçek kiþiye veya miras
þirketi, adî þirket gibi kiþi gruplarýna ait olabilir ((b) bendi).

Ýkinci fýkra: Ýkinci varsayýmda hakimiyet oraný yüzde doksandýr. Bu sebeple, kolaylaþtýrýlmýþ
birleþmeye gidilirken, azýnlýkta kalan ortaklar korunmuþtur. Hükümdeki (a) ve (b) bentleri koruma
araç ve þartlarýný göstermektedir.

Madde 156 - ÝBirK'nýn 24 üncü maddesinin kaynaklýk ettiði bu hükmün kolaylýklarý açýk bir
þekilde belirtilmiþtir.

Madde 157 - Maddenin kaynaklarý, ÝBirK’nýn 25 inci maddesi ve Üçüncü Yönergenin 13 ve
14 üncü maddeleridir.

Alacaklýlarýn korunmasý 157 nci maddede yeni bir anlayýþ üzerine yapýlandýrýlmýþtý. 6762 sa-
yýlý Kanunun 150 nci maddesinde, birleþme kararýnýn ilân gününden üç ay sonra hüküm ifade etme-
si, alacaklýlarý koruyucu bir önlem olarak düþünülmüþ ve bu süre içinde alacaklýlara itiraz hakký ta-
nýnmýþtýr. Bu hak birleþmeyi engelleyen bir rol oynamaktadýr. Anonim þirketlerde ise 451 inci mad-
de, malvarlýklarýnýn ayrý yönetimini ve müteselsil sorumluluðu, koruyucu nitelikte mütalâa etmiþtir.
Oysa, malvarlýklarýnýn 6762 sayýlý Kanunun 451 inci maddesindeki iþlemler bitinceye kadar ayrý yö-
netimi, uygulamada iþlememektedir. Ýtalyan ve Ýsviçre sistemlerini yansýtan eski hükümler birleþ-
meyi engellemeleri ve geciktirmeleri bir yana, etkili ve amaca uygun da deðildir. Bu sistemlerin Av-
rupa'da halen devam etmesi sebebiyle 78/855/AET Yönergesi alacaklýlarýn korunmasýný öngören
belirli, her üye ülkenin uymak zorunda olduðu bir sistem önermemiþ, 13 üncü maddesinde birleþ-
me planýnýn ilânýndan önce varolan ve sona ermemiþ bulunan alacaklarýn alacaklýlarýnýn korunabil-
meleri için uygun bir koruma sisteminin üye ülkelerce kabulünü öngörmekle yetinmiþtir.

Ýsviçre Kanununun gerekçesinde, çoðu birleþmenin alacaklýlarýn haklarýný ihlâl etmeyebilece-
ðine, sonuçta iki veya daha fazla malvarlýðýnýn birleþmesiyle alacaklýlar için daha güvenceli bir du-
rum oluþabileceðine, alacaklýlarýn korunmasýnýn abartýlmamasý gerektiðine iþaret edilmiþtir. 157 nci
maddedeki düzenleme, bu anlayýþý yansýtmaktadýr. Ancak bu gerekçe her birleþme için doðru deðil-
dir. Birleþen þirketlerden biri veya bazýlarý zararda, hatta borca batýk ise, finansal durumu güçlü olan
þirket zararlarý kapatýyor demektir. Durum, bu þirketin alacaklýlarý yönünden önem taþýyabilir.

Birinci fýkra: Alacaklýlarýn korunmasý birleþmenin hukukî geçerlik kazanmasýndan sonra or-
taya çýkar. Bu sebeple, alacaklýlara geçerlilikten itibaren üç ay içinde, alacaklarýnýn güvence altýna
alýnmasýný isteme hakký tanýnmýþtýr. Söz konusu olan, birleþmeden önce doðmuþ alacaklardýr. Üçün-
cü fýkrada öngörülen halde, bu yükümlülük ortadan kalkar.

Ýkinci fýkra: Bunun için Tasarý, alacaklýlarýn, bu haklarýndan Türkiye Ticaret Sicili'nde yapý-
lacak ilânlarla haberdar edilmelerini öngörmüþtür. Ancak bu yükümlülükten bir baðýmsýz denetle-
me kuruluþunun (iþlem denetçisi) raporu ile kurtulabilmek olanaðý vardýr.
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Üçüncü fýkra: Devralan þirketin bunu bir raporla ispatlamasý yeterlidir. Ýhtilaf halinde kararý
mahkeme verir.

Madde 158 - Madde, ÝBirK'nýn 26 ncý maddesinden alýnmýþtýr. Sermaye þirketine devrolunan
þahýs þirketlerinde, þirket borçlarýndan ikinci derecede kiþisel sorumlu olan ve birleþme sonucunda
devralan þirkette, sorumluluk rejimi deðiþen ortaklar bulunabilir. Meselâ, bir kollektif þirket bir ano-
nim þirketle devredilme yoluyla birleþtiðinde kollektif ortaklarýn ve bir komandit þirketin bir limi-
ted þirkete devrinde komandite ortaðýn/ortaklarýn sorumluluðu bakýmýndan olduðu gibi. Sorumlu-
luk rejimindeki bu deðiþiklik, kiþisel sorumluluðun son mu bulduðu, yoksa devam mý ettiði, devam
ediyorsa bunun herhangi bir þarta baðlý olup olmadýðý, rejim deðiþikliðinin baþlangýcý ve sorumlu-
luðun devamý süresinin ne olduðu gibi sorunlarýn doðmasýna sebep olur. Bu sorunlarýn kanun tara-
fýndan kesin kurallarla çözülmesi (hukuk güvenliðinin saðlanmasý için) gereklidir. Ýþte 158 inci
madde, bu görevi yerine getirmeyi amaçlamaktadýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, kiþisel olarak sorumlu bulunan ortaklarýn baðlý olduklarý sorumlu-
luk rejiminden kaynaklanan sorumluluklarýnýn, kanunda öngörülen þartlarýn varlýðýnda birleþmeden
sonra da devam edeceði ilkesini koymaktadýr. Ýlke, bir taraftan birleþmenin, mevcut sorumluluðun
sona ermesine neden olamayacaðý, diðer taraftan da birleþmenin kimseye, bu arada doðal olarak ala-
caklýlara zarar vermemesi, hiç kimsenin birleþmeden, bizatihi birleþmeden baþka yarar saðlamama-
sý, aksi halde bunun haksýz olacaðý þeklindeki, özü adalet olan düþünceye dayanýr. Eski sorumluluk
rejiminden doðan sorumluluðun kanunen belirlenmiþ belli bir süre sonra sona ermesi, yani bu so-
rumluluðun özel bir zamanaþýmýna tâbi olmasý da gene ayný adalet düþüncesinin gereðidir.

Kanun sorumluluðun devam edebilmesini þarta baðlamýþtýr. O da, devrolunan þirketteki borcun
ya birleþme kararýnýn ilânýndan önce doðmuþ olmasý ya da borcu/borçlarý doðuran sebeplerin bu ta-
rihten önce oluþmuþ bulunmasýdýr. Birleþmenin ilânýndan sonra doðan veya sebebi oluþan borçlar-
da kiþisel sorumlu ortaðý sorumlu tutmakta devam etmek ne þirketler ne de sicil hukukuna uyar, üs-
telik adil de deðildir.

Hükümdeki "birleþme kararýnýn ilâný" ibaresi ile, Tasarýnýn 154 üncü maddesindeki ilân kaste-
dilmiþtir.

Sorumluluðu devam ettiren ikinci þart, yani borcun sebebinin birleþme kararýnýn oluþmasýndan
önce doðmasý þartý, hem sözleþmeden, sebepsiz zenginleþmeden ve vekâletsiz iþgörmeden, hem de
haksýz fiillerden doðan borçlar yönünden geçerlidir.

Gerek sözleþme ihlâllerinde gerek haksýz fiillerde (ÝBirK'nýn gerekçesinden aksi anlamýn çýk-
masýna ve Ýsviçre'de bazý yazarlarca aksi görüþ belirtilmesine raðmen) zararý doðuran fiilin birleþ-
me kararýnýn ilâný tarihinden önce gerçekleþmiþ olmasý yeterlidir; yoksa zararýn da bu tarihten önce
ortaya çýkmasý þart deðildir.

Hüküm kiþisel sorumlulukla ilgili olup ek yükümlere, kiþisel taahhütlere (kefalet ve garanti gi-
bi) uygulanmaz. Bu sorumluluklar da 158 inci madde uygulanmaksýzýn devam eder.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, birinci fýkrada hükme baðlanan sorumluluk için özel bir zamanaþýmý
öngörmektedir; yoksa bir hak düþürücü süre söz konusu deðildir. Hüküm söz konusu varsayýma öz-
gü olmakla beraber 264 üncü maddenin içerdiði ilke-düþünce ile tam uyum içindedir. Hüküm, men-
faatler dengesine de uygundur ve bu anlayýþ yönünde yorumlanmalýdýr. Anýlan zamanaþýmý kuralý,
hiçbir þekilde daha önce zamanaþýmýna uðramýþ taleplere yeni bir süre kazandýrmaz. Bunun gibi, bir
talep, fýkradaki üç yýldan önce zamanaþýmýna uðruyorsa kendi süresine tâbi olur; yoksa geri kalan
süre üç yýla kadar uzamaz. Özel zamanaþýmýnýn baþlangýcý birleþme kararýnýn ilâný tarihidir
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(m. 154). Alacak bu tarihten sonra muaccel olursa, muacceliyet aný baþlangýç tarihi kabul olunur.
Ýkinci fýkradaki süre yönünden sýnýrlama sadece devrolunan þirketin kiþisel sorumlu ortaklarý için
uygulanýr.

ÝBirK m. 26 (3) hükmü, hukukumuzda uygulama olanaðý bulunmadýðý için alýnmamýþtýr.
Dördüncü fýkra: 178 inci maddeye bakýlmalýdýr.

Bölünme
Bölünme Türkiye'de maddî hukuk yönünden ilk defa bu Kanunla düzenlenmiþtir. Gerçi vergi

hukuku ile ilgili kurallar, daha önce Kurumlar Vergisi Kanununda 4684 sayýlý Kanunla yapýlan de-
ðiþiklikle öngörülmüþ ve bir uygulama baþlamýþtýr. Ancak bu düzenlemenin bölünmenin maddî hu-
kuk cephesini içermediði, bölünmenin maddî hukuk yönünden dogmatik düzeninin ülkemizde mev-
cut bulunmadýðý þüphesizdir. Vergi Usul Kanunu deðiþikliðini izleyerek Maliye Bakanlýðý ile Sana-
yi ve Ticaret Bakanlýðý, ortaklaþa yayýnladýklarý "Anonim ve Limited Þirketlerin Kýsmî Bölünme Ýþ-
lemlerinin Usul ve Esaslarýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Teblið" ile Kurumlar Vergisi Kanunundaki
hükümlere dayanarak sadece kýsmî bölünmenin maddî hukuk cephesini düzenlemiþlerdir. Bu teblið
sýnýrlarý içinde kalan ve teblið hukukunun þartlarýna özgülenen bu düzenleme ile uygulamada bö-
lünmenin iþlerliðini saðlamak amacý güdülmüþtür. Ancak, 4684 sayýlý Kanun, Maliye Bakanlýðýnca
bu Kanunun tasarýsý incelenerek hazýrlanmýþ olmasýna ve bu Kanunun terimlerini kullanmasýna rað-
men, sistemi tam olarak aktarmamýþtýr. 4684 sayýlý Kanun, öðretide iki basamaklý "demerger" diye
anýlan ve aynî sermaye konulmasýna dayanan bir rejimi kabul etmiþtir. Buna göre, kýsmî bölünme
yolu ile ya bir yavru þirket kurulmakta ya da yavru þirketin paylarý, bölünen þirkette sermaye azal-
týlmasý yapýlarak, paylarý itfa edilen ortaklara itfa bedeli olarak verilmektedir. Oysa kanun, yöner-
geye, Alman, Fransýz ve Ýsviçre baþta olmak üzere çeþitli ülkelerin bu konudaki özel kanunlarýna
uygun olarak, kýsmî küllî halefiyete dayalý, aynî sermaye konulmasýný ve sermaye azaltýlmasýný zo-
runlu kýlmayan malvarlýðý geçiþi modeline göre þirketin ve ortak durumunun yeniden yapýlandýrýl-
masý yaklaþýmýný getirmektedir. Kanunun bölünme hükümlerinin kaynaðý 82/891/AET Yönergesi
ve ÝBirK ile bu Kanunun öntasarýsýdýr. Ancak, ÝBirK Alman Birleþme Kanunundan esinlendiði için,
dolaylý kaynaklar arasýnda Alman Kanunu da sayýlabilir.

Bölünme, sermaye þirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlýklarýný tamamen veya kýsmen ken-
dilerinden ayýrarak tasfiyesiz olarak ve kýsmî küllî halefiyet yoluyla baþka sermaye þirketlerine ve-
ya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karþýlýðýnda bölünen þirketin ortaklarýnýn devralan þirket-
lerde ortak konumunu ipso iure elde etmeleridir.

Bölünmenin dogmatik düzeninin anlaþýlabilmesi için, devrolunan malvarlýðý bölümü (yani
devrolunan malvarlýðý) bölünen þirkete ait olduðu halde, nasýl olup da bu bölümün karþýlýðý olarak,
devralan þirketin paylarýnýn bölünen þirketin ortaklarý tarafýndan ipso iure iktisap edildiðinin teorik
olarak açýklanmasý gerekir. Bir þirketin malvarlýðý bölünmüþ ve malvarlýðýnýn bir bölümü baþka bir
þirkete kanunen intikal etmiþse, bölünen þirket ortaklarýnýn paylarý, devredilen malvarlýðýnýn deðe-
ri kadar deðer yitirmiþtir. Yitirilen deðerin karþýlanmasý için, devralan þirketin/þirketin paylarýný, bö-
lünen þirketin ortaklarý ipso iure kazanmalýdýr. Servet yitiren, esasýnda bölünen þirket deðil, ortak-
lardýr. Bölünme onlarýn malvarlýðý durumunda deðiþiklik yapmýþtýr. Ayrýca bölünen þirket devrolu-
nan bölümü aynî sermaye olarak koysaydý, karþýlýðýnda bir deðer iktisap etmesi haklý görülebilirdi.
Oysa birleþmede (kural olarak bakýnýz: 159 uncu madde) malvarlýðý kýsmî küllî halefiyet ile intikal
etmektedir. Aynî sermayeye dayalý iki basamaklý bölünmenin (demerger) sistemimiz içindeki yeri
için 159 uncu maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr. (yavru þirket kurma yoluyla bölünme).
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Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek iþletme konusundan uzaklaþan þirketlerin ana konularýna
dönebilmelerine olanak saðlayan bir yoldur. Meselâ, buzdolabý, çamaþýr ve bulaþýk makinasý gibi
beyaz ev aletleri üreten bir anonim þirketin, zamanla televizyon, radyo, müzik dolabý gibi kahveren-
gi ürünler, büro mobilyasý, daha sonra da plastik üretimine girdiði varsayýlýrsa, bu þirket beyaz eþ-
ya, kahverengi eþya, büro mobilyasý ve plastik üretimi için ayrý ayrý þirketleri bölünme yolu ile ku-
rabilir. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde fabrikalarý olan bir þirket her fabrikayý baðýmsýz bir þirkete
dönüþtürmeyi düþünebilir. Bölünme; aile ortaklýklarýnda, mirasýn paylaþýmýnda, iki veya üç gruplu
ortaklýklarda sorunlarý (ihtilâflarý) çözmek amacýyla da kullanýlabilir. Nihayet bölünme, holding sis-
temine geçiþte de bir araç olarak kullanýlabilir.

Madde 159 - ÝBirK'nýn 29 uncu maddesinden alýnan 159 uncu madde tam ve kýsmî bölünme-
ye egemen olan ilkeleri içermekte yoksa bölünmenin söz konusu türlerini tanýmlamamaktadýr.

Tam bölünmede bölünen þirketin malvarlýðýnýn tümü bölünür ve mevcut veya yeni kurulacak
en az iki þirkete geçer. Bölünen þirket, ortadan kalkar. Bölünen þirketin ortaklarý devralan þirketin
ortaklarý olurlar.

Kýsmî bölünme iki þekilde olur: (1) Kýsmî bölünme, (2) yavru þirket kurma. Kýsmî bölünmede
bölünen þirketin malvarlýðýnýn tamamý deðil bir veya bir kaç kýsmý bölünmeye tâbi tutulur ve bu bö-
lümler þirketten ayrýlýr ve mevcut veya yeni kurulacak baþka bir þirkete veya ortaklara devredilir.
Bölünen þirketin ortaklarý, devralan þirkette (veya þirketlerde) ortak olurlar. Bölünen þirket ortadan
kalkmaz, elinde kalan malvarlýðý ile faaliyetine devam eder ve bu þirketin ortaklarý bölünen þirket-
te ortak olmakta devam ederler.

Hem tam hem kýsmî bölünmede devredilen malvarlýðý bölünme sonucunda kýsmî küllî halefi-
yet yolu ile devralan þirketlere geçer; aynî sermaye konulmasý söz konusu deðildir. Kanun böylece
bölünmenin genel kabul gören modelini izleyerek KVK m. 38'den haklý olarak ayrýlmýþtýr. Çünkü,
KVK'nýn anýlan hükmü aynî sermaye konulmasý sistemine oturmuþtur.

Kýsmî bölünmenin bir þekli daha vardýr: Buna bölünmenin üçüncü þekli de diyebiliriz: Yavru
þirket kurma. Bu türde, bölünen þirket bölünen malvarlýðý parçasýný baþka þirkete aynî sermaye ola-
rak koyar; yani geçiþ, küllî halefiyet yolu ile gerçekleþmez. Yavru þirket kurma, Alman Birleþme
Kanunu 123 (3) N. 2 maddesinde açýkça düzenlenmiþtir. ÝBirK'nýn Kasým 1997 tarihli Öntasarýsý-
nýn 39/c maddesi hükmü de bölünme yoluyla yavru þirket kurma türüne yer vermiþti. Kanunlaþma
sürecinde, anýlan tür bölünmenin sýký hükümlerine tâbi tutmanýn doðru olmadýðý eleþtirisi yapýldý.
Öntasarýya malvarlýðý devrine iliþkin hüküm de eklenince yavru þirket kurmayý bölünmenin bir tü-
rü olarak düzenlemeye gerek kalmadý. Bugün Ýsviçre doktrininde bölünmeye iliþkin Kanun hüküm-
lerinin bu yönden önleyici nitelik taþýyýp taþýmadýklarý tartýþmalýdýr.

Tasarý, bölünmenin yavru þirket kurma þekline yer vermiþtir. Bu tür, olanaklarý artýracak ve ge-
reðinde ihtiyaçlara cevap verecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu ise, anýlan türü hem öngörmüþ hem
de onu bölünmenin esas türüymüþ gibi ifade etmiþtir. Bölünmenin bu iki türü devralma ve yeni ku-
ruluþ (m. 163) biçiminde olabileceði gibi eþdeðer olmayan tarzda da (m. 161) yapýlabilir.

Madde 160 - Bu maddenin kaynaðý ÝBirK'nýn 30 uncu maddesidir. Kanun bölünebilen þirket-
leri sýnýrlayýcý bir tarzda belirlemiþtir. Ancak, hükmün, her sermaye þirketinin ve kooperatif þirke-
tin kendi genel türü içinde bölüneceði þeklinde yorumlanmamasý gerekir. Bir anonim þirket, bir li-
mited þirkete SPBKomO'ya ve kooperatife bölünebilir. Bunun gibi, bir kooperatif þirketin de bir
anonim þirkete ve/veya limited þirkete bölünmesine engel yoktur. Buna karþýlýk bir anonim þirket
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þahýs þirketlerine bölünemez ve tersi de mümkün deðildir. Çünkü, anýlan caiz olmayan - bölünme
türlerinde alacaklýlarýn korunmasý ancak tasfiye hükümlerinin uygulanmasýyla mümkündür. Caiz
olmayan bölünmeler yasaðý, tür deðiþtirme yoluyla aþýlabilir.

Madde 161 - Birinci fýkra: Birinci fýkra, ortak sýfatýnýn korunmasýný, yani ortak olma duru-
munun devamlýlýðý ilkesini açýkça hükme baðlamaktadýr. Bu ilkenin açýklamasý ile ilgili olarak, 140
ýncý maddenin gerekçelerini inceleyiniz. Bölünen þirketin ortaklarýna, devralan þirkette pay tahsis
edilmesi zorunluðu bölünmenin yapýsý ve niteliði gereðidir. Ýlke, çok yönlü ve geniþ kapsamlýdýr. Ýl-
keye göre, bölünen þirketin ortaklarý bölünmeye katýlan devralan þirketlerin tümünde ya da bazýla-
rýnda ortak olabilir veya bölünen þirkette paylarýný artýrabilirler. Mutabakat varsa bölünen þirketten
ayrýlabilirler, ancak ihraç edilemezler. Ayrýlma, anonim þirketler hukukunda istisnaî olan bir hâl ol-
duðu için bölünmenin saðladýðý bu olanak ilgi çekicidir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, devralan þirkette/þirketlerde ortaklara tahsis edilecek pay yönünden
bölünmenin iki çeþidini düzenlemektedir: (1) Oranýn korunduðu bölünme ve (2) oranýn korunmadý-
ðý bölünme. Bu iki tür bölünme için kaynak ÝBirK'nýn 31 inci maddesinin hem Almanca, hem Fran-
sýzca hem de Ýtalyanca metninde simetrik bölünme ve simetrik olmayan (asimetrik) bölünme terim-
leri kullanýlmýþtýr. Her iki tür de pay oranlarýnýn aynen korunmasý veya deðiþmesi ile, yani oran bað-
lamýnda tanýmlandýðýndan, kanunî terimde bu sözcüðün kullanýlmasý tercih edilmiþtir. Alman öðre-
tisinde de ayný terim kullanýlmaktadýr.

Oranýn korunduðu, yani simetrik bölünmede, ortaklar bölünen þirkette sahip olduklarý (mev-
cut) pay oranýný aynen korurlar. Bu çeþit bölünme hem devralma hem de yeni kuruluþ için geçerli-
dir. Kavramý açýklamak amacýyla þu örnekler verilebilir:

1. (X) anonim þirketinin (AÞ) paysahipleri a= yüzde yirmi, b= yüzde yirmibeþ, c= yüzde otuz,
d= yüzde beþ ve e= yüzde yirmi paya sahiptir. X-AÞ, yeni kuruluþ yolu ile ikiye bölünmüþ ve yeni
kurulmuþ olan (Y) limited þirketinde (LÞ) a, b, c, d ve e'ye ayný oranda pay tahsis edilmiþse oranýn
korunduðu, yani simetrik bölünme vardýr. (X) AÞ üç parçaya bölünür ve yeni kurulan (Y) LÞ ve (Z)
AÞ'de de a, b, c, d ve e'ye ayný oranda paylar verilirse gene ayný türde bölünme söz konusudur. Dik-
kat edilecek olursa, a, b, c, d ve e bölünen þirkette da ayný oraný korumaktadýrlar.

2. (X) LÞ'nin iki ortaðý a ve b'dir; bunlardan her biri yüzde elli oranýnda paya sahiptir. (X) LÞ
malvarlýðýný ikiye bölmüþ ve bu malvarlýðýnýn yüzde ellisini koruyup varlýðýný devam ettirirken, di-
ðer yüzde elliyi halen var olan ve bir paysahibi bulunan (Y) AÞ'ye, yani tek paysahipli bir AÞ'ye
devretmiþtir. (X) AÞ'nin malvarlýðý geçen (intikal eden) bu malvarlýðý kadar artmýþ ve artan kýsým
yarý yarýya a ve b'ye tahsis edilmiþtir. Burada da oran deðiþmemiþtir; ancak tek kiþilik (Y) AÞ, iki
kiþilik þirkete dönüþmüþtür. Yönetim kurulu bu durumu tescil ve ilân ettirmelidir.

Oranýn korunmadýðý bölünmede, bölünen þirketlerin ortaklarýna, devralan veya yeni kurulan
þirketlerde, mevcut pay oranlarý deðiþtirilerek pay tahsis edilmektedir. Meselâ, (X) LÞ'de, ortaklar-
dan a, b ve c sýrasýyla yüzde kýrk, yüzde otuz ve yüzde otuz paya sahip olup, bu þirketin bölünüp
bir kýsmý (Y) LÞ'ye devrolsa ve devralan LÞ'de a yüzde elli, b ve c de yüzde yirmibeþer paya sahip
bulunsa oranýn korunmadýðý bir birleþme vardýr. Ancak bu halde (X) LÞ'deki pay oranlarý da deði-
þir; b ve c (Y) LÞ'de yitirdikleri oranlarý (X) LÞ'de paylarýný artýrarak kazanýrlar. Oranýn korunma-
dýðý bölünmede bazý ortaklar, devralan veya yeni kurulan þirkette pay iktisap ederek bölünen (dev-
reden) þirketten tamamen ayrýlabilirler.
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Kanun, oranýn korunduðu ve korunmadýðý bölünmeyi geniþ bir tarzda düzenleyerek bölünme-
ye katýlan þirketlere ve ortaklara, bölünmeyi þekillendirmede geniþ hareket alaný ve olanaðý tanýmýþ-
týr. Bu esneklik, þirketin yeniden yapýlandýrýlmasýnda kanunî engelleri kaldýrma anlayýþýndan kay-
naklanmaktadýr.

Bu esneklik ilkesi sayesinde, gerekli nisap ile karar alýnmýþsa bölünen (devreden) þirketin or-
taklarý; birleþmeye katýlan þirketlerde oranlarýný koruyarak veya korumayarak pay iktisap edebilir-
ler; bölünen þirketten çýkabilirler; devralan veya yeni kurulan þirketlerin bazýlarýna ve tümüne ka-
týlmayabilirler; bölünen þirketteki paylarýný artýrabilirler.

Madde 162 - Bu madde, ÝBirK'nýn 32 inci maddesinden alýnmýþtýr. Kýsmî bölünmede, bölünen
(devreden) þirkette, þirketten ayrýlan malvarlýðý bölümünün oransal olarak sebebiyet verebileceði
sermaye kaybýnýn kanunî ve finansal açýdan yol açabileceði tehlikelerin veya ortaya çýkabilecek çe-
þitli sakýncalarýn ortadan kaldýrýlabilmesi, yani sermayenin yeni duruma uygunluðunun saðlanabil-
mesi için çoðu kez sermayede azaltma yolu ile bir düzeltme yapýlmasý gerekli görülebilir. Tam bö-
lünmede, bölünen þirket sona erip, ticaret sicilinden silindiði için, sermaye azaltýlmasý söz konusu
olamaz.

162 ve 170 inci maddeler bir taraftan bölünme raporuna iliþkin 169 uncu, diðer taraftan da ala-
caklýlarýn korunmasý hakkýnda 174, 175 ve 179 uncu maddelerle yakýndan ilgilidir. Gerçekten 169
uncu maddenin (h) bendinde, bölünme raporunda bölünmenin, bölünmeye katýlan þirketlerin ala-
caklarý üzerindeki etkilerinin açýklanmasý öngörülmüþtür. Yönetim organlarýnýn, özellikle bölünen
þirketin yönetim organýnýn, bölünen þirketin devredilen malvarlýðý bölümünün devrinden sonra ka-
lan net malvarlýðýnýn bölünen þirketin alacaklýlarýnýn alacaklarýný karþýlayacak düzeyde olup olma-
dýðýný araþtýrmalarý ve bunu raporlarýnda belirtmeleri zorunludur. Bu görev baðlamýnda, sermaye
azalmasýna gerek olup olmadýðýný ve gerekli ise, bunun miktarýný ve azaltma sonucunda sermaye-
nin asgarî tutarýn altýna inip inmeyeceðini de vurgulamalarý þarttýr. Aksi halde sorumlu olurlar. Ce-
vaplardan herhangi biri olumsuzsa bölünmenin yapýlmamasý, 170 inci madde uyarýnca iþlem denet-
çisinin olumlu rapor vermemesi ve ticaret sicili memurunun bölünmeyi tescil etmemesi icap eder.

Hüküm sermaye azaltýlmasýna hangi þartlarda gidileceðine ve azaltmanýn oranýnýn (miktarýnýn)
ne olacaðýna dair bir açýklýk içermemektedir. Çünkü, bu konuda kanunla kesin ve katý kurallar ko-
nulamazdý. Alman Kanunu 140 ilâ 146 ncý paragraflarýnda daha ayrýntýlý bir düzenlemeye yer ver-
diði halde ayný yolu izlemiþtir. Sermaye azaltýlmasýna gerek olup olmadýðý ve miktarýný belirlemek
yönetim organýnýn, denetleme de bölünme (iþlem) denetçisinin görevidir.

Hükmün 174 ve 175 inci madde ile iliþkisi ise, istisna edilen hükümlerden anlaþýlmaktadýr.
Alacaklýlarýn korunmasý 174 ve 175 inci maddelerle saðlandýðýndan, gerekli olmasý halinde basit
azaltmanýn uygulanmasý, (haklý olarak) öngörülmüþtür. Yanlýþ yorumlara engel olunmak amacýyla
KoopK m. 98'e göndermede bulunulmuþtur. Çünkü kaynak kanun Ýsv. BK m. 874 (2)'ye gönderme
yapmýþtýr. Anýlan hüküm, þirket payýnýn azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna 874 üncü maddenin bi-
rinci fýkrasý hükmünden baþka anonim þirketin sermayenin azaltýlmasýna iliþkin hükümlerinin uy-
gulanacaðýný amirdir. ÝBirK da bölünen þirketin kooperatif olmasý halinde, anonim þirkete iliþkin
sermaye azaltýlmasýna hükümlerin uygulanmasýna engel olmak üzere 874 (2)'yi de gönderme yapý-
lan hükümler arasýnda saymýþtýr. Ýsv. BK m. 874 (2), KoopK m. 34'e alýnmamýþtýr. Ancak KoopK
m. 98'e dayanýlarak herhangi bir sebeple 473 ve 474 üncü maddelerin uygulanmamalarýný saðlamak
amacýyla ve sadece bu amaca özgülenmek için maddede açýkça 473 ile 474 üncü maddelerin uygu-
lanmayacaklarý belirtilmiþtir.
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Madde 163 - Birinci fýkra: ÝBirK'nýn 33 üncü maddesinden alýnan bu hüküm devralan þirket-
lerde yapýlmasý gerekebilen sermaye artýrýmýný düzenlemektedir. Bölünüp devreden þirketin ortak-
larýnýn, devralan þirketin/þirketlerin paylarýný ipso iure iktisap edebilmelerini saðlamak için, devra-
lan þirketlerin sermayelerini artýrmalarý çoðu kez gereklidir. Bu gereklilik, devreden þirketin ortak-
larýnýn haklarýný koruma ölçüsünde ortaya çýkan bir yükümlülüktür. Anýlan yüküm, dolaylý olarak
alacaklýlarý da korur. Sermaye artýrýmýnýn, yüksekliðini, hükümde yer alan "devreden þirketin ortak-
larýnýn haklarýný koruyacak miktarda" ölçüsü yanýnda, þirketler arasýnda iþtirak iliþkisinin var olup
olmadýðý ile devralan þirketin elinde kendi paylarýnýn bulunup bulunmamasý da belirler.

Ýkinci fýkra: Aynî sermaye hükümlerinin uygulanmamasýnýn sebebi benzer koruyucu önlem-
lerin 166, 169 ve 170 inci maddeler dolayýsýyla uygulanmýþ olmasýdýr.

Kayýtlý sermayeye iliþkin hüküm ise, bölünme sürecindeki koruyucu nitelik taþýmayan engel-
lerin kaldýrýlmasý amacýyla öngörülmüþtür.

Madde 164 - Hüküm açýklamayý gerektirmeyecek kadar açýktýr.
Madde 165 - Bu hükmün açýklamasý için birleþme ile ilgili olarak daha önce 144 üncü madde-

de verilen bilgiye bakýlmalýdýr.
Madde 166 - Hükmün kaynaðý ÝBirK'nýn 36 ncý maddesidir. Hüküm, bölünme sözleþmesi (f. 1)

ile bölünme planý (f. 2) arasýndaki kesin ayrýmý ortaya koymaktadýr. Bir þirket bölünerek malvarlý-
ðý bölümlerini varolan þirketlere devredecekse, hem devreden hem de devralan tarafýnda halen mev-
cut hukuk süjeleri, yani bölünmeye katýlan þirketler var demektir. Bu durumda bölünme, taraflar
arasýnda ya iki ya da çok taraflý bir sözleþme ile düzenlenebilir. Buna karþýlýk, bölünen þirket mal-
varlýðý bölümlerini bölünme sürecinde kurulacak þirketlere (yeni kuruluþ) devredecekse, kurulacak
þirketler bölünmenin düzenlenmesi aþamasýnda hukuken henüz var olmadýklarýndan bir sözleþme
yapýlamaz. Bu halde, mevcut bulunan bölünen þirket kendi baþýna tek taraflý bir hukukî iþlemi ger-
çekleþtirir. Bu tek taraflý iþlem de, kanunda bölünme planý diye adlandýrýlmýþtýr.

Bölünme sözleþmesi, bölünmeye katýlan taraflar arasýnda müzakere edilebilir. Her taraf, bölün-
me sözleþmesinde kendi menfaatinin gözetilmesini saðlamaya çabalar; sonuç taraflarýn iradeleriyle
saðlanýr. Bu sebeple menfaat çatýþmasý, yani menfaatler dengesinin tek taraflý olarak kurulmasý du-
rumu söz konusu olmaz. Ayný sonuca, bölünme planý bakýmýndan varýlamaz. Çünkü, bölünme pla-
nýnda menfaatlerin gözetilmesine olanak verecek müzakere yapýlan bir "karþý taraf" yoktur. Yeni ku-
rulacak þirketlerde ortak olan kiþilerin "karþý taraf" olarak kabul edilebilecekleri, onlarla þartlarýn
görüþülüp müzakere edilebileceði düþünülebilir. Ancak bu çözümün halka açýk anonim þirketlerde
iþlemeyeceði, kapalý þirketlerde de görüþmek olanaðýný çoðu kez tanýmayacaðý þüphesizdir. Tasarý-
nýn 167 ilâ 169 uncu maddeleri emredici nitelikleriyle azlýðýn korunmasýna katkýda bulunurlarsa da,
menfaatler dengesini gözeten yorumlarýn gerekliliði yadsýnamaz. Öðretinin ve yargý kararlarýnýn bu
noktada hukuku geliþtirecekleri muhakkaktýr.

Azlýk yönünden akla gelen araçlardan birisi genel kurul kararýnýn iptali (m. 442) ikincisi koru-
yucu haklý sebeplerle fesihtir (m. 531). Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davasý ise, tar-
týþýlabilecek bir araç olarak görülmektedir. Haksýzlýklarýn önlenmesinde bölünme (iþlem) denetçile-
rine önemli görevler düþmektedir. Denetleme raporunda haksýzlýklara yeteri açýklýkla iþaret edilme-
si, çoðunluðu haksýzlýk yapmaktan caydýrabilir ve dava açýlmasý halinde her iki davada da belirle-
yici rol oynar.
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Hem bölünme sözleþmesi hem de bölünme planý bölünmenin temeli olmaktan baþka, ortaklar
ile diðer hak sahiplerinin haklarýný tanýmlayan belgelerdir.

Bölünme sözleþmesi bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarýnca yapýlýr. Bölünme pla-
ný ise devreden þirketin yönetim organýnca hazýrlanýr. Yazýlý þekil her ikisi için de geçerlilik þartýdýr.

Madde 167 - Bu maddenin kaynaklarý ÝBirK'nýn 37 nci ve 82/891/AET sayýlý Yönergenin 3 (2)
maddesi hükmüdür. Bu madde bölünme sözleþmesinin ve bölünme planýnýn bir anlamda zorunlu
içeriðini öngörmektedir. Burada "bir anlamda" ibaresinin kullanýlmasýnýn sebebi, zorunlu içeriðin
somut olay gerçeðine baðlý olmasýndan doðabilecek özelliklerin, kesin bir asgarî içerik anlayýþýna
olanak býrakmamasýdýr. Çünkü, somut olayda meselâ intifa senedi veya oydan yoksun pay yoksa,
sözleþme veya plan da bunlar hakkýnda herhangi bir hüküm içeremez. Ýçerik, bir anlamda bölünme-
nin çeþidini (bulunduðu kategoriyi), bölünmeye katýlan þirketlerin kimliklerini, bütün menfaat iliþ-
kilerini ve bunlarýn nasýl korunduðunu, önemli ve nesnel noktalarý ile belirtmektedir. Önemi sebe-
biyle sadece (b) bendi hakkýnda açýklama yapýlmýþtýr.

(b) bendi bölünen þirkette devredilecek bölümlerin belirlenmesi, yani gruplaþtýrma ile ilgilidir.
Yönetim organý kendi (nesnel takdirine göre) hangi malvarlýðý unsurlarýnýn, yani hangi aktif ve pa-
sifin hangi bölüme gireceðini belirler. Çeþitli aktifin ve pasifin böylece bir araya konulmasý suretiy-
le devredilecek bölümler oluþturulur. Her hükmün bir envanteri çýkarýlýr. Bölümlere giren aktiflerin
ve pasiflerin birbirleriyle ilgili olmalarý mümkündür; ancak ilginin varlýðý katý bir þart deðildir. En-
vanter bölünmenin gerçekleþtirilmesiyle ilgilidir. Bölünmede önemli olan, aktif ve pasifi oluþturan
deðerlerin nasýl bölündüðü ve bir bütün oluþturacak þekilde tertiplenip (düzenlenip) bölünmeye tah-
sis edildiðidir. (b) bendi bunun açýk bir þekilde belirtilmesini istemektedir.

Madde 168 - Birinci fýkra: Madde ÝBirK'nýn 38 inci maddesinden alýnmýþtýr. Bazý aktif mal-
varlýðý parçalarýnýn hangi þirkete tahsis edildiði hakkýnda sözleþmede/planda hüküm bulunmayabi-
lir, yani tam anlamýyla bir sözleþme/plan boþluðu söz konusu olabilir. Hüküm yokluðu, bölünme
sözleþmesini/planýný hazýrlayanlarýn ihmâlinden veya yönetim organýnýn bölünen þirketin söz konu-
su tahsis edilmeyen aktife sahip bulunduðunu bilmemelerinden ya da diðer sebeplerden doðabilir.
Bölünme tescil ile hüküm ifade edince, bu tahsis dýþý kalan aktif malvarlýðý parçalarý sorun oluþtu-
rabilir. Birinci fýkra, tahsis dýþý kalan aktif unsurun tam bölünmede, tüm devralan þirketlere kendi-
lerine geçen malvarlýðýnýn oranýna göre paylý mülkiyet halinde ait olduðunu hükme baðlamaktadýr.
Tam bölünmede bölünen þirket ortadan kalktýðýna göre, anýlan malvarlýðý üzerinde ona bir hak ta-
nýnamaz. Buna karþýlýk kanun kýsmî bölünmede tahsis dýþý malvarlýðýný bölünen þirkete vermiþtir.

Ýkinci fýkra: Ayný kural alacaklar ile maddî olmayan malvarlýðýna da uygulanýr.
Üçüncü fýkra: Tasarý, tahsis dýþý kalan borçlarda müteselsil sorumluluk ilkesini kabul etmiþtir.
Madde 169 - 147 ve 148 inci maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
Madde 170 - 147 ve 148 inci maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
Madde 171 - Madde, ÝBirK'nýn 41 inci maddesinden alýnmýþtýr. Ortaklarýn inceleme hakkýný

düzenleyen ve þirket içi þeffaflýðý saðlama anlayýþýndan kaynaklanan 171 inci madde hakkýnda 149
uncu madde için yapýlan açýklamalara bakýlmalýdýr. Bu hüküm birleþmeye iliþkin 149 uncu madde
ile süre ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki ilân dýþýnda özdeþtir. Hüküm, ayný ortaksal men-
faatleri korumakta ve ayný bölünme kararýnýn oylanmasýnda olduðu gibi, bilinçli oy kullanma ama-
cýna hizmet etmektedir. Bu fark hakka -Ýsviçre'nin aksine- vazgeçilmez bir hak niteliði kazandýr-
maktadýr.
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Madde 172 - Maddenin kaynaðý, ÝBirK'nýn 42 nci maddesidir. Birleþme hakkýndaki 150 nci
maddede yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.

Madde 173 - Birinci fýkra: ÝBirK'nýn 43 üncü maddesinden alýnmýþtýr. Bölünme kararý, bölün-
menin hukuken gerçekleþtirilmesinin, þirketin/þirketlerin ve þirket paylarýnýn yeniden yapýlandýrýl-
malarýnýn ve bölünen þirketin hukukî yazgýsýnýn en önemli aþamasýný oluþturur. Bu karar tam bölün-
mede, bölünen þirketin malvarlýðýnýn baþka ortaklarca paylaþýlmasý ve þirketin sona erip sicilden si-
linmesi, gereðinde yeni þirketlerin oluþmasý ve bölünen þirketin ortaklarýnýn katýlma paylarýnýn dev-
ralan þirkette veya þirketlerde bir düzene baðlanmasý sonucunu doðurur. Bu sebeple bölünme söz-
leþmesinin veya planýnýn, içinde þirket haklarýnýn kullanýldýðý organa yani genel kurula sunulmasý
gerekir.

Tasarý, bölünme kararýnýn zamanýný da emredici bir þekilde göstermiþtir. Birinci fýkrada yer
alan kurala göre, bölünme sözleþmesi veya planý 175 inci maddeye göre alacaklarýn güvence altýna
alýnmasýndan sonra genel kurula sunulabilir. Bu hükümle, alacaklýlarý güvence altýna almadan (ala-
mayan) bölünmeye izin verilmemesi amaçlanmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra nisaplarla ilgili olarak birleþmeler hakkýndaki 151 inci maddenin bi-
rinci, üçüncü, dördüncü ve altýncý fýkralarýna göndermede bulunmuþtur. Bu fýkralar hem çeþitli ser-
maye þirketleriyle kooperatiflerde bölünme kararýna genel olarak uygulanacak nisaplarý, hem de
sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketler ile özel bazý durumlardaki nisaplarý da belirlemek-
tedir.

Üçüncü fýkra:Üçüncü fýkra azlýk hakkýný koruyan özel bir hükümdür. Oranýn korunmadýðý bö-
lünmede (161 inci maddede yapýlan açýklamalara bakýlmalýdýr) bölünme kararýnýn verileceði ana
kadar ortaklar arasýnda varolan katýlma paylarý düzeni (oraný) bozulacak ve eþitsizliðe dayalý yeni
bir düzen gelecektir. Yeni düzenin kimin yararýna, kimin zararýna olduðu somut olay gerçeðine bað-
lýdýr. Kanun, yüksek bir nisap öngörerek, ortaklarýn en az yüzde doksanýnýn sahip bulunduklarý oy-
larla kabul etmedikleri bir düzenin geçerli olmasýný istememiþtir.

ÝBirK'nýn 44 üncü maddesi birleþme kararýný resmi þekle tâbi tutmuþtur. Bu þekil Ýsviçre'de ser-
maye þirketlerini ilgilendiren önemli kararlarda aranan yaygýn bir þekil olup, Türkiye'de þirketler
hukukunda böyle aðýr bir þekil þartýna yer verilmemiþtir. Bu sebeple kaynak Kanunun 44 üncü mad-
desi Tasarýya alýnmamýþtýr.

Madde 174 - 174 üncü maddenin kaynaðý ÝBirK'nýn 45 inci maddesidir. Bölünme, alacaklýlar
açýsýndan özel korunmayý gerektiren sonuçlar doðurur. Tam bölünme, alacaklýlar yönünden borçlu-
nun deðiþmesidir. Çünkü tam bölünmede, bölünen þirket parçalanýr ve ortadan kalkar. Bu, borçlu-
nun ortadan kalkmasý ve yerine devralan þirketlerin gelmesi demektir. Kýsmî bölünmede ise bölü-
nen þirketin malvarlýðý küçülür, bu sermayenin azaltýlmasý sonucunu bile doðurabilir. Devredilen
malvarlýðý bölümü veya bölümleri sebebiyle oransal da olsa fiilen azalan sermaye ile alacaklýlarýn
ortak teminatlarý da azalmýþ olur. Onun için bölünmenin alacaklýlar yönünden tehlikesi birleþmeden
farklýdýr ve daha fazladýr.

Yukarýda açýklanan sebeplerle bölünmeye katýlan þirketlere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yapýlacak ve web sitesine konulacak ilânlarla alacaklýlarý esas sözleþmeye göre ve her hâlde alacak-
larýný bildirmeye ve güvence istemeye üç kez davet ederler. Alacaklýlar bu talebe karþýlýk verip ver-
memekte serbesttirler. Talepte bulunmayanlar güvence saðlanmasýný isteme hakkýný yitirirler, ancak
bu alacaklýnýn hakkýna herhangi bir etki yapmaz.
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Hüküm 173 üncü madde ile birlikte deðerlenip yorumlandýðýnda, güvence sorunsalýnýn birleþ-
me kararýndan önce çözülmesinin gerektiði, aksi halde kararýn alýnamayacaðý anlaþýlýr. Kanun faz-
la þeklî olmamak ve süreci yavaþlatmamak amacýyla ilânlar arasýnda bulunmasý gereken en az sü-
reye iliþkin bir hükme yer vermemiþtir.

Madde 175 - Maddenin kaynaðý ÝBirK'nýn 46 ncý maddesidir. Bu hüküm 157 nci maddedeki
bazý ilke ve kurallarý bölünme yönünden tekrarlamaktadýr (157 nci maddenin gerekçelerine bakýl-
malýdýr).

Madde 176 - Bu madde ÝBirK'nýn 47 nci maddesinden alýnmýþtýr. Bölünme sözleþmesi veya
planýna göre, bölünen þirketin bazý borçlarý, bölünmeye katýlan þirketlerden birine devredilmiþse ya-
ni borç o devralan þirket tarafýndan ödenecekse, fakat ödenmemiþse bölünmeye katýlan diðer þirket-
ler bu ödenmeyen borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar. Borcu ödemekle yükümlü olan þirket bu
borçtan birinci derecede sorumludur. Çünkü, bölünmede aktif/pasif gruplaþtýrmasýnda borç ona in-
tikal etmiþtir. Birinci derecede sorumlu þirkete baþvurmadan diðer (ikinci derecede) sorumlu þirket-
lere baþvurulamaz.

Ýkinci fýkra ikinci derecede sorumlu þirketlere hangi hallerde baþvurulacaðýný göstermektedir.
Madde 177 - Maddenin kaynaðý ÝBirK madde 48'dir.
Madde 178 - Hükmün ilk altý fýkrasý Ýsv. BK 333 üncü maddesinden alýnmýþtýr. ÝBirK 49 un-

cu maddesi anýlan hükme gönderme yapmaktadýr.
Madde 179 - Birleþme ile ilgili 152 ilâ 154 üncü maddelerde verilen açýklamaya bakýlmalýdýr.

Tür Deðiþtirme
Genel Olarak

Tür deðiþtirme konusunda Türk öðretisi özgündür. Zira, özellikle 1975-1985 yýllarýnda tür de-
ðiþtirme hem teorik hem de dogmatik bakýmdan ayrýntýlý ve derine inen incelemelere konu olmuþ-
tur. Kavram açýklanmýþ tüm türleri kapsamlý bir þekilde tanýtýlmýþ, ilkeleri ve hukukî sonuçlarý açýk-
lanmýþtýr. Yargýtay öðretiye uygun ilkesel kararlar vererek hukukun geliþtirilmesine önemli katkýlar-
da bulunmuþtur. Bunda 6762 sayýlý Kanunun 152 nci maddesinin, saðlam, çaðdaþ ve teoriye uygun
dogmatik düzeninin büyük rolü olmuþtur. Birkaç hükmün ortaya çýkardýðý sorumluluk sorunsalý da
gene öðreti ve yüksek mahkeme kararlarýyla menfaatler dengesini gözeten adil sonuçlara baðlan-
mýþtýr. Özetlemek gerekirse 1980'lerin baþýnda kavram teorik yapýsý ve dogmatik düzeniyle tama-
men ortaya konmuþtur.

Tasarý 180 ilâ 194 üncü maddelerinde hemen hemen ayný ilkelere yer vererek konuyu çok da-
ha ayrýntýlý bir þekilde düzenlemiþtir. Anýlan hükümlerin kaynaðý ÝBirK'nýn ilgili hükümleridir.

Madde 180 -Maddenin kaynaðý ÝBirK'nýn 53 üncü maddesidir. 180 inci madde, 181 inci mad-
de ile birlikte yorumlandýðý takdirde, 6762 sayýlý Kanunun 152 nci maddesi gibi, geniþ bir tür de-
ðiþtirme serbestisi ve türü seçme özgürlüðü saðlamaktadýr. Tür deðiþtirme ile tür deðiþtiren þirketin
hukukî iliþkilerinin deðiþmeyeceði hükmü 6762 sayýlý Kanunun veciz "yeni nev'e çevrilen þirket, es-
kisinin devamýdýr" kuralýnýn baþka þekilde ifadesidir. Anýlan hüküm, Ýsviçre öðretisinde malvarlýk-
sal iliþkiler için doðru bulunmasýna raðmen, ortaksal iliþkiler yönünden doðru olmadýðý gerekçesiy-
le eleþtirilmiþse de, hukuk süjesinde, malvarlýðýnda, ortaksal konumda ve ekonomik durumdaki de-
vamlýlýk bu eleþtiriyi ikna edici olmaktan çýkarmýþtýr. Sorumluluk rejimi ile organsal yapýdaki deði-
þiklik ise, þekil deðiþikliðinin kaçýnýlmaz ve doðal sonucudur. Diðer yandan, 183 üncü maddede ön-
görülen eþit deðerlilik ilkesini eleþtirinin kanýtý olarak deðerlendirmek de mümkün deðildir. Çünkü,
anýlan hüküm haksýzlýklara engel olmak iþlevini haizdir.
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Madde 181 - Kaynak, ÝBirK 54 üncü maddedir. Dönüþebilecek türler 181 inci maddede sýnýr-
lý sayýda gösterilmiþtir; kýyas yapýlamaz.

Madde 182 - Birinci fýkra: Birinci fýkra bir kollektif þirketin bir komandit þirkete dönüþmesi-
nin yöntemlerini iki seçenek halinde sunmaktadýr. Bunun için ya kollektif þirkete bir komanditer or-
tak alýnmalý veya mevcut kollektif ortaklardan biri komanditer ortaða dönüþtürülmelidir. Bu suret-
le bir komandit þirket için gerekli olan iki çeþit ortak saðlanmýþ olur.

Ýkinci fýkra: Komandit þirketin kollektif þirkete dönüþebilmesi için, ya þirketteki komandi-
ter(ler)'in þirketten çýkmasý ya da bunlarýn komandite olmalarý gerekir. Ortaklarýn girip çýkmalarý
veya sýfat (konum) deðiþtirmeleri, ilgili hükümlere uyularak gerçekleþtirilir.

Üçüncü fýkra: Tasarýnýn 257 nci maddesi iki kiþilik bir kollektif þirkette, ortaklardan birinin
kiþiliðinde, bu ortaðýn þirketten çýkarýlmasýný gerektiren bir sebebin doðmasý halinde diðer ortaðýn,
söz konusu ortaðý çýkararak þirketin tek kiþi iþletmesi olarak kendisinin devam ettirmesine mahke-
menin karar vermesini talep etmesi hakkýndadýr. Üçüncü fýkra 257 nci maddeyi saklý tutarak adeta
kollektif ve komandit þirketin tek kiþi iþletmesine dönüþmesini düzenlemiþ, baþka bir deyiþle buna
cevaz vermiþtir.

Dördüncü fýkra: 182 nci madde, özel bir düzenleme getirmiþtir. Bu özel düzenleme kendi ku-
rallarýný içermekte, kurallar söz konusu tür deðiþtirmelere yetmektedir. Onun için 182 nci madde dý-
þýndaki tür deðiþtirme hükümlerinin 182 nci madde gereði kollektif þirketin komandite, komandit
þirketin kollektife dönmesi hallerine uygulanmasýna gerek yoktur.

Madde 183 - Maddenin kaynaðý, ÝBirK'nýn 56 ncý maddesidir. Hüküm, ortaksal konumun de-
vamý ilkesi baðlamýnda, paylarýn ve haklarýn korunmasýný amaçlamaktadýr (Ayrýca 180 inci madde
ile ilgili açýklamaya bakýlmalýdýr.). Hükmün iki ilkesi vardýr. Birincisi pay ve ortaklýk haklarýnýn ko-
runmasý, ikincisi ise eþit deðerlilik ilkesidir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra ilkeyi koymaktadýr. Ýlke iki alt ilkeyi içerir: (1) Tür deðiþtirmede
mevcut katýlma hakký yani ortaksal konum ve (2) ortaklýk haklarý korunmalýdýr. Tür deðiþtirme ba-
hane edilerek hiçbir ortak þirketten çýkarýlamaz ve hiçbir ortaðýn ortaklýk haklarý zedelenemez, azal-
týlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz.

ÝBirK'nýn dernek ve sermayesiz kooperatifler ile ilgili hükmü Tasarýya alýnmamýþtýr.
Ýkinci fýkra - Üçüncü fýkra: Kaynaðýn Almanca metninde özel haklar için "Sonderrechte",

Fransýzca metninde "droit spéciaux" terimleri kullanýlmýþtýr. Kaynakta tanýmlanmamýþ bulunan bu
terim geniþ yorumlanýr ve kapsamýna, oyda imtiyazlý paylar, azlýk haklarý içinde yer alan baðlayýcý
önerme haklarý (bilanço müzakerelerinin ertelenmesi gibi), Ýsv. BK m. 709'da düzenlenen pay kate-
gorilerinin ve gruplarýn temsili, kuruculara ve diðer kiþilere saðlanan menfaatler, þarta baðlý serma-
ye artýrýmýndaki alým ve deðiþtirme haklarý girer. Kanunda da ayný kapsam geniþliðini vurgulamak
amacýyla özel haklar terimi kullanýlmýþtýr. Bu haklar yönünden de eþit deðerin saðlanmasý gerekir.
Bölünen þirkette oydan yoksun paylar varsa kural olarak bunlarýn sahiplerine ayný deðerde oydan
yoksun paylar verilir. Devralan þirkette oydan yoksun payýn oluþturulmasý mümkün deðilse oy hak-
kýný haiz paylar ile eþitlik saðlanabilir. Ayný kural, intifa senetleri için de geçerlidir. Ancak, yeni tür
þirket intifa senedi çýkarmaya veya oysuz paylar yerine oylu pay tahsisine müsait deðil ise veya pay-
larýn saðladýðý özel haklar açýsýndan eþitlik saðlanamýyorsa tazminat ödenir.

Üçüncü fýkra: Tasarýnýn 183 üncü maddesinde gerek imtiyazlý paylar gerek intifa senetleri için
“veya uygun bir tazminat ödenir” ibaresi yer almaktadýr. Bu ibare ile ne tür deðiþtiren þirketlere ne
de onlarýn ortaklarýna herhangi bir seçim hakký tanýnmamýþtýr. Esas olan imtiyazlý paylarýn veya in-
tifa senetlerinin tam karþýlýðý olan imtiyazlý paylarý ve intifa senetlerini vermektir. Paylarýn ve inti-
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fa senetlerinin tam karþýlýðýný almak paysahibinin kanunî ve kaldýrýlýp sýnýrlandýrýlamayacak hakký-
dýr. Þirketin bu konuda herhangi bir yetkisi yoktur. Ancak, yeni türde imtiyazlý pay senetleri veya
intifa haklarý yaratmaya türün nitelik ve özellikleri imkân vermiyor ise o zaman bir zorunluluk ola-
rak ilgili paysahiplerine uygun bir tazminat ödenir. Hukukun geliþtirilmesi öðretide ve yargý karar-
larýnda olduðu için, olanaðý bulunduðu ve yeni türde imtiyazlý paylar veya intifa senetleri yaratýl-
masýna, bu türün nitelik ve özellikleri müsait olduðu halde her iki senedin yeni türde yaratýlýp yara-
týlmamasý sorunu hakkýnda gerekçede kesin bir tutum takýnýlmasýndan kaçýnýlmýþtýr. Kaynak öðre-
tide de henüz bu sorunla ilgili görüþler ileri sürülmemiþtir. Sorun hükümlerin amaçlarýna ve özel-
likle ortaðýn veya pay sahibinin eski þirketteki konumunun ve haklarýnýn aynen korunmasý ve yan-
sýtýlmasý ilkeleri baðlamýnda çözülecektir.

Madde 184 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 152 nci maddesinde geçerli olan kural, cüm-
lenin ilk kýsmýnda tekrarlanmýþtýr. Cümlenin ikinci kýsmý ise kolaylýk saðlamaktadýr.

Ýkinci fýkra: 144 üncü maddede verilen açýklamaya bakýlmalýdýr.
Madde 185 - Tür deðiþtirme plânýný düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bö-

lünmeye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.
Madde 186 - Tür deðiþtirme raporunu düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bö-

lünmeye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.
Madde 187 - Tür deðiþtirme plânýnýn ve tür deðiþtirme raporunun denetlenmesini düzenleyen

bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bölünmeye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya ba-
kýlmalýdýr.

Madde 188 - Ýnceleme hakkýný düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bölünme-
ye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.

Madde 189 - Tür deðiþtirme kararýný düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bö-
lünmeye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.

Madde 190 - Ticaret siciline tescili düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleþme ve bölün-
meye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.

Madde 191 - Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasýný düzenleyen bu maddenin gerekçesi için
birleþme ve bölünmeye iliþkin ilgili hükümlerde yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.

Madde 192 - Maddenin kaynaðý ÝBirK’nýn 104 üncü maddesidir.
Hem birleþmede hem bölünmede hem de tür deðiþtirmede ortaðýn önceki þirketteki ortaklýk

(ortak olma) durumunun, devralan veya yeni tür þirkette devam etmesi, yani þirketin devamlýlýðý il-
kesi birinci derecede önemi haiz olup her üç deðiþikliðe iliþkin koruma mekanizmalarýnýn merkezi-
ni oluþturur. Ortaklýk, devralan þirkette veya yeni türde devam etmiyorsa ortak kanunun izin verme-
yeceði bir haksýzlýða, dolayýsýyla zarara uðramýþ demektir. Çünkü, birleþme, bölünme veya tür de-
ðiþtirme, çok defa çoðunluk tarafýndan ortaðýn ortak konumunu devam ettirmemesi, yani ortaklýk-
tan çýkarýlmasý veya ortaklýðýnýn ya da ortaklýk haklarýnýn zarara uðratýlmasýnýn aracý olarak kulla-
nýlabilir. Bu tür yapý deðiþikliklerinde böyle bir art niyet de bulunabilir. Ýþte 192 nci madde bu hak-
sýzlýðý gidermeyi amaçlayan bir hüküm olup, çarelerin birincisidir. Ýkinci çare ise, 193 üncü madde-
dir. Her iki hüküm birbirini tamamlamaktadýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkra haksýzlýða uðrayan ortaðý bir denkleþtirme akçesi ile tatmin etmeyi
amaçlamaktadýr. Denkleþtirme talebi çoðu kez 193 üncü maddedeki iptal davasýnýn açýlmasý olana-
ðýnýn bulunmadýðý hallerde kullanýlacak olmasýna raðmen, iptal davasýnýn açýlabildiði durumlarda
da ikame edilebilir. Birinci fýkrada açýklýk saðlamak amacýyla "Anteilsrechte/les parts socials" teri-
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mi, kaynaktan ayrýlarak "ortak olmayý sürdürme hakký olarak" çevrilmiþtir. Hem kenar baþlýktaki
hem metindeki "inceleme" davasý ayný zamanda ortaklýðý sürdürme hakkýnýn, ortaklýk haklarýnýn ve
ayrýlma karþýlýðýnýn denetlenmesi þeklinde anlaþýlmalýdýr. Bu dava diðer yönden bir yeniden yapý-
landýrma davasýdýr. Çünkü, davacý belli bir tutarý, yani bir zararýn Türk lirasý ile ifadesini dava et-
meyecek; uygun, yani hakkaniyete uygun bir denkleþtirme akçesi isteyecektir. Mahkeme de bir za-
rar hesaplamasý yapmayacak, birleþme sözleþmesini ve bölünme ya da tür deðiþtirme sözleþmesi-
ni/planýný inceleyerek olmasý gereken karþýlýðýn ödenmesini karara baðlayacaktýr.

Kaynaðýn Almanca metninde "angemessen" Fransýzca ve Ýtalyanca metninde sýrasýyla "adéqu-
ate" "adeguato" sözcükleri kullanýlmýþ, bu sözcükler Türkçeye "uygun" diye çevrilmiþtir. Ýsv. BK'da
da ayný sözcükler 42 nci maddede kullanýlmýþtýr. Bu sözcükler Borçlar Kanununun 42 nci madde-
sinde "adalete tevfikan" þeklinde Türkçe’ye çevrilmiþtir. Ancak, "uygun" sözcüðü hakkaniyete ve
adalete uygun olmayý da içerir, fakat ondan daha geniþtir. Kaynaðýn bu sözcükler yerine hakkaniyet
ve adil terimlerini kullanmadýðý da dikkate alýnarak "uygun" sözcüðü tercih edilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, mahkeme kararýnýn etkisini ayný hukukî durumdaki ortaklara da ta-
þýyan bir "class action"u düzenlemektedir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra bir taraftan ortaðýn dava giderlerini karþýlayamama kaygýsýyla
hakkýný aramaktan vazgeçmesi ve haksýzlýða karþý sessiz kalmasý olasýlýðýný ortadan kaldýrmayý
amaçlamakta, diðer taraftan da haksýz, dayanaksýz ve delilsiz davalarýn giderlerinin devralan þirket
tarafýndan karþýlanýyor olmasý dolayýsýyla teþvik edilmesini önlemek gayesini gütmektedir.

Dördüncü fýkra: Ortak olma hakkýnýn veya ortaklýk haklarýnýn korunmasý davasý esasta bir
denkleþtirme davasýdýr. Denkleþtirmenin belirlenip ödemenin yapýlmasýyla, amaç elde edilir. Bu da-
va dolayýsýyla birleþme kararýnýn geçersizliði yoluna gidilmesi amacý aþar; meðerki, kararýn da ip-
talini gerektiren bir sebep var olsun. Böyle bir sebep olayda mevcutsa 193 üncü madde uygulanýr.

Madde 193 - Maddenin kaynaðý; ÝBirK’nýn 105 inci maddesi ile 78/855 sayýlý Yönergenin
22 (1) inci maddesidir.

Birinci fýkra: Bu hüküm, özel bir iptal davasýný düzenlemektedir. Ýptal sebebi birleþmeye, bö-
lünmeye ve tür deðiþtirmeye iliþkin hükümlerin ihlâlidir.

Ýkinci fýkra: Hüküm, AET Yönergesine uygun olarak düzeltme olanaðýný saðlamaktadýr.
Madde 194 - Hüküm, 553 üncü maddeye benzer bir þekilde sorumluluðu özel olarak düzenle-

mektedir.
Þirketler Topluluðu

(195 ilâ 209 uncu Maddelerle Ýlgili Genel Açýklamalar)
Sermaye þirketleri, özellikle anonim þirketler hukuku, uzun yýllardan beri ekonomik yaþam

gerçeðine yabancý bir hukukî varsayýmda ýsrar etmektedir. Bu varsayýmýn veya baþka bir deyiþle te-
mel hipotezin yanlýþlýðý gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelmektedir. Bu hipotez, bir þirketler top-
luluðu içinde yer alsa, baðlý þirket konumunda bulunsa bile bir þirketin, dolayýsýyla bir sermaye þir-
ketinin baðýmsýz olduðudur. Bir þirket baþka bir þirketin hakimiyeti altýnda bulunsa, onun belirledi-
ði politikalar kendi menfaatine uymasa bile uygulamak zorunda kalsa, hâkim þirketin talimatlarýný
aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa, bu talimatlarýn yerine getirilmesi kendisine kayýp verse
bile baðýmsýzdýr, serbest iradesini kullanýr demek gerçeði görmezlikten gelmektir. Bu varsayým ger-
çeðe gözün kapatýlmasý, yöneticilere, azlýða ve küçük paysahiplerine haksýzlýklar yapýlmasý anlamý-
na gelmektedir. Kanunlar, þirketler topluluðu olgusunu dikkate almadan, yönetim kurulu üyelerinin
özen borcunu istisnasýz düzenlemiþ, hakim þirketin talimatlarýna uyan yöneticileri sorumlu saymýþ,
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hatta, yargý onlarý tazminata mahkûm etmiþtir. Haklýlýk temelinden yoksun baðýmsýz þirket dogma-
sýna göre, baðlý þirketin yönetim kurulunun, bu þirketin menfaatini gözeterek karar almasý gerekir;
aksi halde sorumlu olur. Oysa, yavru þirketin yönetim kurulu, talimat altýnda çalýþan, menfaatler ça-
týþtýðýnda, hemen daima hâkim þirketin ve topluluðun menfaatlerini ön planda tutmak zorunda olan,
aksi halde iþini yitiren, hâkim þirketin, topluluðun veya makro politikalar sebebiyle bir topluluk þir-
ketinin yararýna olup, kendi ortaklýðýnýn kaybý sonucunu doðuran kararlar veren bir organdýr. Hu-
kukî konumu “baðlý yönetim kurulu” terimiyle ifade edilir. Baðlý þirketin topluluk dýþýnda kalan
paysahipleri de ayný çaresiz konumdadýr. Kayýp hatta zarar tehlikesi altýndadýr.

Federal Almanya, "baðlý iþletmeler hukuku" baþlýðý altýnda bu kurumu ilk düzenleyen ülkedir.
Onu Avusturya, Ýsveç ve Hollanda, Brezilya, Portekiz, Tayvan, Hýrvatistan, Slovenya izlemiþtir. Al-
man hukukunda “konzern” diye adlandýrýlan “þirketler topluluðu”na, “grup”a iliþkin olmak üzere
belli baþlý Avrupa ülkeleri ulusal hukuklarýnda, çeþitli hukukî alanlara iliþkin münferit hükümler bu-
lunmaktadýr. Meselâ, Fransa'da iþ ve Ýtalya'da iflâs hukuklarýnda, Ýngiltere'de bir iþletmenin tama-
mýnýn alýmý önerisine (take-over) iliþkin düzenlemelerde þirketler topluluðu hakkýnda istisnaî kural-
lar mevcuttur. Türkiye baþta olmak üzere birçok ülkede de vergi, sermaye piyasasý ve banka huku-
ku alanlarýnda münferit düzenlemelere gidilmiþtir. AT'ýn þirketler hukukuna iliþkin Yedinci Yöner-
gesi, þirketler topluluðunun yýlsonu finansal tablolarý, yani konsolide hesaplar hakkýndadýr. Bunun
dýþýnda, AT'ýn Dokuzuncu Önyönergesi de konzern hukukuna özgülenmiþtir. Bazý bilim adamlarý
ise iþletmeler, daha dar bir terimle þirketler topluluðunun katý kurallarla düzenlenmesinin bu alan-
daki geliþmeyi durduracaðý görüþündedir. Bu hususta, Ýsviçre öðretisi örnek gösterilebilir. Ýsv. BK
da, bu görüþü yansýtmaktadýr. Ýsv. BK m. 717 (1) söz konusu anlayýþýn açýk kanýtýdýr. Diðer yandan
Ýsv. BK m. 663 (1)'de ise konzernin tanýmlanmýþ olmasý da ilgi çekicidir. Ýsviçre öðretisinde hâkim
görüþe sert bir þekilde karþý çýkanlarýn sayýsý da oldukça fazladýr.

Tasarý ekonomik hayat gerçeði ile hukuk kurallarýnýn çeliþmemesi gerektiði düþüncesine aðýr-
lýk tanýmýþ ve þirketler topluluðunu bazý temel kurallara baðlamýþtýr. Kanundaki þirketler topluluðu-
na iliþkin düzenlemenin bazý hükümleri, Alm. POK'un 17-21 inci maddelerinden bazý deðiþiklikler-
le alýnmýþtýr. Bir kýsým hükümlere de ayný Kanunun baðlý iþletmeler hakkýndaki hükümleri (291 ilâ
337 nci paragraflar) esin vermiþtir. Ancak Tasarýnýn sistemi, özellikle sorumluluða iliþkin kurallarý
özgündür. Sistemin oluþturulmasýnda, Avrupa konzern hukukuna iliþkin Forum Europeum (FE)'un
(ZGR 1988, 672) önerileri de dikkate alýnmýþtýr.

Tasarý "þirketler topluluðu" terimini tercih etmiþ, çeþitli hükümlerinde ise ayný kavramý ifade
etmek üzere sadece "topluluk" sözcüðünü de kullanmýþtýr. Bu kavramý Almanya, Avusturya, Hol-
landa ve Ýsviçre “konzern” diye adlandýrmakta; Ýngiltere, Fransa, Ýspanya ve Ýtalya'da "grup/toplu-
luk"; Amerika Birleþik Devletleri ise "baðlý þirketler/baðlý topluluk" sözcüklerini uygun bulmakta-
dýr (affiliated company/affiliated group). FE, "konzern" sözcüðünün, Almanya'nýn çok güçlü olan
“konzern hukuku” düzenlemesinin hakimiyeti altýnda bulunduðu gerekçesiyle "konzern" sözcüðü
yerine "group"u önermiþtir. Kanunda "þirketler topluluðu" teriminin kabul görmesinin sebebi, bu te-
rimin hem hukukî olmasý, hem kavramý tanýtma gücünün bulunmasý, hem de toplumda yaygýnlýk
kazanmýþ olmasýdýr.

Þirketler topluluðu kavramý yönünden önemli bir sorun da tanýmdaki belirleyici unsurun, "ha-
kimiyet veya tekelden yönetim" mi yoksa "kontrol" mu olduðudur. AT’ýn þirketler hukukuna iliþkin
Yedinci Yönergesiyle, Belçika, Fransýz, Ýngiliz ve Ýtalyan hukuklarýnda kabul edilen sisteme göre,
bir þirket diðer bir þirketi (þirketleri) oy çoðunluðu veya diðer hakimiyet araçlarý ile kontrol ediyor-
sa, þirketler topluluðundan sözedilir. Buna karþýlýk, bir þirket diðeri üzerinde herhangi bir þekilde bir
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etki icra edebilmek gücüne sahipse o þirket “hakimiyet” kurmuþ demektir. Kontrol, matematiksel ve
dolayýsýyla kesin bir ölçüttür. Hakimiyet ise, karinelere de sonuç baðlar. "Kontrol" anlayýþý, ana þir-
ketin yavru þirketler üzerinde kurduðu veya kurduðu varsayýlan hakimiyet olgusu üzerine yapýlan-
dýrýlmýþtýr. Kontrol araçlarý "kontrol" sistemini benimseyen düzenlemelerde çoðu kez sýra numara-
sý altýnda sayýlýr: Sermaye çoðunluðu, oy çoðunluðu, yönetim organýndaki üyelerin çoðunluðu gibi.
Kontrol sisteminde hakimiyetin uygulanýp uygulanmadýðýna bakýlmaz; hatta hakimiyetin uygulan-
madýðýnýn ispatýna bir sonuç baðlanmaz. Meselâ, AT'ýn Yedinci Yönergesinde olduðu gibi, konso-
lidasyona tâbi iþletmeler kontrol ölçütüne göre belirlendiklerinden, bir iþletme kendisinin üzerinde
hakimiyet uygulanmadýðýný ispatlayarak konsolidasyon kapsamýndan çýkamaz (Bakýnýz. Alm. TK
290 ýncý paragrafý). Anýlan sistemin ilkesi þudur: Kim hâkimse, hakimiyeti de uyguluyordur. Haki-
miyet ve tek elden yönetim ölçüsüne dayalý sistemde ise hakimiyet olanaklarýnýn sadece varlýðý, per
se, hakimiyetin de uygulandýðý þeklinde yorumlanmaz, hakimiyetin gerçekten uygulanýyor olmasý
gerekli görülür; bunun (gereðinde) ispatý istenir.

Bu anlayýþa göre, þirketler topluluðunun tepesindeki iþletme (bakýnýz. 195 (6) hükmü) konu-
muna ve yetkilerine göre, tek elden yönetim için gerekli politikalarý oluþturup bunu en alttaki þir-
ketlere kadar uygulatabiliyorsa, hakimiyet ve tek elden yönetim vardýr. Yoksa, tek elden yönetimin
bulunmamasý sebebiyle, her iþletme kendi politikalarýný uyguluyor, kendi seçtikleri yoldan gidiyor-
sa hakimiyet ve dolayýsýyla topluluk da yoktur. Alman sistemi tek elden yönetimi benimsemiþtir.
Ancak uygulamada ve öðretide genel kabul gören "kontrol" sistemidir. FE iki sistemin bir arada bu-
lunabileceðini kabul etmektedir.

Tasarý, 195 inci maddenin birinci fýkrasýndan açýkça anlaþýldýðý üzere "kontrol" sistemini temel
almýþ, sadece ikinci fýkrasýnda bir karine kabul etmiþtir. Karineye dayanýlmasý halinde karþý taraf
bunun aksini ispat etmek zorundadýr.

Þirketler topluluðunun dogmatik düzeni kurulurken ortaya çýkan temel sorunlardan biri de, top-
luluðun aktörlerinin sermaye þirketleri mi, yoksa iþletmeler mi olacaðýdýr. Alman sistemi, "iþlet-
me"ye dayandýrýlmýþtýr. Bu sebeple, tasarý aþamasýnda Türk sistemini inceleyen bazý ünlü Alman
profesörleri, Tasarýnýn sermaye þirketlerini esas almasýný eleþtirmiþlerdir. "Ýþletme" esasýnýn geniþ
kapsamlý olduðu, uygulama kolaylýklarý saðladýðý þüphesizdir. AT'ýn konsolidasyona iliþkin 7 nci
yönergesi de ayný sistemi kabul etmiþtir. Tasarý, düzenini sermaye þirketleri üzerine kurmuþ, ancak
195 inci maddenin altýncý fýkrasýnda sisteme iþlerlik kazandýran geniþ bir istisnaya yer vermiþtir.
Anýlan hüküm uyarýnca, þirketler topluluðunun tepesinde, sermaye þirketi olmayan bir þirket, iþlet-
me veya gerçek bir kiþi de bulunabilir. Bu halde de 195 ilâ 209 uncu (bu madde dahil) madde hü-
kümleri uygulanýr. Kapsamýn geniþ tutulmasýnýn birçok sorun çýkarabileceði ve sistemin bunlarýn
çözümünde yetersiz kalabileceðinden endiþe edilmiþtir. Þirketler topluluðunu ilk defa düzenleyen
bir ülkenin "iþletme" gibi geniþ, sýnýrlarý kolay belirlenemeyen bir kavramý esas almasýnýn güçlük-
ler yaratabileceði düþünülmüþtür. Türk sistemi yirmi madde ile oluþturulmuþtur. Almanya, beheri
birçok uzun ve yoðun paragraftan oluþan yüz ellinin üzerinde maddeye yer vermiþtir. Þirketler top-
luluðu hukukumuzda ilk defa düzenlenirken, iþletmelere dayanýlamayacaðý gibi çok ayrýntýlý, yoðun
ve girift bir sistem de tercih edilemezdi. Türk sisteminin düþünce temelleri oluþturulur ve teorisi
üzerinde çalýþýlýrken, þirketler topluluðunun Ülkemizde en çok rastlanýlan aktörlerinin sermaye þir-
ketleri olduðu, kollektif ve komandit þirketlerin toplulukta nadiren yer aldýklarý, tek kiþi ticarî iþlet-
melerin ise hemen hemen hiç toplulukta bulunmadýðý gerçeði de gözönünde tutulmuþtur.

Türk uygulamasýnda örneklerine hemen hemen hiç rastlanmayan, geleneði olmayan, hakimi-
yet ve kârýn kýsmen veya tamamen (bakýnýz m. 195 (1) N. 2 ve m. 198 (3)) aktarýlmasý sözleþmele-
ri gibi iþletme sözleþmelerine kavram olarak yer verilmiþse de bu sözleþmeler (Alm. POK'nýn aksi-
ne (bakýnýz 291 ve devamý paragraflarý)) düzenlenmemiþtir.
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Madde 195 - Birinci fýkra: Birinci fýkra "kontrol" ölçütüne uygun olarak hakimiyet olanakla-
rýný araçlarýný saymaktadýr. Sayýlan araçlardan herhangi birinin varlýðý halinde fiili þirketler toplulu-
ðu meydana gelir. Bu, sözleþmesel þirketler topluluðundan farklý bir topluluðu ifade eder. Birinci
fýkranýn (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralý alt bentlerinde oy haklarýnýn ve yönetim organý üyele-
rinin çoðunluðu ve oy sözleþmeleri ile saðlanan çoðunluk ifade edilmiþtir. Fýkranýn sermayenin ço-
ðunluðuna sahip bulunmayý bir hakimiyet (kontrol) aracý olarak kabul etmediðine dikkat edilmeli-
dir. Hakimiyetin varlýðýnýn kanunen kabulü için fýkranýn anýlan alt bentlerde sayýlan þartlarýn bira-
rada bulunmasý gerekmez. Üç þýktan herhangi birinin varlýðý yeterlidir. Bunu vurgulamak amacýyla
"veya" sözcüðü tekrarlanmýþtýr.

(a) bendinde sayýlan hallerden birinin varlýðýnda hakimiyeti ve hâkim þirket/baðlý þirket olgu-
sunu varsaymýþ, baþka bir deyiþle bir hukukî faraziye koymuþtur.

Birinci fýkranýn (b) bendinde ilk planda borçlar hukuku baðlamýnda hakimiyet sözleþmeleri
kastedilmiþtir. Bu sözleþmeler temelinde sözleþmesel þirketler topluluðu kurulur. Hakimiyet sözleþ-
meleri dýþýndaki sözleþmelerle, meselâ paysahipleri sözleþmeleriyle de hakimiyet saðlanabilir. Hü-
kümdeki "baþka bir yolla" ibaresi geniþ yoruma olanak saðlamaktadýr. Birleþmeler, bölünmeler ve
pay alýmlarý da bu ibare içine girebilirler.

Paysahipleri sözleþmeleri veya oy sözleþmeleri ile birden fazla kiþinin hakimiyeti birlikte kur-
malarý halinde bunlar arasýndaki iliþkinin niteliði, özellikle 202 ve devamý maddelerinde düzenle-
nen denkleþtirmenin birlikte hâkim olanlar tarafýndan nasýl gerçekleþtirileceði, paysahipleri ve ala-
caklýlar tarafýndan yöneltilebilecek tazminat talepleri bakýmýndan nasýl bir uygulama yapýlacaðý ve
birlikte hâkim olanlar arasýnda teselsül iliþkisi bulunup bulunmayacaðý sorunlarýnýn çözümü öðre-
tiye ve içtihatlara býrakýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, birinci fýkranýn aksine, aksi ispat edilemeyen bir kanunî varsayýmý
deðil bir karineyi düzenlemektedir. Bir sermaye þirketinin paylarýnýn çoðunluðuna sahip olmak esa-
sýnda hakimiyet kurulmasý için yeterli deðildir. Önemli olan birinci fýkrada öngörülen oylarýn ço-
ðunluðuna sahip bulunmaktýr. Çünkü oyda imtiyaz haklarý ve yönetim organýndaki çoðunluk serma-
ye çoðunluðunu tamamen etkisiz duruma getirebilir. Onun için ikinci fýkra sermaye çoðunluðunu
hakimiyetin varlýðý yönünden sadece bir karine olarak görmüþtür.

Pay senetleri geniþ halk yýðýnlarýna yayýlmýþ, teknik terimle atomize olmuþ, pay senetleri bor-
sada iþlem gören anonim þirketlerde bazen yüzde yirmibeþ-otuz, hatta daha küçük orandaki paysa-
hiplikleriyle (iþtiraklerle) de hakimiyet kurulabilir. Ýkinci fýkranýn ikinci kýsmý da söz konusu kari-
neyi hükme baðlamýþtýr.

Üçüncü fýkra: Fiili þirketler topluluðunda bazý þirketler üzerinde hakimiyet bazen doðrudan
deðil de dolayýsýyla kurulabilir. Dolaylý hakimiyet, tek baþýna ve birlikte hakimiyet þeklinde görü-
lebilir. Dolayýsýyla hakimiyette, hâkim þirketin veya þirketlerin (birlikte hakimiyet) bir þirkette her-
hangi bir katýlma payý bulunmaz, ancak bu þirket, hâkim olduðu bir þirket aracýlýðýyla söz konusu
þirket üzerinde hakimiyet uygulayabilir.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra "þirketler topluluðu"nu tanýtmakta ve ayrýca "topluluk þirke-
ti"nin anlamýný ortaya koymaktadýr.

Beþinci fýkra: 195 inci madde, Almanya baþta olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin þirket-
ler topluluðuna iliþkin düzenlemelerinin aksine, þirketler topluluðunun sermaye þirketlerinden oluþ-
masýný öngörmüþ, þirket sýfatýný taþýmayan kiþi topluluklarýnýn, þahýs þirketlerinin, tek kiþiye, derne-
ðe, iktisadî devlet teþekküllerine ve kamu tüzel kiþilerine ait ticarî iþletmelerin ve gerçek kiþilerin,
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yani geniþ anlamda "teþebbüs"lerin, topluluk üyesi olmasýný kabul etmemiþtir. Sistemimize göre yu-
karýda da açýklandýðý gibi bir kollektif ve komandit þirket, bir topluluk þirketi olamaz. Bunun kap-
samlý bir istisnasý beþinci fýkrada öngörülmüþtür. Diðer bir istisna 198 inci maddenin birinci fýkra-
sýnda yer almakta, bildirim yükümünün kapsamýna þahýs þirketlerindeki paylar da girmektedir. Bir
þirketler topluluðunun tepesinde sermaye þirketi olmayan herhangi bir özel veya kamu tüzel kiþisi,
gerçek kiþi veya ticarî iþletme bulunabilir. Bunlarýn merkezleri veya yerleþim yerleri yurt dýþýnda da
bulunabilir. Tüm bu olgular söz konusu topluluðun þirketler topluluðu kabul edilmesine engel ol-
maz, þirketler topluluðuna iliþkin özel hükümlerin uygulanmamasýnýn gerekçesini oluþturamaz.

Beþinci fýkra, anýlan özel hükümlerin uygulanmasýndan kaçýnmanýn (kurtulmanýn) yollarýný ka-
patmak amacýyla, geniþ kavramlara ve ifadelere yer vermiþtir. Bu sebeple hüküm, sýfatý, türü, ama-
cý, görevi, yetkileri ve ehliyet durumu ne olursa olsun, gerçek ve tüzel kiþiyi ya da iþletmeyi nitele-
yip uygulamadan kaçýnmaya yol açabilecek yorumlara müsait deðildir. Hükme hukukî þekilden ha-
reketle istisna getirilmemesi ve amaca sýký baðlýlýk ilkesine göre yapýlacak yorumlarýn tercih edil-
mesi, hükmün öngörülme amacýnýn yönergesidir. Onun için "iþletme" sözcüðü de bilinçle seçilmiþ-
tir. "Ýþletme" kavramýnýn "teþebbüs"ü veya benzeri diðer kavramlarý kapsadýðý da þüphesizdir.

Altýncý fýkra: Son fýkra beþinci fýkrayý tamamlamakta ve hükme geniþ uygulama alaný saðla-
mak ve terimlerden doðabilecek yorum güçlüklerini ortadan kaldýrmak amacýyla öngörülmüþ bu-
lunmaktadýr.

Madde 196 - 196 ncý madde, hakimiyetin varolup olmadýðýnýn saptanmasýnda pay ve oy mik-
tarlarýnýn hesaplanmasýnýn yöntemini ve yorumunu belirleyen emredici nitelikte bir hükümdür.

Hüküm, 195 inci maddenin uygulanmasýnda kilit role sahiptir. Hükmün esin kaynaðý Alm.
POK 16 ncý paragrafýdýr. Ancak Alman sistemi iþletme esasýna dayalý olduðu için 16 ncý paragrafý
sermaye þirketi dýþýndaki olasýlýklar için de hükümler öngörmüþtür. Birinci fýkra pay, ikinci fýkra oy
oranlarýnýn hesabýna iliþkindir.

Birinci fýkra: Bir sermaye þirketinin diðer bir sermaye þirketine katýlma oraný katýlan þirketin
katýnýlan þirketteki paylarýnýn nominal deðerlerinin toplamýnýn katýlýnan þirketin sermayesine oraný-
na göre bulunur. Hesaplamada paylarýn sayýsýnýn deðil, itibarî deðerlerinin dikkate alýnmasý þarttýr.
"Ýtibarî deðer" kavramý 476, 565 ve 583 üncü maddelere göre yorumlanýr. Paylarýn bedellerinin tü-
münün ödenmiþ olup olmamasý hesaplamada etkili olmaz.

Katýlma payý oranýnýn hesaplanmasýnda, katýnýlan þirketin iktisap ettiði kendi paylarý, isterse bu
paylar o þirket hesabýna baþkasýnda bulunsun, toplamdan düþülür.

Ýkinci fýkra: Birinci fýkradaki kural ikinci fýkrada tekrarlanmýþtýr. Ancak hareket noktasý oyda
imtiyazlý paylardýr. Hesaplamada, oy imtiyazýný haiz paylarýn verdiði oy haklarý hem katýlan þirket
yönünden hesaba katýlýr, hem de katýlýnan þirketteki toplam oy sayýsý bulunarak oranlama yapýlýr. Hü-
kümde önem taþýyan bir diðer hukukî olgu "kullanýlabilir oy"dur. Kullanýlmasý mahkemece verilen
tedbir kararýyla engellenmiþ bulunan, oydan yoksunluk hükümlerine tâbi (m. 436) olan veya 198 in-
ci maddenin kapsamýna giren paylardan doðan oylar gibi kullanýlmayan oylar hesaba katýlmaz.

Madde 197 - Hüküm hukukumuzda yenidir. Sermayenin sulandýrýlmasý (köpük sermaye),
bilânçonun gerçekliðinin tereddüt yaratmasý gibi sorunlarý önlemeyi amaçlamaktadýr. Bu sebeple
197 nci madde karþýlýklý katýlmayý geçersiz saymamakta, fakat karþýlýklý katýlmanýn hakimiyet ve
çoðu kez karþýlýklý hakimiyet iliþkisini kurarak, bu durumdaki þirketlerin hâkim ve baðlý þirketin yü-
küm ve sorumluluklarýna tâbi olacaðýný açýkça hükme baðlamakta ve sýnýrlamalarý da beraberinde
getirmektedir. Sýnýrlamalardan biri 201 inci maddede yer almaktadýr. Bu düzenleme yetersiz görü-
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lebilir. Özellikle karþýlýklý katýlmanýn yüksek oranlarda kurulduðu durumlarda (meselâ, iki sermaye
þirketinin birbirlerine yüzde yetmiþ-seksen oranýnda katýlmalarý varsayýmýnda olduðu gibi) geçerli-
liði kabul etmenin doðru olmadýðý düþünülebilir. Uluslararasý öðretide bu görüþü ileri sürenler (ço-
ðunlukta olmasalar bile) mevcuttur. 197 nci madde söz konusu varsayýmda karþýlýklý katýlmayý ge-
çerli saymakla birlikte, her halde hukuka uygunluk garantisi de saðlamamaktadýr. Yüksek karþýlýk-
lý katýlma, bilânço ilkelerine aykýrý düþüyorsa, 197 nci maddenin varlýðý böyle bir aykýrýlýðýn müey-
yidesinin uygulanmasýna engel olmaz. Bunun gibi, karþýlýklý hakimiyet iliþkisinin sorumluluða et-
kileri de aynen geçerli olur.

Madde 198 - Hüküm iki konuyu içerir: (1) Bildirim; (2) tescil ve ilân yükümlülüklerini. Ýkin-
ci konu içinde özellikle hukukumuzda düzenlenmemiþ bulunan hakimiyet sözleþmelerinin tescil ve
ilânýna iliþkin yükümlülük bir geçerlilik kuralýdýr. Bu suretle hakimiyet sözleþmenin yazýlý olarak
yapýlmasý zorunluðu öngörülerek iliþki kayýt altýna alýnmak ve kamuya tanýtýlmak istenmiþtir. Bil-
dirim yükümlülükleri, katýlma iliþkilerinin, özellikle karþýlýklý katýlmalarýn açýklanmasý, bu yolla
kamunun aydýnlatýlmasý, sermaye piyasasýnda þeffaflýðýn saðlanmasý ve sorumluluk hükümlerinin
uygulanmasý yönünden aðýrlýk kazanýr.

Birinci fýkra: Katýlma oranlarý, azlýk haklarý, karþýlýklý katýlma sýnýrlarý, hakimiyet karinesi,
önleyici azýnlýk ve 203 üncü maddedeki tam hakimiyet olgusu dikkate alýnarak oluþturulmuþtur.

Bildirim bütün paylarý kapsar, yoksa sadece eþiði aþan paylara özgülenemez. Bildirim anýnýn
belirlenmesinde paylarýn hukuken iktisabý esas alýnýr. Hüküm, bildirim yükümünü paysahipliði sý-
fatýnýn kazanýlmasýna baðlamamýþtýr.

Bildirim adresleri katýlýnan þirket, SPK, BDDK, RK ve Hazine gibi özel kurumlar ve hükûmet
kuruluþlarýdýr. Bildirimi alan kurum ve kuruluþ, kendi kanununa göre iþlem yapar.

Ýkinci fýkra: Bildirmemenin sonucu, oy hakkýnýn kullanýlmamasýdýr. Aksi halde, kullanýlan oy
geçersiz olur. Kararýn geçerliliðini sürdürüp sürdürmeyeceði geçersiz oylarýn karar nisabýný etkile-
yip etkilememesine baðlýdýr.

Üçüncü fýkra: Genel kýsýmda yapýlan açýklamaya bakýlmalýdýr.
Madde 199 - Birinci fýkra: Birinci fýkra Alm POK 312 nci paragrafýndan alýnmýþtýr. Baðlý þir-

ketin yönetim kurulu her yýl "baðlýlýk raporu" diye adlandýrýlan bir rapor hazýrlar. Bu rapor baðlý þir-
ketlerin kendi aralarýndaki ve hâkim þirketle aralarýndaki iliþkileri ve bu iliþkilerin kayýp/yarar olarak
sonuçlarýný açýklar. Raporun hazýrlanmamasý cezaî yaptýrýma baðlanmýþtýr. Rapor yarar/kayýp sonuç-
larýný açýkladýðý için, 202 ve devamý hükümleri, özellikle kayýp ve denkleþtirme davalarý yönünden
önem taþýr. Hüküm, þirketler topluluðuna iliþkin sorumluluk hükümleri ve özellikle 438 ve devamý
maddelerde düzenlenmiþ bulunan özel denetim ve 437 nci maddede öngörülen inceleme hakký ile
birlikte deðerlendirildiðinde amacý daha iyi anlaþýlýr. Çünkü pay sahipleri bu rapora dayanarak so-
rumluluk davasý açabilecekleri gibi bilgi alma haklarýný daha bilinçli bir þekilde kullanabilirler.

Ýkinci fýkra: Dördüncü fýkra altýnda verilen açýklamalara bakýlmalýdýr.
Üçüncü fýkra: Yönetim kurulunun hazýrladýðý raporun sonuç kýsmý, yýllýk rapora alýnarak ola-

ðan genel kurula sunulan, böylece paysahiplerinin aydýnlatýlmasýnda önemli rolü olan kýsýmdýr. Bu-
rada yönetim kurulu, faaliyet yýlýnda gerçekleþtirdiði tüm hukuki iþlemleri ve alýnan veya alýnma-
yan tedbirleri deðerlendirerek, bunlarýn þirkete saðladýðý fayda ve kayýplarý ortaya koyacaktýr. Yö-
netim kurulu, deðerlendirmesini, söz konusu iþlemlerin veya tedbirlerin gerçekleþtirilmesinin söz
konusu olduðu sýrada kendisi tarafýndan bilinen hal ve þartlar ýþýðýnda yapacaktýr. Yönetim kurulu-
nun sorumluluðu açýsýndan kurulca "bilinmesi gereken" bazý hal ve þartlarýn da dikkate alýnýp alýn-
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mayacaðý, öðreti ve içtihat faaliyeti gerektirir. Her halükarda yönetim kurulu, ilgili her hukuki iþ-
lem için karþý edimin uygunluðunu deðerlendirecek, uygun bir karþý edim alýnmamýþsa bundan do-
ðan kaybýn nasýl denkleþtirildiðini açýklayacaktýr. Alýnan veya alýnmasýndan kaçýnýlan tedbirler için
de fayda/zarar analizi yapýlýr. O faaliyet yýlýnda birinci fýkraya göre açýklanmasý gereken bir huku-
ki iþlem veya tedbir bulunmuyorsa, bu da rapora yazýlýr.

Dördüncü fýkra: Bu fýkra, hâkim þirketin yönetim kurulu üyelerinin, baðlý þirketler hakkýnda
bazý iliþkileri sorgulama ve bilgi alma hakkýný düzenlemektedir. Rapor "özenli, gerçeði aynen ve dü-
rüstçe yansýtan hesap verme ilkeleri"ne göre düzenlenmelidir. Raporun niteliðine (kalitesine) iliþkin
bu ölçü emredicidir. "Hesap verme" ibaresi ise hükme bilinçle konulmuþtur. Amaç, sadece aydýn-
latma, üyelerin fikirleri olsun diye bilgi verme deðil; denetlemeye olanak saðlayacak rakamlarýn, ol-
gularýn ve sonuçlarýn açýklanmasýdýr. Hükmün öngörülme amacý hâkim þirketin yönetim kurulu
üyelerine, konsolide bir finansal ve malvarlýksal resim vererek onlara denetim ve gözetim yapma,
gereðinde önlem alma, fikir edinme olanaðýný saðlamaktýr. Bilgi alma hakký baðlý þirketlerin birbir-
leriyle, paysahipleri ve bunlarýn yakýnlarýyla iliþkilerini de kapsadýðýndan, hüküm þeffaflýða da yar-
dýmcý olur. Þirketin bu raporu kendi bilgi ve olanaklarýyla hazýrlamasý hem güçtür; hem de böyle bir
rapor amaca tam olarak hizmet edemez. Bu sebeple madde baðlý þirketlerin de gerekli bilgi ve bel-
geleri vermelerini açýkça ve emredici nitelikte öngörmüþtür.

Baðlý þirket yoruma yer býrakmayacak açýklýkta haklý bir sebebin bulunmasý halinde bilgi ve bel-
ge vermeyi reddedebilir. Ýstenen bilginin hükmün amacý dýþýnda, meselâ bir haberde, davada, diðer
bir raporda, bir kitapta kullanýlacak olmasý, rakibe, potansiyel rakibe veya yabancýlara verilme tehli-
kesi taþýmasý, bu hüküm anlamýnda haklý sebeptir. Bilginin ayrýca amaca uygun kullanýlmasý, yuka-
rýda sayýlan durumlardaki haklýlýðý ortadan kaldýrmaz. Bu anlam özellikle son cümleden anlaþýlýr.

Son cümle özel bir sorumluluk hâlidir. Bu hüküm Alm. POK 312 nci paragrafýndan tamamen
farklý bir açýdan konuya yaklaþmaktadýr.

Madde 200 - Bu madde hâkim þirketin paysahibinin bilgi alma hakkýný baðlý þirketleri kapsa-
yacak tarzda geniþletmek amacýyla öngörülmüþtür. Bu bilgi alma hakkýnýn adresi hâkim þirket yö-
netim kurulu ve bilgi alýnacak yer ise genel kuruldur. 199 uncu maddedeki ölçüler bu hükümde de
tekrarlanmýþtýr.

Madde 201 - Tasarýnýn 201 inci maddesi Alm. POK’nýn 328 inci paragrafýndan kýsmen esin-
lenilmiþ olmakla beraber ondan tamamýyla farklý özgün bir maddedir. Bu farklýlýk ne ayrýntýda, ne
de söylemdedir. Düzenlemelerin amaçlarý ayný ancak hükümleri deðiþiktir. Amaç, temelde köken-
leri ayný olan paylarýn yönetime etkilerini sýnýrlamaktýr. Tasarýda kullanýlabilecek oylarýn saptanma-
sýnda yavru þirketin oylarý esas alýnmýþ, yoksa ana þirketin toplam oylarýna göre oy hakký sýnýrlan-
dýrýlmak yoluna gidilmemiþtir. Ýkinci fýkra sýnýrlamanýn kalktýðý bir istisnai duruma yer vermiþtir.
Sýnýrlama 98 inci madde uyarýnca bildirimle baþlar.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, baðlý þirketin hâkim þirketin paylarýný iktisap etmesi halinde, bu
paylarýn verdiði oylarýn tamamýnýn her zaman kullanýlamayacaðýný hükme baðlamaktadýr. Anýlan
fýkra uyarýnca, baðlý þirket hâkim þirketin ne kadar payýna sahip olursa olsun en çok kendisinin sa-
hip olduðu paylarýn yüzde yirmibeþinin verdiði oylarý kullanabilir. Mesela, yavru þirket ana þirke-
tin sermayesinin yüzde kýrkýna sahipse, yüzde kýrkýn yüzde yirmibeþi olan yüzde on yavru þirketin
kullanabileceði oyun sýnýrýný gösterir. Geri kalan yüzde otuz donar. Buna karþýlýk esin kaynaðý olan
Alm. POK’da yavru ortaklýðýn paylarý deðil de ana ortaklýðýn toplam oylarý esas alýnýr ve yavru or-
taklýk ana ortaklýðýn toplam oylarýnýn yüzde yirmibeþine kadar oy kullanmak hakkýný elde eder. Me-
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sela, ana þirkette imtiyazlýlar da dahil olmak üzere ikibin pay varsa, buna karþýlýk yavru þirketin ana
þirketin sermayesine iþtiraki yüzde kýrk olup, bu dörtyüz oy yapýyorsa yavru þirket dörtyüz oyun tü-
münü kullanabilir. Çünkü ana þirketin toplam oylarýnýn dörtte biri yani sýnýr beþyüz oydur. Oysa ay-
ný örnekte Tasarýya göre yavru þirket sadece yüz oy kullanabilir. Birinci fýkradaki kural ana þirketin
paylarýnýn veya oylarýnýn çoðunluðuna sahip olmadýðý halde topluluðu yöneten azýnlýktaki pay sa-
hiplerinin haksýz bir olanaktan yararlanmasýna engel olmak için öngörülmüþtür. Kural topluluk hu-
kukunda, kanun koyucularýn hemen hemen daima yer verdikleri bir ilkeye dayanmakta ve nesnel
adalet anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr.

Kural sadece oy haklarý için deðil, payýn verdiði diðer haklar için de geçerlidir. Çünkü, yukarý-
da iþaret edilen nesnel adalet anlayýþý, ana þirketin ve topluluðun karþýlýklý iþtiraklerle bir azýnlýðýn
menfaatine kullanýlmasýna engeldir. Ancak yavru ortaklýðýn iþtirakinin ekonomik deðerine zarar ver-
memek için rüçhan hakký ile bedelsiz paylarý iktisap haklarý istisna edilmelidir. Hüküm uyarýnca kul-
lanýlmayan haklar kaybolmaz, donar ve bu paylarýn devri ile yeni devralan donmuþ haklarý kullanma
olanaðýna sahip bulunur. Kullanýlmayan kýsým toplantý ve karar nisaplarýnda hesaba katýlmaz.

Bir ana þirketin birden çok yavru þirketi ile karþýlýklý iþtirakleri varsa her þirket açýsýndan sýnýr-
lamalar ayrý olarak doðar. Tasarý ana þirketin birden çok yavru þirketle bu tür bir iliþki içinde bulun-
masýný, azýnlýkta kalan pay sahipleri açýsýndan olumsuz bir durum olarak deðerlendirmekte ve yay-
gýnlýk kazanmasýnda hukuk politikasý açýsýndan sakýnca görmektedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra uyarýnca karþýlýklý iþtirak, iþtirak eden þirketlerin her ikisi üzerinde de
hakimiyet saðlýyorsa sýnýrlama ortadan kalkar. Çünkü karþýlýklý iþtirakin her iki þirkete de hakimi-
yet saðlamasý halinde Tasarýnýn 197 nci maddesi uyarýnca her ikisi de baðlý her ikisi de hâkim þir-
ket sayýlýr ve bu konumda bulunmanýn sonuçlarýna katlanýr. Tasarý bu olumsuz konumu daha da
aðýrlaþtýrmak istememiþtir.

Madde 202 - Hakimiyet, hâkim þirkete bu gücü baðlý þirketlere karþý hukuka aykýrý olarak kul-
lanmasý hakkýný vermez. Her hukuka aykýrý kullanmada olduðu gibi, buradaki hukuka aykýrý kullan-
maya da sonuç baðlanmýþtýr. Hakimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasýnýn belirlenmesi ve hükümle-
rinin gösterilmesi Türk hukukunda yenidir. Düzenleme Türk sorumluluk hukukuna yeni ufuk ve bo-
yut kazandýrmakta, hukuka baðlýlýðý vurgulamaktadýr. 202 nci madde hükmü, büyük bölümü itiba-
rýyla özgündür. Hakimiyetin hukuka aykýrý olarak kullanýlmasý hâllerini sýnýrlý sayý olmadan göster-
mekte ve sonuçlarýný düzenlemektedir. 202 nci maddede öngörülen herhangi bir iþlem, meselâ ke-
falet veya garanti verme, alacak ya da borç devretme, birleþme, bölünme, kanunen hukuka aykýrý
deðildir. Hukuka aykýrýlýk, hakimiyetin kullanýlmasý ve uygulanmasý baðlamýndan doðmaktadýr.
Hukuka aykýrýlýk, iþlemin, alýnan kararýn veya uygulanan ya da uygulanmasýndan kaçýnýlan önlemin
baðlý þirketin kaybýna sebep olmasýndan ve þirkete, paysahiplerine ve þirket alacaklýlarýna zarar ver-
mesinden ve þirket yönünden haklý bir sebebi bulunmamasýndan kaynaklanmaktadýr.

202 nci madde sýnýrlý sayý olmadan iki kategori hakimiyet uygulamasý öngörmüþtür: (1) Baðlý
þirkete yaptýrýlan bazý hukukî iþlemler (kâr, borç, alacak devri gibi) ve maddî fiiller (tesisi yenile-
meme, kapatma, üretimi kýsýtlama gibi) ve (2) Baðlý þirkete aldýrýlan birleþme, bölünme, tür deðiþ-
tirme, menkul deðer ihracý gibi önemli kararlar.

Birinci fýkra: Hakimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasý hâlleri hükümde sýnýrlý bir þekilde gös-
terilmemiþ, sadece en çok rastlanýlanlar örnek olarak sayýlmýþtýr. Birinci fýkranýn ilk cümlesinde
kullanýlan "kayýp" kelimesi borçlar hukuku anlamýnda "zarar"dan farklý ve onu da kapsayacak ge-
niþliktedir. Kayýp bir malvarlýðý eksilmesi veya malvarlýðýnýn artmasýnýn önlenmesi þeklinde ortaya
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çýkabileceði gibi, iþ, fon ve personel devrinde olduðu üzere þansýn veya bir iþi baþarý ile yapabilme ola-
naðýnýn yitirilmesi tarzýnda da görülebilir. Mehaz Kanunda kayýp için “Nachteil” kelimesi kullanýlmýþ,
bu kelime Alman Kanununun Ýngilizce çevirisinde “disadvantage” kelimesi ile karþýlanmýþtýr.

Birinci fýkrada, baðlý þirketi kayba uðratabilecek bazý iþlem ve önlemler gruplar halinde ve sý-
nýrlý sayý (numerus clausus) olmadan sayýlmýþtýr. Birinci grupta baðlý þirketin bir iþinin, bazý varlýk-
larýnýn veya fonlarýnýn, personelinin baþka bir topluluk þirketine aktarýlmasý, alacak temliki veya
borç devri gibi iþlemlerin yapýlmasý söz konusudur. Örnek olarak gösterilen iþlemlerin yapýlmasýy-
la sonucun doðmuþ olmasý þart deðildir. Ýþlemin kayba sebebiyet verebileceðinin ikna edici bulgu-
lar ve çýkarýmlarla anlaþýlmasý yeterlidir. Meselâ, bir ihaleye girmemek veya ihale þartlarýndan ba-
zýlarýný gerçekleþtirebilecekken bundan bilinçli olarak kaçýnmak "iþ"in devridir. Ýhale konusunun,
amaçlanan iþletme tarafýndan kazýnýlmamýþ olmasý önemli deðildir. Önemli olan, kaybýn þartlarýnýn
baðlý þirket tarafýndan hazýrlanmasýdýr. Somut olayýn özelliklerine göre, "kâr aktarýlmasý"nýn ayný
zamanda "kâr nakli" olarak da anlaþýlmasý, amaca uygun yorum gereðidir. Ýkinci grup baðlý þirke-
tin, hâkim þirketin hakimiyeti kullanmasý sonucu, kendisine kayýp verecek tarzda aynî ve þahsî yük-
ler üstlenmesidir. Diðer bir grup kayýp hali ise, hâkim þirketin makro planlarýna ve politikalarýna
baðlý þirketin feda edilmesi gibi uygulamalardýr.

Hükümdeki "yöneltecek" ibaresi de bilinçle seçilmiþtir. Çünkü birinci fýkrada öngörülen iþlem
ve olgularýn tasarlanmasý, planlanmasý veya gerçekleþtirilebilmesi için hâkim þirket, yönetim kuru-
lu kararlarýnýn alýnmasýnda oy gücü ile etkili olabileceði gibi, çeþitli baský uygulamalarýna giriþebi-
lir, "yöneltecek" ibaresi, bütün bu pratikleri kapsar.

Hüküm, hâkim þirketin veya ortaklarýn makro politikalarýnýn uygulanabilmesine de olanak sað-
layan, esnek bir kurala yer vermiþtir. O da, baðlý þirkete verilen kaybýn o hesap yýlýnda fiilen denk-
leþtirilmesi veya denkleþtirmenin nasýl ve ne zaman yapýlacaðý konusunda þirkete bir talep hakký ta-
nýnmasýdýr. Denkleþtirme baðlý þirkete yarar ve bir avantaj tanýnmasý gibi kaybýn giderilmesini sað-
layacak bir karþýlýða iliþkin olabilir. Mesela verilen garanti veya kefaletin, karþý garanti ve kefalet
ya da avalle güvence altýna alýnmasý, herhangi bir lisans ve marka kullanma hakký tanýnmasý, her-
hangi bir ücret talep edilmeden araþtýrma ve geliþtirme hizmeti verilmesi, know-how verilmesi, per-
sonele staj ve eðitim imkânlarý saðlanmasý, pazarlama aðýndan yararlandýrýlmasý, denk deðerde bir
taþýnmazýn devri, baðlý þirketin kayba uðramasýnýn karþýlýðýnda yararlandýrýlmýþ olan diðer bir bað-
lý þirketin sermaye artýrýmýnda rüçhan hakký tanýnmasý, þartlý sermaye artýrýmýnda kayba uðrayan þir-
ketin hak sahibi kýlýnmasý gibi. Denkleþtirme, kayba sebebiyet verilen hesap yýlý içinde fiilen gerçek-
leþtirilebileceði gibi, o hesap yýlý içinde þirkete denkleþtirmenin nasýl ve ne zaman yapýlacaðý konu-
sunda bir talep hakký kazandýrýlmasý da mümkündür. Talep hakkýnýn kullanýlmasýnýn, beklenen fay-
dayý saðlamayacak þekilde uzun bir süreye yayýlmamasý ve kayba uðrayan baðlý þirketin yenilik do-
ðurucu haklarla talebin konusuna kavuþmasýnýn mekanizmalarýnýn da öngörülmesi tercih edilmelidir.

Kaynak kanun öðretisinde, talep hakkýnýn bir sözleþme ile tanýnmasý görüþü hâkimdir. Sözleþ-
menin denkleþtirme için güvence olacaðý þüphesizdir. Sözleþmenin taraflarýný hâkim þirket ile bað-
lý þirket oluþturur. Ancak, sözleþmenin yerine hâkim þirketin bir taahhüdü de amaca hizmet edebi-
lir. Alman öðretisi tarihi sebeplerle taahhüdü þüphe ile karþýlamaktadýr. Tarihi sebep ise Alman dü-
zenlemesinin ilk þeklinde sözleþmenin metinde yer almýþ olmasýdýr.



---- 142 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Birinci fýkranýn (b) ve devamý bentlerinde denkleþtirmenin yapýlmamasý halinde söz konusu
olabilecek dava haklarý ve þartlarý düzenlenmiþtir. Burada öngörülen davalarýn açýlabilmesinin þar-
tý süresi içinde denkleþtirmenin yerine getirilmemesi veya süresi içinde bu konuda þirkete bir talep
hakký tanýnmamasýdýr. Dava hakký, þirkete tanýnmamýþ, bunun yerine paysahipleriyle þirket alacak-
lýlarýna bu olanak saðlanmýþtýr. Bunun sebebi hukukî gerçekçiliktir. Çünkü, þirketin bu davayý ha-
kim þirkete karþý açýp samimiyetle izleyebileceði konusunda þüpheye düþülmüþtür. Kökleþmiþ uy-
gulama da bu þüpheyi destekler niteliktedir. Ayrýca baðlý þirket yönetim kurulunu, hâkim þirket ve
yönetim kurulu ile karþý karþýya getirmenin doðru bir hukuk politikasý olmadýðý inancý aðýrlýk ka-
zanmýþtýr. 553 ve devamý maddeler hükümlerinin aksine alacaklýlarýn dava açma haklarý þirketin
iflâsýna baðlanmamýþtýr.

(d) bendi, kaynak Kanunun 317 nci paragrafýndan alýnmýþtýr. Hüküm, adaletin gereðidir. Mad-
denin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan iþlem ve fiiller hakimiyet iliþkilerinden doðmayýp da
basiretli hareketin bir gereði olarak ortaya çýkýyorsa, maddenin uygulanmasýna imkân yoktur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, hakimiyetin kullanýlmasýnýn yol açabileceði sakýncalara karþý bir di-
ðer çözümü getirmektedir. Hakimiyetin kullanýlmasý sebebiyle baðlý þirkette yapýlan bazý iþlemlere
muhalif olan paysahipleri, muhalif olduklarý iþlemin doðurduðu zararlarýn giderilmesini isteyebile-
cekleri gibi, kendi paylarýnýn þirket tarafýndan satýn alýnmasýný da dava edebilirler. Türk hukukunda
yeni olan bu dava, hakimiyetin kullanýlmasý karþýsýnda azýnlýkta kalan ve hakimiyetin kullanýlýþ bi-
çimine karþý çýkan paysahiplerine þirketten çýkýþ imkâný vermektedir. Talep ve davanýn þartý, karþý
çýkýlan iþlemin baðlý þirket yönünden açýkça anlaþýlabilir bir haklý sebebin bulunmamasýdýr.

Beþinci fýkra: Uygulamada, baðlý þirket yönetim kurulu üyeleri, kendilerinin sorumluluðunu ge-
rektirebileceðini düþündükleri için yapmaktan çekinecekleri bazý tasarruflarý, yukarýdan gelen talimat
nedeniyle yapmak zorunda kalabilmektedirler. Böyle bir durumda kalan yönetim kurulu üyesi, kanun-
dan doðan sorumluluðunu bertaraf edemez. Bu nedenle, yönetim kurulu üyesi, kendisine düþebilecek
sorumluluðun hâkim þirket tarafýndan karþýlanmasý için hâkim þirketle sözleþme yapmalýdýr.

Madde 203 - Tam hakimiyete iliþkin bu ilk hüküm, somut olay gerçeðinin gereðine uygun ola-
rak, mevcut hukukumuz da dahil bir çok hukukta varolan gerçek düzen ve dogmatik düzen çeliþki-
sini ortadan kaldýrmaktadýr. Bir þirket doðrudan veya dolaylý bir þekilde bir diðer þirketin paylarýna
ve oy haklarýnýn yüzde yüzüne sahipse baðlý þirketin yönetim kurulu "tam baðlý" bir yönetim kuru-
ludur. Tam baðlý yönetim kurulu, hâkim þirketin veya þirketler topluluðunun politikalarýna ve tali-
matlarýna uymak zorunda bulunan, aksi halde iþini yitirecek olan üyelerden oluþan bir kuruldur. Her
gelen üye, ayný konumda olur. Bu konumdaki yönetim kurullarýnýn þirketlerinin menfaatlerini hâ-
kim þirketin menfaatine üstün tutmalarý gerektiðini kabul etmek ve aksi halde yönetim kurulu üye-
lerinin sorumluluðuna gitmek, gerçeðe gözleri kapayan, aldatýcý ve yanýltýcý bir varsayýmdýr. Böyle
bir yönetim kurulu yönünden uygun olan çözüm, onlarýn talimatlarý yerine getirmek zorunda bulun-
duklarýný, bundan dolayý þirketlerine ve paysahiplerine karþý sorumsuz olduklarýný kabul etmek, an-
cak þirket alacaklýlarýna dava hakký tanýmak, hâkim þirketi verdiði talimatlardan doðacak kayýplar-
dan sorumlu tutmak düþüncesine dayanarak bulunabilir. Hükmün uygulanabilmesinin ikinci þartý,
talimatýn toplulukça belirlenmiþ somut politikalarýn gereði olmasýdýr. Bu ilke özellikle Fransýz Yük-
sek Mahkemesinin verdiði Rosenblum kararýnda ifadesini bulmuþtur. Günlük gereksinimlere göre
verilen talimatlar 203 üncü maddenin kapsamý dýþýndadýr. Bu tür talimat verilmesi halinde þirket
alacaklarýna karþý hâkim þirketin sorumluluðu aðýrlaþýr. Zaten baðlý þirket hâkim þirketin doðrudan
veya dolayýsýyla sahipliðinde bulunduðuna göre paysahiplerine dava hakký tanýmak hukuken müm-
kün deðildir. Aksini kabul, talimatý verip, kayba sebep olana dava hakký tanýmak anlamýna gelir.
Alacaklýlar ise 206 ncý madde ile korunmuþtur.
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Bu hükmün uygulanabilmesinin þartý olan pay ve oy haklarýnýn yüzde yüzüne sahip olunmasý
gereði, emredici niteliktedir. Bu hükmü, 208 inci madde tamamlamaktadýr.

Þirkette yüzde on oranýna varan bir azlýk var ise, hâkim veya yavru þirketlerden birine bunla-
rýn paylarýný satýn alarak tam hakimiyeti saðlama olanaðý verildiðine göre anýlan hükmün uygula-
masýnda esneklik saðlanabilir. Ayrýca, 141 inci maddenin ikinci fýkrasýna, anýlan fýkranýn gerekçe-
sine ve 208 inci maddeyle gerekçesine bakýlmalýdýr.

Madde 204 - Bu madde, iki yönden 203 üncü maddenin istisnasýný oluþturur. Hüküm (1) tali-
mata uyulma gereðinin (2) uyulmuþsa yönetim kurulu üyelerinin sorumsuzluðunun istisnasýdýr.
Baþka bir deyiþle yönetim kurulu 204 üncü maddeye raðmen baðlý þirketin ödeme gücünü açýkça
aþan veya tehlikeye düþürebilecek ya da önemli varlýklarýn yitirilmesine sebep olabilecek talimata
uymuþsa 205 inci maddeye dayanamaz.

Madde 205 - 205 inci madde, 203 ve 204 üncü maddeleri tamamlamaktadýr. Hüküm, sorum-
suzluðu sadece 203 üncü madde þartlarýna uyan talimatlara özgülemiþtir. "Sorumlu tutulabilecek di-
ðer kiþiler" ibaresinin yorumu öðreti ve içtihatlarla yapýlacaktýr. Ancak ibarenin 553 üncü ve deva-
mý maddeler ile birlikte deðerlendirilip sonuca varýlmasý gerekir.

Madde 206 - Birinci fýkra: Tam hakimiyet halinde hâkim þirket baðlý þirketin kaybýný denk-
leþtirmek zorundadýr. Aksi halde þirket alacaklýlarý hem hâkim þirketi hem de hâkim þirketin yöne-
tim kurulu üyelerini dava edebilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ 557, 560 ve 561 inci madde hükümle-
ri uygulanýr. Bu maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra davalýlarýn sorumluluktan hangi hallerde kurtulabileceðini düzenlemiþtir.
Madde 207 - Bu hüküm Tasarýnýn tam hakimiyete iliþkin hükümlerinin uygulanabilmesini sað-

lamak amacýyla öngörülmüþtür.
Madde 208 - Bu hüküm þirketler topluluðuna iliþkin Forum Europeum'un önerisinden esinle-

nerek kaleme alýnmýþtýr. Amaç, bir þirketin sermayesinin ve oy haklarýnýn yüzde doksanbeþinin uy-
gun gördüðü bir kararýn alýnýp uygulanmasýna çoðu kiþisel çeþitli sebeplerle karþý çýkan ortakla-
rýn/paysahiplerinin þirketi bunaltan ve engelleyen davranýþlarýna son verip þirket içi barýþý saðla-
maktýr. Kötüye kullanmalara ve özellikle pay bedelinin ödenmemesi tehlikesine engel olmak ama-
cý ile karar mahkemeye býrakýlmýþ, pay bedeli kanunen belirlenmiþtir.

Madde 209 - Türkiye bu hüküm ile, Avrupa öðretisinde çoðunluk tarafýndan savunulan güven
kavramýnýn önemli bir uygulamasýný oluþturan ve Ýsviçre Federal Mahkemesinin Wibru/Swissair
kararý (BGE 120 II 331) ile kabul edilen þirketler topluluðunun (konzern'in) toplumda veya tüketi-
cide yarattýðý güvenden doðan sorumluluðu kanunen düzenleyen ilk ülkedir. Sorunun özel ve dar bir
þekilde görünüþü "patronaj açýklamasý"dýr. Hükmün amacý bir þirketler topluluðu baðlamýnda hâkim
þirketin toplumda veya daha dar bir çevre olan tüketicide yarattýðý güveni kullandýðý takdirde bu
kullanmanýn sonuçlarýný yüklenmesini saðlamaktýr.

Baðlý þirketler çoðu kez üyesi olduklarý þirketler topluluðunun adýný þirket kýrtasiyesinde, ilân
ve özellikle reklamlarda zikretmekte bu yolla kendilerine müþteri baðlamakta, ticarî menfaat saðla-
maktadýr. Adý anýlan þirketler topluluðunun toplumda yüksek itibarý haiz olduðu durumlarda bu ka-
zanç yüksek olmaktadýr.

Kullanýlan topluluk adýna güvenerek halkýn veya daha dar anlamda tüketicinin baðlý þirkete yö-
nelmesinin ve baðlý þirketin pazar payýnýn yükseltilmesinin temelinde, o topluluðun üyesi olan þirke-
tin, dürüst hareket edeceði, verdiði bilgilerin ve kamuya açýklanan tablo ve belgelerinin gerçeði yan-
sýttýðý, teknolojinin üstün, kalitenin iyi ve herþeyin gereði gibi olduðu inanç ve güveni vardýr. Ýtiba-
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rýn kullanýlmasý ise, somut olaya göre belirlenir. Kullanýlma için adýn zikredilmesi, topluluk logosu-
nun kullanýlmasý þart deðildir. Tablo, bilgi, kalite vs. güvene uymuyor ise adýnýn kullanýlmasýna se-
sini çýkarmayan hâkim þirket sonuçtan sorumlu olmalýdýr. Bu sebeple sorumluluðun merkez þartý,
"itibarýn kullanýlmasý"dýr. Kullanma yoksa, sadece topluluða "mensubiyet", sorumluluðu doðurmaz.

Her þirketler topluluðu hükmün kapsamýnda deðildir. Bir topluluðun kapsama girebilmesi için
itibarýnýn topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaþmýþ olmasý gerekir. Bu da, somut ola-
ya göre belirlenir.

Madde 210 - Birinci fýkra:Madde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna þirketlere iliþkin düzenleme
yetkisini açýk ve net bir þekilde vermektedir. SPK ve BDDK gibi özerk kuruluþlarýn kural koyma
yetkisini kanunla tanýrken, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna bu yetkiyi tanýmamak hem doðru olmaz
hem de yapýsal bir çeliþki yaratýlmýþ olur. Birinci fýkra geleneðe uygun olarak Bakanlýk düzeyinde
yapýlan ve daha çok mevzuatýn doðru uygulanmasýna odaklanmýþ olan denetlemeyi de Sanayi ve Ti-
caret Bakanlýðýna vermiþtir.

Ýkinci fýkra: Bu fýkra, Türk uygulamasýnýn tedavisi güç bir hastalýðýna çare bulmaya yönelik-
tir. Þirketler, özellikle anonim þirketler alanýnda, birçok bakanlýk, kurum ve kuruluþ, þirketin iþlet-
me konusuyla veya sermaye piyasasýyla ilgileri dolayýsýyla þirketin kuruluþuna ve esas sözleþme de-
ðiþikliklerine izin vermek istemekte, izni esas sözleþmeye madde eklenmesi gibi þartlara baðlamak-
tadýrlar. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüðü ilkeleri ile baðdaþmayan bu tür uygulamalara karþý
Tasarýda birçok hükümle önlem alýnmaya çalýþýlmýþtýr (madde 340 gibi). Bu fýkra da bu hükümler-
den biridir. Tasarýya, “izin verme”nin denetlemek olmadýðý ve “bürokrasi”nin çoðu kez denetleme-
ye yararý olmayan izinle baþladýðý görüþü hâkim olmuþtur. Nesnel normlar (normatif sistem) hukuk
güvenliðini saðlamakta, izin ise önemli bir yarar saðlamamaktadýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra 6762 sayýlý Kanunun 274 üncü maddesinin ikinci fýkrasýndan esin-
lenerek kaleme alýnmýþtýr. Mevcut metinden iki noktada ayrýlýnmýþtýr. Bunlardan birincisi fesih dava-
sýnýn sadece sermaye þirketlerine özgülenmiþ olmasýdýr. Þahýs þirketlerinde kamu düzenine aykýrýlýk
olasýlýðýnýn çok dar varsayýmlarda gerçekleþebileceði düþünülmüþtür. Ayrýca, ultra viresin kaldýrýlmýþ
olmasý nedeniyle iþletme konusuna aykýrýlýðýn söz konusu þirketlerde fesih davasýna yol açmamasý
gerekir. Ýþletme konusuna aykýrý iþlemlerde fesih davasýnýn sermaye þirketlerinde korunmuþ olmasý
önemli ve etkili aykýrýlýklarda boþluk yaratmamak görüþünden kaynaklanmaktadýr. Ancak, mahke-
melerin bu sebeple fesih davalarýný, varolan duruma nazaran daha büyük bir özenle ve yeni ölçekler
baðlamýnda ele alacaklarý þüphesizdir. Ýkinci olarak fesih davasýnýn açýlabilmesi için bir yýllýk bir sü-
re verilmiþtir. Bu sürenin niteliðinin saptanmasý yargý kararlarýna ve öðretiye býrakýlmýþtýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Kollektif Þirket
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Þirketin Niteliði ve Kuruluþu
Madde 211 - Bu taným hükmü, 6762 sayýlý Kanunun 153 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 212 - Kollektif þirket sözleþmesine iliþkin bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 154 üncü

maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 213 - 6762 sayýlý Kanunun 155 inci maddesini karþýlayan bu maddede sadece dilin

güncelleþtirilmesi çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
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Madde 214 - 6762 sayýlý Kanunun 156 ncý maddesini karþýlayan bu hükümle ilgili olarak de-
ðiþikliði gerektirecek herhangi bir gereksinime rastlanmamýþtýr.

Madde 215 - 6762 sayýlý Kanunun 157 nci maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 216 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 158 inci maddesinden alýnmýþtýr. Oldukça zengin

bir uygulamasý olan 216 ncý madde hükümleri sorumluluk hukukuna önemli katkýlarda bulunmuþtur.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler
Madde 217 - 6762 sayýlý Kanunun 159 uncu maddesi, ortaklar arasý iliþkilerde sözleþme ser-

bestisini dolaylý olarak ifade etmekte ve ayrýca gereði olmadýðý halde ticaret þirketlerine iliþkin ge-
nel hükümlere gönderme yapmaktaydý. Tasarýnýn 217 nci maddesi, ortaklar arasý iliþkilerde sözleþ-
me serbestisini vurgulamak amacýyla öngörülmüþtür.

Madde 218 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 160 ýncý maddesine karþýlýk gelmektedir. Söz ko-
nusu Kanunun 160 ýncý maddesi, þahýs þirketlerinin hâkim özden organ ilkesini öngörmektedir. An-
cak yönetici ortaklarýn þirket sözleþmesi ve kararýyla da atanabilmelerini düzenlemektedir. Ayrýca,
6762 sayýlý Kanunda olduðu gibi ticarî mümessil ve vekillere iliþkin hükümler saklý tutulmuþtur.

Madde 219 - 6762 sayýlý Kanunun 161 inci maddesinden aynen alýnan bu hükmün dili yeni-
leþtirilmiþtir.

Madde 220 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 162 nci maddesinden aynen Tasarýya yansýtýl-
mýþtýr.

Madde 221 - 6762 sayýlý Kanunun 163 üncü maddesini karþýlayan bu hükmün dili yenileþtiril-
miþtir.

Madde 222 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 164 üncü maddesinden alýnarak Tasarýya yansý-
týlmýþtýr.

Madde 223 - Bu hüküm esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 165 inci maddesinin tekrarýdýr. Sa-
dece olaðanüstü iþlemlere iliþkin konular listesi zenginleþtirilerek öðretideki tartýþmalara son ver-
mek amacý güdülmüþtür.

Madde 224 - Ortaðýn þirkete faiz verme borcuna iliþkin 6762 sayýlý Kanunun 166 ncý madde-
si çeþitli boþluklar içeriyordu:

(1) 6762 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesi, sadece þirketten alýnan ödünçlere ait faizi düzenliyor
izlenimini vermektedir. Oysa uygulamada yoðun olan, þirketten yetkisiz para çekilmesi ve bunun
için faiz ödenmemesidir.

(2) Faizin baþlangýcý sadece ödünçlere göre ve þirketin aleyhine düzenlemiþtir.
Tasarý bu aksaklýklarý düzeltmek amacýyla kaleme alýnmýþtýr.
Madde 225 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 167 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek Ta-

sarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 226 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanun, ortaklarýn oy haklarýna iliþkin bir hükme yer ver-

memiþti. Kanunda her ortaðýn oy hakkýný haiz olup olmadýðý ve oyun hangi kritere göre belirleneceði
ve bazý ortaklara daha fazla oy hakký tanýnýp tanýnamayacaðý açýk deðildir. Tasarýnýn 226 ncý madde-
sinin birinci fýkrasý hükmü, bu eksikliði, kollektif þirketin niteliðine uygun bir þekilde gidermektedir.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanun çeþitli maddelerinde kararlarýn, "ekseriyetle" veya "ittifakla"
alýnacaðýný belirtmiþ, fakat bu iki kavramýn anlamýný açýklamamýþtýr. Tasarýnýn bu maddesi anýlan
kavramlarý tanýmlamaktadýr.
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Madde 227 - 6762 sayýlý Kanunun 169 uncu maddesinin birinci fýkrasýný karþýlayan Tasarýnýn
bu hükmü modern muhasebe ve bilânço hukukuna uygun olarak düzenlenmiþ ayrýca ortaðýn kâr pa-
yý daha kesin kurallara baðlanmýþtýr.

Madde 228 - 6762 sayýlý Kanunun 170 inci maddesini karþýlayan bu hükümde ilk deðiþiklik
kenar baþlýkta yapýlmýþtýr. Mevcut hükmün kenar baþlýðýnda yer alan “alacaðý isteme hakký” ibare-
si metne nazaran dardýr. Çünkü, hüküm alacaðý deðil çeþitli iþlemleri içermektedir. Ayrýca doðru
kullanýlmayan bazý kavramlarýn yerine tam karþýlýklarý konulmuþtur.

Madde 229 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 171 inci maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 230 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 172 nci maddesinden alýnmýþ ve dili güncelleþtiri-

lerek Tasarýya konulmuþtur.
Madde 231 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 173 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Ýliþkileri

Madde 232 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 174 üncü maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 233 - Tasarýnýn bu maddesi, 6762 sayýlý Kanunun 176 ncý maddesinin tekrarýdýr. Buna

karþýlýk 6762 sayýlý Kanunun 175 inci maddesi Tasarýya alýnmamýþtýr. Çünkü, 6762 sayýlý Kanunun
175 inci maddesi, ayný Kanunun 160 ncý maddesine gönderme yaparak hem 6762 sayýlý Kanunun
155 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (6) numaralý bendi hükmü ile çeliþiyor, hem de temsil kuru-
muna uymuyordu.

Madde 234 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 176 ncý maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 235 - Tasarýnýn bu maddesi yenidir. Çünkü, gerekli olduðu halde, 6762 sayýlý Kanun

temsil yetkisinin kaldýrýlmasýna iliþkin bir hükme yer vermemiþtir. Tasarýnýn 235 inci maddesi hük-
mü Ýsv. BK 565 inci maddesinden alýnmýþtýr. Bu kanun boþluðu, hem öðretide eleþtirilmiþ hem de
uygulamalarda bazý güçlüklere yol açmýþtýr.

Madde 236 - Kollektif ortaklarýn sorumluluðu ilkesini koyan bu madde 6762 sayýlý Kanunun
178 inci maddesinden alýnmýþtýr.

Madde 237 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 179 uncu maddesinden alýnmýþ olup, ortaklarýn so-
rumluluðunun derecesini düzenleyen ilkesel nitelikte hükümler içermektedir.

Madde 238 - 6762 sayýlý Kanunun 180 inci maddesinden Tasarýya aktarýlan bu madde, Ülke-
mizde yoðun uygulamasý bulunan hükümlere yer verdiði ve hukukumuza özgü olduðu için hüküm-
de hiçbir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.

Madde 239 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 181 inci maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 240 - 6762 sayýlý Kanunun 182 nci maddesini karþýlayan bu madde, yoðun ve yerleþik

bir uygulamayý haizdir. Bu sebeple maddede herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
Madde 241 - 6762 sayýlý Kanunun 183 üncü maddesini karþýlayan bu hüküm aynen Tasarýya

aktarýlmýþtýr.
Madde 242 - 6762 sayýlý Kanunun 184 üncü maddesini karþýlayan bu hükümde herhangi bir

deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Sona Ermesi ve Ortaðýn Ayrýlmasý
Madde 243 - 6762 sayýlý Kanunun 185 inci maddesini karþýlayan bu hükümde bazý deðiþiklik-

ler yapýlmýþtýr. Ýlk olarak A)’nýn baþlýðý “Sona Erme” olarak düzeltilmiþtir. Bu düzeltme bölüm baþ-
lýðýnda da yapýlmýþtýr. Çünkü 6762 sayýlý Kanun tüm sona erme hâllerini “infisah” olarak adlandýr-
mýþ, fesih ile infisah ayrýmý yapmamýþtýr. Bu düzeltme izleyen maddelerde de yapýlmýþtýr.
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Madde 244 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 186 ncý maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 245 - 6762 sayýlý Kanunun 187 nci maddesini karþýlayan haklý sebep hükmü kavram-

larýn tanýmlarý yönünden bazý deðiþikliklere uðramýþtýr. Ýkinci fýkra anlamýný ortaya koyar þekilde
kaleme alýnmýþtýr.

Madde 246 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 188 inci maddesinden Tasarýya alýnmýþtýr. Hükümde-
ki “protesto” kelimesi yerinde görülmeyerek amaca daha uygun olan “bildirim” ile deðiþtirilmiþtir.

Madde 247 - Belirsiz süreli veya süresiz þirkete iliþkin 6762 sayýlý Kanunun 189 uncu Madde-
si, dili amacýna ve anlamýna uygun bir þekilde düzeltilerek Tasarýya alýnmýþtýr.

Madde 248 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 190 ýncý maddesinden ifadesi düzeltilerek alýnmýþtýr.
Madde 249 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 191 inci maddesi Tasarýya aynen aktarýlmýþtýr.
Madde 250 - Madde 6762 sayýlý Kanunun 192 nci maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 251 - 6762 sayýlý Kanunun 193 üncü maddesini karþýlayan bu hükümde hiçbir deðiþik-

lik yapýlmamýþtýr.
Madde 252 - Bu madde 6762 sayýlý Kanunun 194 üncü maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 253 - Ortaðýn ölümüne iliþkin 6762 sayýlý Kanunun 195 inci maddesi, hükümlerinde

hiçbir deðiþiklik yapýlmadan; ancak dili düzeltilerek ve anlamý daha iyi ifade eden kelimeler seçi-
lerek Tasarýya alýnmýþtýr.

Madde 254 - 6762 sayýlý Kanunun 196 ncý maddesini karþýlayan bu hüküm aynen Tasarýya ak-
tarýlmýþtýr.

Madde 255 - 6762 sayýlý Kanunun 197 nci maddesinin yerini alan Tasarýnýn 255 inci maddesi
esas alýnmýþ, fakat mevcut düzenlemenin içerdiði bazý aksaklýklar giderilmeye çalýþýlmýþtýr.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 197 nci maddesinin birinci fýkrasýnda "mukavelede hüküm
bulunduðu takdirde" ibaresi iki þekilde yorumlanmaya müsaittir. Bir yoruma göre, þirket sözleþme-
sinde hüküm bulunduðu takdirde, diðer ortaklar, kiþiliðinde haklý sebep doðan ortaðý bir kararla þir-
ketten çýkarabilir. Ýkinci yorum uyarýnca, diðer ortaklarýn þahsýnda haklý sebep doðan ortaðý þirket-
ten çýkarma hakký doðaldýr. Bu yetkinin doðallýðý kollektif þirketin þahýs þirketi niteliðinden kaynak-
lanýr. Onun için, söz konusu hakkýn þirket sözleþmesinde bulunmasý þart deðildir. Þirket sözleþme-
sinde böyle bir düzenleme bulunmasa bile þirket mezkûr ortaðý þirketten çýkarabilir. Düzenleme çý-
karma kararýnýn hangi nisapla alýnmasý gerektiði hususunda yapýlabilir. Karar, kural olarak oybirli-
ði ile alýnmalýdýr; ancak þirket sözleþmesinde hüküm varsa çoðunlukla da alýnabilir. Yargýtay, haklý
olarak ikinci yorumu benimsemiþtir. Tasarý, birinci fýkrayý bu yoruma uygun olarak düzenlemiþtir.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunda üç aylýk sürenin niteliði tartýþmalýdýr. Tasarý bunun hak dü-
þürücü süre olduðunu açýkça belirtmiþtir.

Üçüncü fýkra: 6762 sayýlý Kanun, 197 nci maddesinin birinci fýkrasý uyarýnca çýkarma kararý
alýnamamasý veya buna teþebbüs edilmemesi halinde her bir ortaðýn mahkemede çýkarma davasý
açýp açamayacaðý hususunda suskundur. Üçüncü fýkra bu hakký, yani, actio pro socio’yu Yargýtay
kararlarý ile uyum içinde ve açýkça düzenlemiþtir.

Madde 256 - Madde 6762 sayýlý Kanunun 198 inci maddesinden Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 257 - Madde 6762 sayýlý Kanunun 199 uncu maddesinden alýnmýþtýr. Ancak hükmün

ifadesinde bazý düzeltici deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Madde 258 - 6762 sayýlý Kanunun 200 üncü maddesini karþýlayan madde, Tasarýya aynen ak-

tarýlmýþtýr.
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Madde 259 - Bu madde 6762 sayýlý Kanunun 201 inci maddesinden bazý deðiþikliklerle Tasa-
rýya alýnmýþtýr.

Madde 260 - 6762 sayýlý Kanunun 202 üncü maddesi herhangi bir deðiþiklik yapýlmadan, an-
cak dili düzeltilerek Tasarýya alýnmýþtýr. Bu madde ile ilgili olarak bir açýklama yapmak gereði or-
taya çýkmaktadýr. Maddede þirketten çýkan ortaðýn ayrýlma payýnýn çýkmanýn istendiði, çýkarýlan or-
taðýn ayrýlma payýnýn ise ortaðýn çýkarýldýðý tarihteki þirket varlýðý esas alýnarak hesaplanacaðý ya-
zýlýdýr. Þirketin varlýðýnýn esas alýnacaðý tarihlerin farklý olarak belirtilmesinin adil olmadýðý düþü-
nülmektedir. 6762 sayýlý Kanundan aynen alýnan bu hüküm kaynak Kanunun 580 inci maddesinin
ikinci fýkrasýndan da farklýdýr. Çýkma, çýkan ortaðýn iradesine dayandýðý için ayrýlma payýnýn hesap-
lanmasýnda bu iradenin kullanýldýðý (açýklandýðý) tarihteki þirket varlýðýnýn esas alýnmasý hem man-
týða hem de adalete uygundur. Buna karþýlýk çýkarma yani ihraç ortaðýn iradesine raðmen vuku bul-
maktadýr. Ortak bu karara karþý itiraz edebilecek, gereðinde mahkemeye gidebilecektir. Uzun zaman
alabilecek bu süreçte çýkarýlma tarihinin esas alýnmasý daha doðru olur. Çünkü çýkarýlma bazý hal-
lerde mahkeme kararý ile kesinleþecektir.

Madde 261 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 203 üncü maddesini karþýlamaktadýr.
Madde 262 - 6762 sayýlý Kanunun 204 üncü maddesini karþýlayan bu hüküm, dilin yenileþti-

rilmesi dýþýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmadan Tasarýya aktarýlmýþtýr.
Madde 263 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 205 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-

nen alýnmýþtýr.
Madde 264 - 6762 sayýlý Kanun, Alm. TK ile Ýsv. BK'nýn aksine ayrýlan ortaðýn, ortak iken doðmuþ

olan þirket borçlarýndan kaynaklanan sorumluluðuna iliþkin özel bir zamanaþýmý süresi öngörmemiþtir. Bu
eksiklik, her alacaðýn kendi zamanaþýmý süresine baðlý olmasý sonucunu doðurmuþ ve bazý sakýncalara yol
açmýþtýr. Öðretide 6762 sayýlý Kanunun bu sisteminin ayrýlan ortaðýn bazý durumlarda uzun yýllar sorum-
luluðu sýrtýnda taþýdýðý, bunun da nesnel adalete uygun olmadýðý gerekçesiyle eleþtirilmiþtir. Ayrýca, her
borcun ayrý bir zamanaþýmý süresine baðlanmasý da kanun tekniðine aykýrý görülmüþtür. Tasarýnýn 264 ilâ
266 ncý maddeleri mezkur eksikliði gidermek amacýyla öngörülmüþtür.

Tasarýnýn 264 üncü maddesi tüm borçlar (alacaklar) için üç yýllýk bir özel zamanaþýmý süresi
getirmekte ve bu sürenin baþlangýcýný da çeþitli varsayýmlara göre açýkça belirlemektedir. Ýlk iki fýk-
rada bir taraftan bu varsayýmlara göre baþlangýç süresi gösterilmiþ diðer taraftan da herhangi bir ala-
caðýn süresinin daha kýsa olmasý halinde kýsa sürenin uygulanacaðý belirtilmiþtir.

Maddenin üçüncü fýkrasý, üç yýllýk zamanaþýmýnýn ortaklarýn birbirlerine karþý alacaklarýnda
uygulanmayacaðýný açýkça belirtmektedir.

Madde 265 - Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 266 - Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Tasfiye

Madde 267 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 206 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 268 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 207 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 269 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 208 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.
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Madde 270 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 209 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 271 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 210 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 272 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 201 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 273 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 212 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 274 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 213 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 275 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 214 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 276 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 215 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 277 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 216 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 278 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 217 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 279 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 218 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 280 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 219 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 281 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 220 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 282 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 221 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 283 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 222 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 284 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 223 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 285 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 224 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 286 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 225 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 287 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 226 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 288 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 227 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 289 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 228 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 290 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 229 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 291 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 230 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.
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Madde 292 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 231 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 293 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 232 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 294 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 233 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 295 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 234 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 296 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 235 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek ve ba-
zý deðiþiklikler yapýlarak alýnmýþtýr. Paranýn yatýrýlacaðý bankanýn mahkemece belirlenmesi uygun
görülmüþtür.

Madde 297 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 236 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 298 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 237 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 299 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 238 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 300 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 239 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 301 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 240 ýncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 302 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 241 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 303 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 242 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Þirket
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Þirketin Niteliði ve Kuruluþu
Madde 304 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 243 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-

nen alýnmýþtýr.
Madde 305 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla, öðreti-

de savunulan görüþler gözetilerek öngörülmüþtür.
Madde 306 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 245 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen

alýnmýþtýr.
Madde 307 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 246 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen

alýnmýþtýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler
Madde 308 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 247 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen

alýnmýþtýr.
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Madde 309 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla, öðreti-
de savunulan görüþler gözetilerek öngörülmüþtür.

Madde 310 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 249 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 311 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 250 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 312 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 251 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 313 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 252 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 314 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 253 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 315 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 254 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 316 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 255 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Olan Ýliþkileri

Madde 317 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 256 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 318 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla, öðreti-
de savunulan görüþler gözetilerek düzenlenmiþtir.

Madde 319 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 258 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 320 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 259 uncu maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 321 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla, öðreti-
de savunulan görüþler gözetilerek düzenlenmiþtir.

Madde 322 - Madde, komanditerin hukukî konumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla, öðreti-
de savunulan görüþler gözetilerek öngörülmüþtür.

Madde 323 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 262 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 324 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 263 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 325 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 264 üncü maddesinden dili güncelleþtirilerek ay-
nen alýnmýþtýr.

Madde 326 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 265 inci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

Madde 327 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 266 ncý maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Madde 328 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 267 nci maddesinden dili güncelleþtirilerek aynen
alýnmýþtýr.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluþ, Temel Ýlkeler

Madde 329 - Birinci fýkra: Tasarýnýn bu hükmünün birinci fýkrasý, 6762 sayýlý Kanunun 269
uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn küçük deðiþikliklerle tekrarýdýr. Taným hem evrensel anonim þir-
ket kavramýna uymaktadýr, hem de halka açýk olan ve olmayan anonim þirketleri kapsamaktadýr. Ay-
ný biçimde kamu sektörü ile özel sektörde çalýþan ve özel hükümlere tâbi bulunan anonim þirketle-
ri de içerecek esnekliktedir. 6762 sayýlý Kanunun 269 uncu maddesinde yer alan "bir unvana sahip"
ibaresi bir taným unsuru olmadýðý ve 45 ile 47 nci maddelerin tekrarý niteliðini taþýdýðý için metin-
den çýkarýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, paysahiplerinin sermaye koyma borcundan doðan sorumluluklarýnýn
sadece þirkete karþý olduðunu belirtmektedir. 6762 sayýlý Kanunda açýk bir þekilde öngörülmemiþ
bulunan bu temel ilkenin vurgulanmasýnda, sadece teorik deðil, ayný zamanda uygulama açýsýndan
da zorunluluk vardýr.

Madde 330 - Bugün özel bir kanunla kurulmuþ anonim þirketlere hemen hemen hiç rastlanma-
maktadýr. Uygulamada, daha çok özel kanunlara veya hükümlere tâbi anonim þirketler mevcuttur:
Sermaye Piyasasý Kanununa tâbi þirketler, bankalar, finansal kiralama þirketleri gibi. Verilen örnek-
lerdeki Kanunlara benzer bir çok kanunun varlýðý dikkate alýnarak 6762 sayýlý Kanunun 270 inci
maddesinin ifadesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.

"Özel kanunlar" ibaresiyle sadece kanunlar kastedilmiþ olup; daha alt düzeydeki normlarýn
kapsama alýnmasýna Tasarýnýn amacý ve lafzý engeldir.

Madde 331 - 6762 sayýlý Kanunun 271 inci maddesinin birinci fýkrasý, sözcük yenilemeleri dý-
þýnda aynen korunmuþtur. Bu hüküm, serbest piyasa ekonomisi ve devlet tekellerinin, "acquis com-
munautaire"e uyum baðlamýnda kaldýrýlmasý ile ayrý bir boyut kazanmýþtýr.

6762 sayýlý Kanunun 271 inci maddesinin ikinci fýkrasý, ayný Kanunun 137 nci maddesindeki
ultra vires ilkesi sistemden çýkarýldýðý için Tasarýya alýnmamýþtýr. Ayrýca, Tasarýnýn 339 uncu mad-
desinin ikinci fýkrasýnýn (b) bendinin açýk hükmü karþýsýnda, 6762 sayýlý Kanunun 271 inci madde-
sinin ikinci fýkrasý hükmüne gerek bulunmamaktadýr.

Madde 332 - 6762 sayýlý Kanunun 272 nci maddesini karþýlayan bu madde, bir çok yeniliði
içermektedir. Genel olarak belirtilmesi gereken nokta, bu Tasarýda "sermaye" sözcüðünün esas ser-
maye sisteminde sermayeyi ve kayýtlý sermaye rejiminde çýkarýlmýþ sermayeyi ifade eden bir terim
olduðudur.

Birinci fýkra: Birinci fýkrada, (1) kapalý anonim þirketlerin de kayýtlý sermaye sistemini kabul
etmelerine olanak tanýnmýþtýr. Çünkü, anýlan sistemi halka açýk anonim þirketlere özgülemenin ne
teorik bir temeli ne de ikna edici bir sebebi vardýr. Ayrýca kanun, tür öðretisi baðlamýnda anonim
þirkette tek tür tanýmakta ve iki sýnýf anonim þirket arasýndaki hüküm farklarýný en aza indirme il-
kesini benimsemiþ bulunmaktadýr. Bu deðiþiklikle, birçok çaðdaþ kurum ve bu arada kanuna yeni
giren þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin hükümler (m. 463 vd) daha geniþ bir uygulama alanýna
kavuþacaktýr. Zira kapalý anonim þirketler de söz konusu sistemden yararlanacaktýr. (2) Asgarî ser-
maye kavramý ve bu kavrama baðlý sistem iþlem güvenliðinin saðlanmasýndaki katkýsý nedeniyle
korunmaktadýr (bakýnýz: Genel Gerekçe 60 numaralý paragraf). AB'nin ilgili çevrelerindeki genel
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eðilim, ülkemizde anonim þirketin asgarî sermayesini yükselten çeþitli kanunlar ve SPK tebliðleri
de dikkate alýnarak, esas sermayenin en az ellibin Türk Lirasý, halka açýk olmayan, kayýtlý sermaye-
yi kabul etmiþ anonim þirketlerde baþlangýç sermayesinin de en az yüzbin Türk Lirasý olmasý kabul
edilmiþtir. Ayrýca, Bakanlar Kuruluna bu asgarî tutarlarý artýrabilme yetkisi tanýnarak, kanunu de-
ðiþtirmeden gereksinimleri karþýlayabilmenin yolu açýk tutulmuþtur. (3) Esas sermaye ve kayýtlý ser-
maye kavramlarý kýsaca açýklanmýþtýr. Ancak bu açýklama bir taným niteliði taþýmadýðýndan
SerPK'nýn 3 üncü maddesinin (d) bendinin korunmasý uygun görülmüþtür.

Birinci fýkranýn bir diðer özelliði de, SerPK'daki kayýtlý sermaye düzenlemesinin (Ýsviçre ve
Almanya'da olduðu gibi) yönetim kuruluna yetki verilen, özellikli bir sermaye artýrým yöntemi þek-
linde düþünülmeyip, bir sermaye sistemi (rejimi) olarak kabul edilmesidir. Böylece Türk anonim
þirketler hukuku, esas ve kayýtlý sermaye sistemi diye iki tür (sistem) sermaye tanýmaktadýr. Ayný
sistem kapalý anonim þirketler için de benimsenmiþtir. Buna karþýlýk þarta baðlý sermaye bir tür de-
ðil, özellikli bir artýrým yöntemi, baþka bir deyiþle biçimidir. Kayýtlý sermayenin, esas sözleþmede
yapýlacak bir düzenleme ile "sistem" olmaktan çýkarýlýp bir artýrým yöntemine dönüþtürülüp dönüþ-
türülemeyeceðine Tasarýnýn izin verip vermediði tartýþýlmasý gerekli bir sorundur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra baþlangýç sermayesi ve çýkarýlmýþ sermaye kavramlarýný genel olarak
tanýmlamaktadýr.

Üçüncü fýkra: Halka açýk olmayan anonim þirketlerin, þartlarýn varlýðýnda kayýtlý sermaye sis-
teminden çýkmalarýna veya çýkartýlmalarýna iliþkin bir hükme yer verilerek boþluk doldurulmuþtur.
Sistemden çýkma veya çýkartýlma daha çok usule iliþkin hükümleri gerektirdiðinden buna iliþkin dü-
zenleme Tasarýnýn 210 uncu maddesi uyarýnca Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak,
çýkmaya izin ve çýkartma yetkisi bu Bakanlýkta olacaktýr.

Dördüncü fýkra: SerPK'nýn 12 nci maddesi kayýtlý sermayeyi, halka açýk anonim þirketler ba-
kýmýndan düzenleyen ayrýntýlý kurallar içerdiðinden, bu hükme gönderme yapýlmasý gereði duyul-
muþtur. SerPK'nýn 12 nci maddesinin iki ilâ altýncý fýkralarýna benzer hükümlerin halka açýk olma-
yan anonim þirketler için öngörülmesine gerek duyulmamýþtýr. Çünkü, (a) halka açýk olmayan ano-
nim þirketlerde yönetim kuruluna esas sözleþme ile böyle bir yetki vermenin menfaatler dengesine
uygun düþmeyeceði, hatta tehlikeli olacaðý düþünülmüþtür. (b) Tasarýnýn 357 nci maddesinde öngö-
rülen eþitlik ilkesinin yönetim kurulunu da baðladýðý, bu ilkeye aykýrý yönetim kurulu kararlarýnýn
Tasarýnýn 391 inci maddesi dolayýsýyla geçersiz olduðu þüphesizdir. (c) Tasarýnýn anýlan 391 inci
maddesi yönetim kurulunu yeteri kadar denetleme altýnda tutmakta ve paysahiplerini korumaktadýr.
(d) 461 inci maddenin ikinci fýkrasý, paysahiplerini yönetim kurulunun rüçhan haklarýný sýnýrlandý-
ran kararý karþýsýnda SerPK m. 12'den daha iyi korumaktadýr. (e) Tasarý, imtiyazlý paylarý sýnýrlan-
dýrmýþtýr. Ýmtiyazlý pay çýkarmak yetkisinin esas sözleþme ile yönetim kuruluna tanýnmasý, bu dü-
zenleme ile çeliþmektedir. Þirket, imtiyazlý paylara gereksinim duyuyorsa, esas sözleþmesini deðiþ-
tirmelidir. (f) Tasarýnýn 480 inci maddesinin ikinci fýkrasý primli pay çýkarýlmasý konusunda yöne-
tim kuruluna yetki tanýnmasýna izin vermektedir. (g) Tasarýnýn 391 inci maddesi, SerPK'nýn 12 nci
maddesinin altýncý fýkrasý hükmünden daha etkili ve teoriye uygun bir hükümdür. Nihayet, halka
açýk olmayan anonim þirketlerde kayýtlý sermayeye iliþkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 210
uncu madde uyarýnca düzenleme yetkisini haizdir.

Madde 333 - Anonim þirketlerin kuruluþunda ve esas sözleþme deðiþikliklerinde 4884 sayýlý
Kanunla getirilen dar istisnalý normatif sistem 6762 sayýlý Kanunda aynen korunmuþtur. Ayrýca,
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anonim þirketin kuruluþunun ve esas sözleþme deðiþikliðinin hiçbir makamýn iznine tâbi tutulama-
yacaðý kesin bir tarzda belirtilerek normatif sistemin, hükümdeki istisna dýþýnda mutlak olarak uy-
gulanmasý vurgulanmýþtýr. Bu kesin kural SPK ve BDDK baþta olmak üzere diðer özerk kurumlarý
da kapsar. Kamu menfaati yönünden, kontrolün gerekli olduðu hallerde ilgili makam, isteklerini
STB aracýlýðý ile gerçekleþtirebilir. Böylece Devlet kontrolünde bütünlük saðlanmýþ, çok baþlýlýk ve
öznellik hukukun üstünlüðüne aykýrý kabul edilmiþ ve ana sistemin istisnalarla yozlaþtýrýlmasýna en-
gel olunmuþtur. Hükümdeki “hukukî konum ve nitelik” ile anonim þirketin kamusal yönü bulunup
bulunmadýðý, iþletme konusunun kamu hizmeti yönünden özellik taþýyýp taþýmadýðý, halka açýk olup
olmadýðý veya benzeri özellikleri haiz olup olmadýðý kastedilmiþtir. Ancak bu hüküm SPK, BBDK
ve benzeri kurumlarýn kendi ilke ve kriterlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna bildirmelerine ve bu
Bakanlýk ile bu konuda iþbirliði yapmalarýna engel oluþturmaz.

Madde 334 - Birinci fýkra: 1936 tarihli Ýsviçre Borçlar Kanununun 762 nci maddesinden alý-
narak 1957 yýlýnda 6762 sayýlý Kanun ile hukukumuza giren, ancak çok az uygulanabilen ayný Ka-
nunun 275 inci maddesi, dili güncelleþtirilerek Tasarýda korunmuþtur. Söz konusu hüküm, SPK’nýn
kurumsal yönetim ilkeleri baðlamýnda “baðýmsýz üye” çerçevesinde de yararlý olabilir. 6762 sayýlý
Kanundaki hükümde yer alan, kamu tüzel kiþilerinin denetleme kurulunda temsilci bulundurabilme
hakký, Tasarýnýn benimsediði yeni denetleme düzeni dolayýsýyla hükümden çýkarýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkrada öngörülmüþ bulunan kamu tüzel kiþisinin temsilcisini görevden al-
ma hakký, atama hakkýnýn simetriði olmasý nedeniyle Tasarýda devam ettirilmiþtir.

Madde 335 - Madde ön-anonim þirketin varlýðýna iþaret etmekte ve bu þirketin oluþma anýný
açýklýða kavuþturmaktadýr. Ön-anonim þirket, tüzel kiþiliði haiz anonim þirketten farklýdýr. Anýlan
nokta 355 inci maddenin birinci fýkrasýnýn saklý tutulmasý ile vurgulanmýþtýr. Ön-anonim þirket ile
anonim þirketin ayrýþmasý sadece Tasarýnýn 12 nci maddesi bakýmýndan deðil, organlarýn oluþumu
ve yetkilerini kullanma anlarýnýn belirlenmesi baþta olmak üzere birçok diðer hüküm yönünden de
önemlidir. Hakim görüþ uyarýnca, ön-anonim þirket bir adî þirket ve dernek olmayýp; bir elbirliði
mülkiyeti (þirketi) oluþturur. Ön-þirketin ortaklarý (kurucular) tacir sýfatýný taþýmazlar. Þirketin tes-
cili ile ön-þirket tasfiyesiz sona erer. Tek kiþi anonim þirketinde ise ön-þirket tek kurucunun özel
malvarlýðý niteliðini taþýr. Türk hukukunda ön-anonim þirketin niteliði ile hukukî durumu öðretide
ve mahkeme kararlarýnda açýklýða kavuþacaktýr.

Madde 336 - Kuruluþ belgeleri sýnýrlý sayý (numerus clausus) olarak belirtilmiþtir. Madde, ku-
ruluþun denetlenmesi (m. 351), sorumluluk (m. 351, 358, 549, 562 ve 563), sermaye artýrýmlarýna
ve diðer komþu kurumlara iliþkin hükümlerin uygulanmasý yönünden önemlidir. Ancak, kuruluþ
belgelerinin bazýlarýnýn sorumluluk bakýmýndan dikkatle deðerlendirilmesi gerekir. Meselâ, esas
sözleþme ve kuruluþla ilgili her sözleþme ve bu sözleþmelerdeki her kanuna (Tasarýya) aykýrý hü-
küm, Tasarýnýn 549 uncu maddesi çerçevesinde sorumluluða yol açmaz. Aykýrýlýk, 549 ve devamý
hükümleri anlamýnda sorumluluk doðuracak nitelikte olmalý veya Tasarýnýn 562 nci maddesi baðla-
mýnda olayda suçun unsurlarý var olmalýdýr.

Hükmün amacý, aleniliði saðlamak, gizli sözleþme yapýlmasýný olabildiðince önlemek ve pay-
sahipleri sözleþmesini (shareholders agreement) kuruluþun ve þirketler hukukunun saçaðýnýn dýþýn-
da tutmaktýr. Sözleþmeler dahil, kuruluþla ilgili bütün belgelerin sicil dosyasýna tevdi edilmesinin
sebebi budur. Gizli sözleþme veya belgenin varlýðý 349'a aykýrý ise, muvazaa oluþturuyor ya da ku-
ruluþun temel güvencesi olan önlemleri perdeliyorsa kanunen sorumluluk doðurabilir.

Sözleþmelerin, kuruluþ belgelerinin sorumluluðun ve dolayýsýyla 549, 562 ve 563 üncü madde-
lerin kapsamý içine alýnmasýnýn sebebi, kurulmakta olan þirket üzerinden menfaat saðlanmasýna ola-
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bildiðince engel olmaktýr. Bu hüküm 351 inci madde ile birlikte ve sermayenin korunmasý amacýna
uygun olarak yorumlanýp deðerlendirildiðinde, sermayenin ve paysahiplerinin korunmalarý, tatmin
edici ve ratio legis'e uygun bir þekilde gerçekleþecektir.

Diðer yandan 336 ncý madde, 353 üncü maddedeki fesih davasý yönünden de önem taþýmakta
ve 356 ncý maddede öngörülen kanuna karþý hile hükmü ile tamamlanmaktadýr.

Madde 337 - Birinci fýkra: Tasarý tedrici kuruluþa yer vermediði için, kurucular sadece anî
kuruluþ sistemine göre tanýmlanmýþtýr. Hüküm, hukukî (m. 549) ve cezaî (m. 562 ve 563) hüküm-
lerin uygulanmasý, kurucular beyaný (m. 349) ve dolaylý olarak kuruluþun denetlenmesi (m. 351)
yönlerinden önem taþýmakta, ayrýca 338 inci madde ile baðlantý içinde bulunmaktadýr. Birleþme, bö-
lünme ve tür deðiþtirme gibi yapý deðiþikliklerinde ve yeni kuruluþ þeklinin söz konusu olduðu hal-
lerde 337 nci maddenin, dolayýsýyla yukarýda anýlan hükümlerin uygulanýp uygulanmayacaðý öðre-
tiye býrakýlmýþtýr. Bu varsayýmlarda 337 nci madde anlamýnda kurucu bulunup bulunmadýðý soru-
nunda kanun kesin bir tavýr almamýþtýr. Kurucular çevresini geniþleten özel hükümler karþýsýnda
337 nci maddenin uygulanma kabiliyeti yoktur.

Kurucunun hukuken kiþi niteliðini taþýmasý, yani gerçek veya tüzel kiþi olmasý, taahhütte bulu-
nacak ve kurucular beyanýný (m. 349) imzalayacak ehliyette olmasý gerekir. Yarý (quasi) tüzel kiþi-
lerin tanýmlarý, bunlarýn kurucu olup olamayacaklarý ve diðer elbirliði mülkiyeti topluluklarýnýn du-
rumunun öðretinin yorumlarýna açýk olduðu þüphesizdir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra kurucular çevresini geniþletmiþtir: Hesabýna pay taahhüt edilmiþ ve
esas sözleþme imzalanmýþ bulunan kiþi de kuruluþtan doðan sorumluluk bakýmýndan kurucu sayýl-
mýþ, böylece hukukî (m. 549) ve cezaî (m. 562 ve 563) yaptýrýmlarýn ve ilgili diðer hükümlerin kap-
samýna alýnmýþtýr. Ýkinci cümle, hesabýna taahhüt ve imza iþlemleri yapýlan kiþiyi, bu kiþi tarafýndan
bilinen ve bilinmesi gereken hususlar yönünden temsilci ile eþit durumda kabul etmiþ; sorumluluk-
ta özdeþlik ilkesini benimsemiþtir.

Madde 338 - Birinci fýkra: Birinci fýkra, kurucular için asgarî bir sayý öngörmemiþ, böylece
tek kiþilik anonim þirketin kurulmasýna ve tek paysahibi ile devam etmesine izin vermiþtir. Þirketin
-istisnaen- paysahibi olduðu durumlarda þirket paysahibi olarak kabul edilmemiþtir. Tek kiþilik ano-
nim þirket bütün dünya uygulamasýnda gereksinimi duyulan bir hukukî organizasyon þeklidir. Bu
þekil “þirket” kavramýna aykýrý olmadýðý gibi sanýldýðýnýn aksine muvazaaya da pek müsait deðildir.
Daha doðru bir ifadeyle herhangi bir þirket türü ne kadar kötüye kullanýlabilir ve mavazaa aracý ola-
bilirse, tek kiþilik þirket de o kadar kötüye kullanma ve muvazaa konusu olabilir. Tek paysahipli bir
anonim þirket, binlerce personele, yaygýn bir örgüte ve kalabalýk bir yönetim kuruluna sahip olabi-
lir. Tek paysahipli bir anonim þirkette bu pay sahibi bir gerçek kiþi olabileceði gibi, bir tüzel kiþi,
binlerce paysahibi bulunan bir pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirket veya baþka bir ser-
maye þirketi de olabilir. Batýda tek paysahipli anonim þirketler sadece bir limited þirket veya iþlet-
meci vakýf tarafýndan oluþturulmaktadýr. Ýþletmecilik yapan vakfýn Türk Medenî Kanunda tanýnma-
mýþ olmasý önemli bir eksikliktir. Ancak tek paysahipli veya ortaklý anonim ve limited þirketlerin,
hukukumuzda da büyük gereksinimi duyulan iþletmeci vakýflarýn yolunu açacaðý ve Türk hukuku-
nun bu suretle bir düzenlemeye kavuþacaðý düþünülmektedir. Tek paysahibi veya ortaðý bir iþletme-
ci vakýf olan bir anonim veya limited þirket kurumsallaþmanýn en uygun aracýdýr. Baþarýlý ve yerle-
þik kimi aile þirketlerini tek kiþilik anonim þirketin sunacaðý olanaklarla daðýlmaktan ve kaybolmak-
tan kurtulmalarý bu örgütlenme þekliyle mümkün olabilecektir. Tek paysahipli veya ortaklý anonim
ve limited þirketler baðlamýnda oluþacak öðretinin ve ilkesel yargý kararlarýnýn Türk hukukuna katký-



---- 156 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

larý bir süre sonra görülecektir. Bugünkü modern öðretide “þirket” kavramýný birden ziyade ortak ta-
nýmlamamakta, belirleyici unsur ticarî iþletmeyi merkez alan ticarî, sýnaî veya hizmete dönük orga-
nizasyon olmaktadýr.

Hükümde 330 uncu madde saklý tutularak özel kanunlarýn asgarî bir sayý öngörmelerine geçer-
lilik kazandýrýlmýþtýr. Böylece AET'nin þirketlere iliþkin 89/667 sayýlý Onikinci Yönergesinin taný-
dýðý olanaktan yararlanýlmýþtýr. Bu hüküm açýkça belirli, tanýmlanmýþ bir anonim þirket "tip"inin ka-
nunî tip olarak kabul edilmemiþ bulunduðunu, yani esas tipin halka açýk veya kapalý anonim þirket
olmadýðýný da belirtmekte, sýnýrlayýcý bir tür öðretisine baðlý kalýnmadýðýný ortaya koymaktadýr. Tek
kiþilik anonim þirket, inter alia, þirketler topluluðunda çatý þirket olarak kullanýlabilir, kurumsallaþ-
maya yardýmcý olabilir, vakýf iþletmeciliðini kolaylaþtýrabilir. Tüm bu iþlevlerin yerine getirilebil-
mesi için uydurma paysahibi yaratmak þeklindeki hile-i þer'iyeye kapýlarý kapattýðý için hukukî dü-
rüstlüðe ve gerçekçiliðe de uygundur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, iþlem ve hukuk güvenliði ile þeffaflýk ilkelerinin gereði olarak öngö-
rülmüþtür; 574 üncü madde ile koþuttur.

Madde 339 - Birinci fýkra: Birinci fýkra, anonim þirketin sözleþmesel niteliðini vurgulamak-
ta, Tasarýnýn 335 inci maddesi anlamýnda kurucu iþlemin belirleyici ve tanýmlayýcý belgesinin asgarî
kanunî içeriðini belirlemekte ve sözleþmenin kurulmasýnýn þeklî þartýný göstermektedir.

Esas sözleþme iki tür hüküm grubunu içerir. Bunlardan birincisi þeklî, ikincisi ise maddî hü-
kümlerden oluþur. Þeklî olanlar, organlarýn oluþumu ile ilgilidir; mutlak zorunlu nitelik taþýrlar. Ýkin-
ci grup ise, þirketin kurucularý ve gelecekteki paysahipleri arasýndaki iliþkileri düzenlemekte ve bir
çeþit paysahipleri arasý anayasa iþlevi görmektedir.

Tasarýnýn bu maddesinde, 6762 sayýlý Kanunun 279 uncu maddesi ana noktalarýyla korunmuþ,
yalnýz esas sözleþmede bulunmasý gerekli kayýtlar ayrýntýlý bir þekilde yazýlmýþ ve daha açýk bir ifa-
de kullanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Kayýtlarýn teker teker açýklanmasýna gerek yoktur. Çünkü, hem kayýt-
larýn anlamlarý açýktýr hem de bunlarýn her birine ileride sýrasý geldiðinde ayrýntýlý olarak yorum ge-
tirilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Bu fýkra esas sözleþmenin asgarî zorunlu içeriðini göstermektedir. Zorunlu içeri-
ðin bir kaç iþlevi vardýr: (a) Zorunlu içeriðe uyulmamýþsa, sicil müdürü esas sözleþmeyi tamamlan-
masý veya düzeltilmesi için geri çevirir. (b) Zorunlu içeriðe dahil olup da esas sözleþmede öngörül-
memiþ bir husus üçüncü kiþilere, hatta bir kýsým öðretiye göre, paysahipleri baþta olmak üzere hiç
kimseye karþý ileri sürülemez. Tescil edilen içerik ile ilân olunan içerik farklý ise Tasarýnýn 37 nci
maddesi uygulanýr. (c) hisse senetlerinin devredilebilmelerinin baðlý olduðu þartlara iliþkin olarak
üçüncü kiþiyi aydýnlatýcý bilgi verir. (d) þirketin kimlik özelliklerini ortaya koyar, þirketi üçüncü ki-
þilere tanýtýr. Bu sebeple hüküm, kamuyu aydýnlatma açýsýndan da iþlev sahibidir. Nihayet en önem-
lisi ikinci fýkra, þirketi ilgilendiren bir çok iþlemin hukukî temelini ve dayanaðýný oluþturmaktadýr.

Üçüncü fýkra: Ýlk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleþme ile atanmalarý anî kuruluþun nite-
liði gereðidir. Bu organýn þirketin tüzel kiþilik kazanmasý ile oluþup çalýþabilmesi için üçüncü fýk-
ranýn varlýðý zorunludur.

Madde 340 - Tasarýnýn yeni olan bu maddesi, normatif sistemin zorunlu bir parçasýdýr. Alm.
POK 23 (5) paragrafýndan esinlenerek kaleme alýnmýþ bulunan bu hükmün, Alman öðretisinde bir
çok karþýtý vardýr; Türkiye'de de hükmün eleþtirileceðinden þüphe edilmemiþ, bu husus da hesaba
katýlarak hüküm öngörülmüþtür. Maddeyi eleþtirenler, hükmün, esas sözleþmenin düzenlenmesinde
paysahiplerinin iradelerine pek az yer býraktýðýný, bütün esas sözleþmelerin bir örnek hâle gelmesi-
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ne sebep olacaðýný; emredici olmayan hükümlerin belirlenmesi tartýþmasýný yaratacaðýný; ticaret si-
cili müdürüne geniþ takdir yetkisi verilmiþ olduðunu ileri sürerler. Ancak hükmün, açýkça geçersiz
olan, paysahipleriyle alacaklýlarýn haklarýný zedeleyen veya sýnýrlayan düzenlemelerin esas sözleþ-
melere girmesine engel olduðu, bazý kurum ve kuruluþlarýn þirketlere istedikleri esas sözleþme hü-
kümlerini dayatmalarý yolunu kapattýðý, bu yararýn da Ülkemiz açýsýndan küçümsenmeyecek dere-
cede önem taþýdýðý ve hukukun üstünlüðü ilkesinin saðlanmasýnda etkin bir rol oynayacaðý; esas
sözleþme hükümlerinin geçerliliðine iliþkin davalarýn sayýsýný azaltmak gibi bir yararý da beraberin-
de getirdiði dikkate alýnmasý gereken noktalardan sadece bir kaçýdýr. Anonim þirketler hukukunda
bireysel paysahipliði haklarý ile azlýk haklarý öðretisinin bugün gittikçe etkisini kaybeden sözleþme
özgürlüðü ilkesini sýnýrlandýrdýðýndan þüphe edilemez.

Diðer yandan bu hüküm dolaylý bir þekilde bir mutlak paysahipliði ve azlýk hakký da yaratmak-
tadýr. Her iki hakkýn da anýlan haklardaki dava listesini zenginleþtirdiði þüphesizdir. Ayrýca, kanun-
da emredici nitelik taþýmayan bir çok hüküm bulunduðu gerçeðinin de hükmün bir örnek esas söz-
leþmeler yaratacaðý eleþtirisinin haklýlýk temellerini sorgulanabilir hâle getirdiði de muhakkaktýr.

Madde, ikinci cümlesinde Alman hükmünden ayrýlmaktadýr. Cümlenin amacý, Sermaye Piya-
sasý Kanunu, Bankalar Kanunu, FKK gibi anonim þirketlere iliþkin çoðu kez yorum güçlüðü içeren
kanunlara kendi konularý çerçevesinde serbesti tanýmaktýr. Hüküm uyarýnca bu kanunlar kendi alan-
larýna özgülenecek, Türk Ticaret Kanununa müdahalede bulunamayacaktýr. Yargý kararlarýnýn da bu
ilkeye özenle hayat vereceði düþünülmektedir.

340 ýncý madde, bu Kanunun herhangi bir hükmünden açýkça anlaþýlmasa bile, esas sözleþme
ile, yönetim kurulu üyeleri baþta olmak üzere yöneticiler, denetçiler, iþlem denetçileri ve benzeri ki-
þiler için yaþ, ek meslekî nitelikler ve kiþisel þartlar konulmasýna; komisyonlar ve kurullar oluþtu-
rulmasýna; þeref baþkanlýklarý ve danýþma konseyleri ihdas olunmasýna, kurumsal yönetim ilkeleri-
nin uygulanmasýna engel deðildir. Çünkü, her anonim þirket, yöneticilerinde Kanunda öngörülenle-
re ek olarak nitelikler aramak, yaþ sýnýrlarý koymak ve danýþma kurullarý kurmak hakkýna sahiptir.

Hükümdeki "kanunda açýkça izin verilmiþse" ibaresi, maddenin lafzýndan "sapabilme" imkâný-
nýn açýkça anlaþýlmadýðý durumlarda, amaca uygun düþen, metodoloji öðretisine aykýrý olmayan,
tatmin edici gerekçelere dayanan, sonuçlarý adil olan ve menfaatler dengesini gözeten bir yorumla
"sapabilme"nin haklýlýk kazandýðý varsayýmlarý da kapsamaktadýr. Kanunun somut olay hakkýnda
sustuðu hallerde kanunî boþluðun doldurulmasýna iliþkin metodoloji kurallarý uygulanýr.

Madde 341 - Bu madde, sermayenin korunmasý ilkesinin bir gereði olarak öngörülmüþtür. Hü-
küm, saðlýklý bir kuruluþun gereði olan sermayenin korunmasýna (Genel Gerekçe 57 numaralý pa-
ragraf) iliþkin denetimi, noter aþamasýnda baþlatmakta, kuruluþta sorumluluk taþýyan kiþiler arasýna
noteri de katmaktadýr. Madde notere imzalarýn onayý yanýnda, paylarýn tamamýnýn kayýtsýz ve þart-
sýz taahhüt olunup olunmadýðýný incelemek görevini vermektedir. Taahhüdün þartsýz ve taahhüt ko-
nusunun da yüksüz olmasý gereði 335 inci ve 342 nci maddelerde öngörülmüþtür. Ýnceleme, taah-
hüdün bulunup bulunmadýðý ve bir þarta baðlanýp baðlanmadýðý ile sýnýrlýdýr. Noter, taahhüdün mu-
vazaadan arî olup olmadýðýný incelemek zorunda deðildir. Çünkü noter, açýkça belli olan haller dý-
þýnda bunu belirleyemez. Noter, 339 uncu madde gereði kurucularýn imzasýnýn onanmasý için esas
sözleþme kendisine ibraz edildiðinde incelemesini yapacak ve esas sözleþmenin altýna onay þerhini
koyacaktýr.

Madde 342 - 342 nci madde, anonim þirkete sermaye olarak konulabilecek ayînlarý ve bunla-
rýn hukukî durumlarýný genel hükümlerden farklý olarak, ancak ilgili maddeyi saklý tutarak düzenle-
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miþtir. Üzerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunan, nakden takdir ve devrolunamayan
ayînlarýn anonim þirkete sermaye olarak konulmasý, sermayenin korunmasý ilkesi ile baðdaþmaz bu-
lunmuþtur, 6762 sayýlý Kanunda düzenlenmeyen bu nokta açýklýða kavuþturulmuþtur. Tapuya bað-
lanmamýþ, zilyedliðin devri yolu ile devredilen taþýnmazlar sorununun içtihata býrakýlmasý uygun
görülmüþtür.

"Fikrî mülkiyet haklarý" ibaresi, fikir ve sanat eserlerini, baðlantýlý haklarý, markalarý, tasarým-
larý, patentleri, coðrafî iþaretleri, tescil edilmemiþ haklar ile bilgileri, bitki geliþtirilmesini, yani ýs-
lahçý haklarýný, yarý iletkenlerin topografyalarýný kapsayacak þekilde geniþ anlaþýlmalýdýr. Elektro-
nik ortamlar, kazandýklarý deðer dolayýsýyla hükme dahil edilmiþtir. Ancak, devredilebilme ve nak-
den takdir olunabilme þartýnýn gerek fikrî mülkiyet haklarý gerek elektronik ortamlar için de arana-
caðý þüphesizdir. Ayrýca, fikrî mülkiyet haklarý ile elektronik ortamlar çok çeþitli türleri içerdikleri
için bu türlerden bazýlarý, özellikle baðlantýlý haklar, meselâ bir kýsým fonogram yapýmcýsý haklarý
sermaye olarak konulmaya müsait olmayabilir, ya da bu haklarýn deðerlendirilmeleri sorun oluþtu-
rabilir. Tasarýnýn 343 üncü maddesine göre yapýlacak deðerlendirmede, bilirkiþiler bu noktayý be-
lirtmek, mahkemenin dikkatini çeken, ifadesi açýk olan ve kesin nitelik taþýyan görüþ beyan etmek-
le yükümlüdürler. 351 inci madde uyarýnca, kuruluþ denetçisinin sözü edilen konularda görüþ ve
ikazlarýný sicil memuruna açýk olarak bildirmesi gerekir.

Madde 343 - 6762 sayýlý Kanunun 283 üncü maddesi ve 303 üncü maddesinin ikinci fýkrasýyla
benzerlikler taþýyan bu hüküm, aynî sermaye ile kuruluþ sýrasýnda devralýnacak iþletme ve ayînlara,
mahkeme tarafýndan atanan bilirkiþilerce deðer biçilmesi uygulamasýný, saðladýðý güvenlik sebebiy-
le devam ettirmekte, böylece sermayenin korunmasý ilkesinin gereðini yerine getirmektedir (Genel
Gerekçe, 57 ve 60 numaralý paragraf). Bilirkiþi sayýsý mahkeme tarafýndan belirlenir. Ancak, Tasarý-
nýn 128 inci maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca, bilirkiþi tarafýndan belirlenen deðerlerin aynen esas
sözleþmeye yazýlmalarý gerektiðinden ve taþýnmazlarýn tapuya þerh verilmeleri ve taþýnýrlarýn da tev-
di edilmeleri þart olduðundan, ticaret sicili müdürü mahkeme bilirkiþilerince yapýlmýþ deðerlendir-
meyi de arayacak, aksi halde aynî sermayeyi kabul etmeyecektir. Mevcut düzenleme ile Tasarý ara-
sýnda bazý farklýlýk vardýr: (1) Bilirkiþiler raporlarýnda, seçtikleri deðerleme yönteminin somut olay
için hem en adil hem de en uygun yöntem olduðunu açýklamalýdýrlar. Bu þart, bilirkiþilerin somut
olay gerçeðinin icap ettirdiði uzmanlýða sahip olmalarý, ayrýntýlý ve karþýlaþtýrmalarý içeren açýklama-
lar yapmalarý zorunluðuna da iþaret eder. (2) Rapor resmî nitelik taþýdýðýndan, mevzuatýmýzdaki
"resmî" evraka iliþkin hükümlere tabîdir. (3) Tasarýda rapora açýkça itiraz hakký tanýnmýþtýr. (4) Ala-
caklarýn sermaye olarak konulmasý halinde bunlarýn varlýðý ve deðeri, yeminli malî müþavir veya ser-
best muhasebeci malî müþavir raporuyla belirlenir. Bu rapor da "resmî" nitelik taþýr.

Diðer bazý kanunlarda yer alan ve "mahkemece atanmýþ bilirkiþi" ilkesine istisna getiren, dü-
zenlemelerin geçerliliðini tanýyan, yani bunlarý saklý tutan bir hükme, maddede bilinçli bir þekilde
yer verilmemiþtir. Temel bir Kanun olan Türk Ticaret Kanununun söz konusu deðerlemenin mah-
keme tarafýndan atanmýþ bilirkiþilerce yapýlmasýna iliþkin ilkesinin baþka kanunlarla aþýlmasý uygun
görülmemiþ, hatta uygulama dikkate alýndýðýnda mezkûr istisna sakýncalý bulunmuþtur. Çünkü,
mahkemece atanmýþ bilirkiþinin bertaraf edilmesi "bürokratik" bir engelin kaldýrýlmasý olmayýp bir
güvencenin yok edilmesidir. Genel Gerekçenin 093. numarasýnda yer alan raporda, bazý hallerde
aynî sermaye konulmasýnda bilirkiþi deðerlemesinden vazgeçilebileceðine iliþkin görüþler henüz
güvenilir bir sistemi iþaret edememiþtir. Ayrýca, özel bir kanunla deðerleme yetkisinin bir kiþi veya
kuruma verilmesi halinde 550, 551, 562 ve 563 üncü maddeler baþta olmak üzere, çeþitli sorumlu-
luk hükümleri uygulanmaz duruma gelmektedir. Sisteme bu çapta istisna getirilmesine izin verme-
mek iþlem güvenliðinin gereðidir.
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Rapora yapýlan itirazýn mahkemece en hýzlý þekilde sonuçlandýrýlmasý ratio legis gereðidir. Hü-
kümdeki ticaret mahkemesinin yetkisi kesindir.

Madde 344 - Birinci fýkra: Kapalý anonim þirketlerde, sermayenin tümünün tescilden önce
ödenmesi zorunluðunun bu tür þirketler için gerekli olmadýðý ilkesinden hareket eden Ýsviçre
(m. 632) ve Almanya (m. 36a) gibi ülkelerde de hala ayný sistemin varlýðý gözönüne alýnarak, mad-
de ile, dengeli bir düzenleme getirilmiþtir.

Hukukumuza 559 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile gelen, pay bedelinin ne oranda ne
zaman ödenmesinin þart olduðu konusundaki belirsizlik, 344 üncü maddenin birinci fýkrasýnda, na-
kit karþýlýðý pay taahhüt edilmiþ olmasý halinde, pay bedelinin en az yüzde yirmibeþinin, tescilden
önce ödenmesi zorunluðu açýkça öngörülerek, ortadan kaldýrýlmýþtýr. Kalan sermaye borcunun, tes-
cili izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi þartý ile sermayenin ödenmemiþ kýsmýnýn "unutulmaya bý-
rakýlmasý" saðlanmýþ, bu yolla sermayenin korunmasý ilkesine (Genel Gerekçe 57 ve 60 numaralý
paragraf) uygun hareket edilmiþtir. Bakiyenin ödetilmesini saðlamak ve gerekliyse 210 uncu mad-
denin dördüncü fýkrasý hükmü uyarýnca fesih davasý açmak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn görevi-
dir. Ýhraç priminin tamamýnýn ödenmesi de açýkça hüküm altýna alýnmýþtýr. Primin tamamýnýn öden-
mesi zorunluðu ile bir yandan taksidin mümkün olup olmadýðý tereddüdünün ortadan kaldýrýlmasý,
diðer taraftan da özvarlýðýn güçlendirilmesi amaçlanmýþtýr.

Ýkinci fýkra: SerPK taksitli ödemeyi uygun görmediðinden, anýlan Kanunun ilgili hükümleri
tereddütlere yol açýlmamasý için saklý tutulmuþtur.

Madde 345 - 559 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kalkan 288 inci madde-
den esinlenen bu hüküm, 344 üncü maddenin gereðidir.

Madde 346 - Tedrici kuruluþun kaldýrýlmýþ olmasý sistemimizde bir boþluk yaratmayacaktýr.
Çünkü, 6762 sayýlý Kanunun yarým yüzyýlý aþan uygulanma süreci içinde, bu kuruluþa hemen hiç
baþvurulmamýþtýr. 346 ncý madde, tedrici kuruluþun karþýlayamadýðý halka açýk kurulma gereksini-
mine cevap vermek amacýyla öngörülmüþtür. “Halka önerilme ile” halka arz kastedilmiþtir. Terim-
ler özdeþtir. Hükmün mekanizmasý kýsaca þöyle açýklanabilir: Halka arzedilmesi düþünülen nakit
karþýlýðý paylar bir, birkaç veya tüm kurucular tarafýndan taahhüt edilir, ancak bu paylarýn 344 ün-
cü maddeye göre ödenmesi gereken peþin tutarý bankaya yatýrýlmaz. Çünkü, bu paylarýn bedelleri-
nin tamamý, halka satýþ süresinin sonunda, halktan elde edilecek satýþ hasýlatýndan ödenecektir. Bu
paylarýn halka arz edilecekleri esas sözleþmede öngörülür. Bu, hem söz konusu paylarýn sahipleri-
nin hem de þirket organlarýnýn taahhüdüdür. Bu taahhüt kuruluþun bir parçasýný oluþturur. Taahhü-
dün muhatabý sermaye piyasasý yatýrýmcýlarýdýr. Bu kiþisel temelde belirli olmayan kitlenin dava
hakkýna sahip olup olmadýðý öðreti faaliyetini gerektirir. Ancak, dava hakký yönetim kurulundadýr.
Yönetim kurulunun ihmâli sorumluluða neden olabilir. Hükmü Kanunun 350 nci maddesi tamam-
lar. Söz konusu paylarýn þirketin tescilinden itibaren iki ay içinde pay senedine baðlanýp halka arz
edilmeleri þarttýr. Aksi halde, ödenmesi gereken asgarî bedel mezkûr paylarý taahhüt etmiþ olanlar-
ca ödenir. Ayrýca þirketin tazminat haklarý saklýdýr. Bu gereklilik, hükmün ikinci fýkrasýnda açýkça
ifade edilmiþtir. Bu hükme göre pay taahhüdünde bulunanlar öngörülen bedeli ödemedikçe söz ko-
nusu paylar için oy kullanamazlar (435 inci maddeye bakýlmalýdýr).

Halka arzýn SerPK hüküm ve tebliðlerine göre yapýlacaðý ve satýþ süresi dahil arz ve satýþa iliþ-
kin bütün sürecin SPK'nýn gözetim ve denetimi altýnda bulunacaðý þüphesizdir. Çünkü, "halka arz"
SerPK'ya tabidir. Halka arz için SerPK ve ilgili tebliðlere göre SPK'nýn, paylarý taahhüt edenlerden
gerekli garantileri alacaðý, hatta bu garantilerin tam güvence saðlamak amacýyla tescilden önce is-
tenmesine bir engel bulunmadýðý açýktýr.
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Halka arzýn, nominal deðer (ve varsa primli bedel) ile yapýlmasý þart deðildir. Paylar, bu tutar-
larýn üzerinde yani, nominal deðere veya primli bedele kâr eklenmesi suretiyle de halka arzedilebi-
lir ve aradaki fark, paylarý taahhüt edenlere kalýr.

Hüküm, hukuken oluþmuþ ve senede baðlanmýþ paylarýn halka arzýný öngörmekte; kuruluþ aþa-
masýnda halka arzý yapacak olan giriþimcilere, aracý kurumlara ve bankalara baþlangýçta pay bede-
lini kýsmen veya tamamen ödeme yükümü getirmemekte; kurulmakta olan þirketteki paylarýn tümü-
nün taahhüt olunmasý ve taahhüt edilmiþ paylarýn tescille oluþmasý ilkesine baðlý kalýp teoriye uy-
gun bulunmakta; arzýn taahhüt tutarýnýn üstünde, yani "kârlý" yapýlmasýna olanak saðlayarak giri-
þimcileri cesaretlendirmekte; halka arzedilecek pay senedi bedellerinin tamamýnýn alýnmasýný öngö-
rerek SerPK ile tam uyum içinde bulunmakta; sadece karþýlýðý nakit olan paylarýn bu þekilde halka
arzýna izin verip ayîn karþýlýðý paylarý dýþlayarak bir taraftan halka arzý iþlemlere boðmamakta, di-
ðer taraftan SerPK'nýn sýnanmýþ yerleþik düzenlemesini devam ettirmektedir. Halka arzedilecek
paylarýn bedellerinin, çýkarýlma giderleri ile birlikte güvence altýna alýnmasý sistemin bir diðer üs-
tün yanýdýr. Böylece 346 ncý madde uygulama ve teoriye uygun, iþleyebilir bir halka açýk kuruluþ
saðlamýþtýr. Sistemi, 549 ve devamý madde hükümleri ile 562 ve 563 üncü maddedeki cezaî hüküm-
ler tamamlamaktadýr.

Madde 347 - 6762 sayýlý Kanunun 286 ncý maddesinin tekrarý olan bu hüküm, geniþ uygulama-
dan doðan zengin bir deneyim birikimine sahiptir. Hüküm, payýn itibarî deðeri ile çýkarma (ihraç,
emisyon) primini (agioyu) ayýrmaktadýr. Asgarî çýkarma bedeli itibarî deðere eþittir. Bedel itibarî de-
ðerin altýna indiði takdirde, hükmün birinci cümlesi, yani yasak ihlâl edilmiþ olur. Bu hal, paylarýn
itibarî deðerinin 476 ncý maddeye aykýrý olmasý ile karýþtýrmamalýdýr. Fark 476 ncý maddenin üçün-
cü fýkrasý hükmünden anlaþýlýr. Paylar esas sözleþmede öngörülen itibarî bedelden aþaðý bir bedelle
ihraç edilmiþlerse bazý yaptýrýmlar uygulanýr, bazý sonuçlar doðar. (a) Yasaða aykýrýlýðýn ilk sonucu,
sicil memurunun þirketin kuruluþunun veya sermaye artýrýmýnýn tescilini reddetmesidir. 336 ncý mad-
dedeki kuruluþ belgelerinden bu aykýrýlýk kolayca tespit edilebilir. Bu aykýrýlýk tespit edilmemiþ ve
þirket tescil olunmuþsa, bunun sonuçlarý 353 üncü maddede düzenlenmiþtir. Sorun, 353 üncü madde-
deki fesih davasý 445 inci madde ve 447 nci maddenin (c) bendi ile çözülür. Ancak fesih davalarýnýn
süreye baðlý olmalarý ve 447 nci maddenin (c) bendi hükmünün herhangi bir sebeple uygulanama-
masý halinde, öðreti ve içtihat yolu açýk olmak üzere, taahhütte bulunana ve onun haleflerine, farký
ödetmek 551 inci madde hükmüne uygundur. Çünkü, 347 nci madde aynî sermayeye de uygulanaca-
ðýna göre, 551 inci maddedeki sorumluluðun nakit taahhütte de uygulanmasýna engel bulunmamak-
tadýr. Diðer yandan gereðinde 352 nci madde uygulanacaktýr. Ayný aileye dahil bulunduðumuz ya-
bancý hukuklarda da öðreti ve yüksek mahkemeler ayný sonuca varmaktadýr. Aksi sonuç, özellikle
sermaye artýrýmlarýnda sermaye azaltýlmasý gibi ratio legise uymayan sonuçlara yol açabilir.

Konulmuþ aynî sermayeye yüksek deðer biçilmiþ olmasý dolayýsýyla, ihraç bedelinin itibarî de-
ðerin altýna düþmüþ olmasý halinde de hüküm bütün sonuçlarý ile uygulanýr. 551 inci maddedeki za-
rarýn tazmini en az gerçek deðer ile itibarî deðer arasýndaki farký karþýlar. Bu halde sorumluluk, ku-
rucularý da kapsar.

Sermaye artýrýmlarýnda 347 nci maddeye aykýrý genel kurul kararý 447 nci maddenin (c) bendi
uyarýnca geçersizdir. Ayný tarzda taahhütlerin de geçersiz sayýlmasý gerekir. Böylece kuruluþ ile ser-
maye artýrýmý arasýnda bir fark doðmakta ve bu fark 447 nci maddenin (b) bendi hükmünden kay-
naklanmaktadýr.
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Çýkarma primi malvarlýðýný zenginleþtirdiðinden þirketi güçlendirir. 519 uncu maddenin ikinci
fýkrasýnýn (a) bendine göre prim, kanunî yedek akçedir.

482 nci madde sermaye koyma borcunun süresi içinde yerine getirilmemesini hükme baðlamýþ-
týr; bu sebeple kaynak kanun ile Tasarý arasýnda fark doðmaktadýr. Çünkü, Ýsv. BK m. 681 (1) hük-
münde ihraç bedeli denildiði için ýskat, primin ödenmemesi halinde de uygulanmakta, böylece na-
ma yazýlý paylar ile hamiline yazýlý hisse senetleri arasýnda fark doðmakta ve kanun boþluðu çeþitli
görüþlerin ortaya atýlmasýna sebep olmaktadýr.

Madde 348 - 348 inci madde, temelde 6762 sayýlý Kanundaki 298 inci maddenin yerini almýþ-
týr. Ancak, Yargýtay kararlarý gözönünde tutularak madde Tasarýda yeniden düzenlenmiþtir. Mevcut
hükmün bazý deðiþikliklerle korunmasýnýn sebebi, þirketlerin, özellikle büyük sermayeye gereksi-
nim duyan þirketlerin kurulmalarýnda sermayenin saðlanabilmesi için özel çalýþma yapmasý gerekli
kurucularý teþvik etmek ve mevcut intifa senetlerine iliþkin ihtilâflarý en alt düzeye indirmektir.
6762 sayýlý Kanunun 298 inci maddesinin isabetli sýnýrlamalarý aynen alýnýrken, 348 inci maddenin
ikinci fýkrasýna menfaatler dengesine uygun bir hüküm eklenmiþtir. Mevcut hüküm ile Tasarýnýn
hükmü arasýndaki birinci fark, kurucu intifa senetlerinin çýkarýldýklarý tarihteki sermaye dikkate
alýnmaksýzýn kârdan yararlanabilmeleridir. Ýkincisi ise, kârýn daðýtýlmamasý halinde de kurucu inti-
fa senedi sahiplerinin esas sözleþmede öngörülen kâr payýný alabilmeleridir.

Madde 349 - Kuruluþ ister nakdî ister aynî nitelikte olsun kurucular kuruluþ beyaný vermekle
yükümlüdür. Beyan ilkesi, Almanya, Ýsviçre ve Avusturya baþta olmak üzere Avrupa'da yaygýndýr.
Türkiye'de yenidir. Bu ilke dürüst bilgi verme ilkesiyle tanýmlanýr. Beyan, denetimin vazgeçilemez
parçasýdýr. Beyan bir çeþit rapor olmakla beraber kurucularý baðlayýcý nitelik taþýdýðýndan ve gerçe-
ðe uymamasý halinde hukukî (549 uncu ve devamý maddeler) ve cezaî (m. 562) sonuçlar doðurabi-
leceðinden "beyan" olarak adlandýrýlmýþtýr.

Beyanýn amacý; kamuyu aydýnlatarak sermayenin korunmasýný (Genel Gerekçe 57 ve 66 numa-
ralý paragraf) saðlamak, þirketin kurucularýn menfaatine, bir anlamda kötüye kullanýlmasýna engel
olmak; genel olarak yolsuzluklarý önlemek; kuruluþun denetlenmesini kolaylaþtýrmak ve sorumlu-
luk davalarýna akýþkanlýk kazandýrmaktýr. Bu sebeple beyan, bilgiyi ve hesabý dürüst bir þekilde ver-
me ilkesine göre, doðru ve eksiksiz olarak hazýrlanýr. Buradaki "bilgiyi ve hesabý dürüst bir þekilde
verme ilkesi" ile kastedilen, þirketin hesaplarý 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 bakýlmalýdýr. Yetersiz, peçelenmiþ, söz kalabalýðýna boðulmuþ, gereken bilgi yerine
baþka konularý aktaran, "þeklen" verilen, eksik, yanýltýcý ve kötü niyetli bilgi, anýlan ilkeye aykýrý-
dýr ve böyle bir beyan kuruluþ denetçileri ve sicil memuru tarafýndan reddedilmelidir. Denetçi çe-
liþkilerin yazýlý olarak kendisine açýklanmasýný kuruculardan isteyebilir. Beyan, kuruluþ sýrasýnda
konulan sermayenin çeþidini, niteliðini açýklamalý; beyaný veren sermaye taahhütlerini, aynî serma-
yeyi, devralýnan aynî ve iþletmeyi incelemeli ve irdelemelidir. Ayrýca, þirketin taahhütlerinin, bað-
lantýlarýnýn, satýn alýnan malvarlýðý unsurlarýnýn, fiyatýnýn ve maliyetin, ödenecek ve alýnacak ko-
misyonlarýn dürüst ve gerçeðe tam sadýk, açýk ve eksiksiz bir resmini vermelidir.

Bazý konularýn esas sözleþmede yer almasý, beyanda onlar hakkýnda açýklama yapýlmasý yükü-
münü ortadan kaldýrmaz. Rapor, gerekçeli olmalý, emsal göstermeli, karþýlaþtýrmalara yer vermeli
ve anlaþýlýr bir dille yazýlmalýdýr. Satýr baþlarý ile yetinen, olaylarý hikaye eden bir rapor amaca uy-
gun deðildir. Kuruluþ süreci içinde inþaata baþlanmýþ, üretim ve satýþ yapýlmýþsa üretim ve satýþ fi-
yatlarý gösterilmeli, kurulmakta olan þirket adýna gerçekleþtirilen ödemelerin dökümü verilmelidir.
Bunlar da, kuruluþ içinde cereyan eden olaylara dahildir.



---- 162 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Raporun bütün kurucularla birlikte hazýrlanýp verilmesi ve kurucularca imzalanmasý gerekir.
Niteliði itibarýyla raporun imzalanmasýnda vekâlet mümkün deðildir. Raporun yazýlmasýnda kuru-
cular yardým alabilirler, ancak yardýmcýnýn varlýðý kurucularýn sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
Yardýmcýnýn sorumlu olup olmadýðý somut olayýn özelliklerine göre belirlenir. Beyan kuruluþ yö-
nünden bütün olaylarý, iþlemleri ve geliþmeleri kapsamalýdýr. Bu sebeple, 349 uncu maddenin içeri-
ði sýnýrlý sayý (numerus clausus) deðildir.

Beyan (kural olarak) denetçiye verilir, onun incelemesinden sonra sicil müdürünün inceleme-
sine sunulur ve sicil dosyasýnda saklanýr. Beyanýn verilmesinden sonra, denetimin baþladýðý tarihe
kadarki olaylarda deðiþiklik olmuþ, yeni olaylar cereyan etmiþse, denetimden önce ya ek rapor ve-
rilmeli ya da rapor güncelleþtirilmelidir.

Madde 350 - Bu hüküm, Tasarýnýn 346 ncý maddesi uyarýnca yapýlmýþ bulunan halka önerme
taahhüdünün, kurucular veya yönetim kurulu tarafýndan bir esas sözleþme deðiþikliði ile ortadan
kaldýrýlmasýna veya onaydan kaçýnýlmasý suretiyle iþlemez duruma getirilmesine engel olmak ama-
cýyla öngörülmüþtür. Kurucularýn esas sözleþmeyi tescil ettirmeleri, söz konusu taahhüdü onamala-
rý anlamýna gelir. Hükümdeki "onaylanmýþ kabul edilir" ibaresi aksi ispat edilemez bir karineyi (ka-
nunî varsayýmý) ifade eder. Bu sonuç yönetim kurulunu veya (varsa) baþka bir yetkili organý da ay-
ný þekilde baðlar. Hükmün ratio legis'inin esas sözleþmenin deðiþtirilmesine de olanak vermediði
kabul edilmelidir.

Madde 351 - Kuruluþ denetçi tarafýndan denetlenir; sonuçlar bir raporla belirlenir. Rapor hu-
kukumuzda yenidir; amacý sermayenin taahhüdünde ve ödenmesinde, menfaat tahsisinde, tüm iþ-
lemlerde, borçlanmalarda, tasarruflarda, harcamalarda, kanunlara, sözleþmelere aykýrý hareket edilip
edilmediðini; yanýltma, yolsuzluk ve hile ve benzeri iþlemlerin bulunup bulunmadýðýný inceleyip be-
lirlemektir. Denetleme raporu þirketin kurulmasýnda, sicil müdürünün incelemelerinde, sorumlulukla-
rýn tesbitinde iþlevi haizdir. Kuruluþ denetçisi 554 üncü madde anlamýnda iþlem denetçisi olup, anýlan
madde ve ilgili diðer maddelere göre sorumludur. Kuruluþ (iþlem) denetçisi bir uzman baðýmsýz de-
netleme kurumu ve küçük ve kapalý anonim þirketlerde en az iki yeminli malî müþavir veya serbest
muhasebeci malî müþavirdir. Küçük ölçekli anonim þirketler 1523 üncü maddede tanýmlanmýþtýr.

Denetleme raporu 336 ncý madde anlamýnda kuruluþ belgesidir. Kuruluþla ilgili bütün olgula-
ra, iþlere, iþlemlere, ilgili belge ve dayanaklarýna iliþkin inceleme ve deðerlendirme sonuçlarýný içe-
rir. Kuruluþun ve tanýnan menfaatin kanuna uygun olup olmadýðýný, izin ve onaylarýn bulunup bu-
lunmadýðýný gösterir. 351 inci maddede sayýlanlar sýnýrlý sayý (numerus clausus) deðildir. Kuruluþun
tür ve özelliðine göre açýklamalar yapýlmalýdýr. Rapor doðru, açýk, eksiksiz bilgi ve hesap verme ve
515 inci madde anlamýnda dürüst resim ilkesine göre hazýrlanmalý, kesin ifadeler taþýmalý, gerekli
olan yerlerde ayrýntýya inmeli ve bir sonuçla son bulmalýdýr. Rapordan kuruluþta aykýrýlýk bulunup
bulunmadýðý tam olarak anlaþýlmalýdýr. Ýhtirazî kayýt içeren kuruluþ raporu, 403 üncü maddeye ay-
kýrý sayýlabilir.

Madde 352 - Ýfadesinde deðiþiklik yapýlarak 6762 sayýlý Kanunun 302 nci maddesinden alýnan
bu hüküm, pay taahhütlerinin tescilden önce devrini yasaklamamakta sadece þirkete karþý geçersiz
saymaktadýr. Pay taahhütlerinin devrine izin verilmesi kurucularýn deðiþmesinden, bazen belirlene-
memesinden baþlayarak, kuruluþa iliþkin çeþitli yükümlülüklerin ve hükümlerin uygulanmasýnda
güçlüklere ve denetleme dýþý iþlemlere yol açabilirdi. 6762 sayýlý Kanunda "paylarýn" þirketin tesci-
linden önce devrinden söz edilerek teoriye aykýrý bir ifade kullanýlmýþtýr. Oysa, tescilden önce pay
yoktur. Bu sebeple hükümde "pay taahhütlerinin" ibaresi tercih edilmiþtir.
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Hükümde açýkça belirtilmemekle birlikte pay taahhüdünün devri sebebiyle þirketin bir zarara
uðramasý halinde bunun ilgililerden talep edilebileceði þüphesizdir.

Madde 353 - 559 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldýrýlan 6762 sayýlý
Kanunun 299 uncu maddesinin beþinci fýkrasý hükmünün yerini tutmak amacýyla kaleme alýnan bu
madde, ayný zamanda AET'nin þirketlere iliþkin 68/151/AET sayýlý Birinci Yönergesinin 11 ve 12
nci maddelerine de uygundur. Hükmün benzerleri AB ülkeleri ile Ýsviçre'de de (Ýsv. BK 643 (3))
mevcuttur.

Kuruluþtan itibaren, aylarla ifade edilen çok kýsa bir süre geçtikten sonra anonim þirketin but-
lanýna veya yokluðuna karar verilememesi, tescilin her türlü hukukî sakatlýðý onarmasý (saðlýða ka-
vuþturmasý) ilkesi, iþlem güvenliðinin korunmasý gereðinin zorunlu sonucu ve anonim þirketler hu-
kukunun bir temel ilkesidir. Bu ilkenin Türk Medenî Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fýkrasý
hükmü dýþýnda istisnasý yoktur. Türk Medenî Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn ano-
nim þirketlere uygulanmasý ise sorgulanabilir. Bu sebeple, Ýsv. MK 52 (3) hükmüne dayanýlarak Ýs-
viçre doktrininde savunulan geçersizlik hallerini Türkiye'ye uygulamak, tartýþýlmasý gereken bir ko-
nudur. Diðer yandan fesih menfaatler dengesine daha çok uymaktadýr. Kuruluþta ve sermaye artýrý-
mýnda bazý önemli sebeplerin varlýðýnda þirketin feshine karar verilebilir. Bu fesih kararý mahkeme
tarafýndan verilmiþ þirketin feshi kararý gibi sonuç doðurur ve þirketin tasfiyesini zorunlu kýlar. Fes-
he sebep olan kanun hükümlerine aykýrýlýðýn alacaklýlarýn, paysahiplerinin ve kamunun menfaatini
önemli þekilde tehlikeye düþürmüþ veya ihlâl etmiþ olmasý þarttýr. "Önemli" sözcüðü hem menfaati
hem de ihlâli kapsar.

Maddede fesih davasýnýn davacýlarý sýnýrlý sayýda (numerus clausus) gösterilmiþtir.
Hükümde eksikliklerin giderilebilmesi ve aykýrýlýklarýn düzeltilebilmesi için mahkemenin sü-

re verebileceði açýkça belirtilerek tartýþma yaratabilecek bir noktaya açýklýk getirilmiþtir. Buna kar-
þýlýk, mahkemenin gerekli tedbirleri davanýn açýldýðý tarihte almasý bir zorunluluktur.

Deliller ve belgeler, ilk celseye kadar hazýr olmalýdýr. Yargýlama aþamasýnda dosyaya hiçbir
belge giremez. Hüküm, kamu düzeni ile ilgilidir. Fesih kararý, iþlem düzeni ve güvenliðini etkiler.

Hem davanýn açýldýðý hem de kesinleþen karar, mahkeme tarafýndan resen ticaret siciline bildi-
rilip tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrýca yönetim kurulu, tescil ve ilân
edilen hususu tatmin edici tiraja sahip olan gazetelerde ilân eder; web sitesine koyar.

Madde 354 - Þirket esas sözleþmesinin tamamý tescil olunur. Ancak, esas sözleþmenin tümü-
nün tescil edilmiþ olmasý, maddelerin tümü için tescilin Tasarýnýn 36 ncý maddesinin birinci fýkrasý
anlamýnda olumlu etki yaratmasý sonucunu doðurmaz. Baþka bir ifade ile, esas sözleþmenin her
hükmü üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemez, yani üçüncü kiþiler (esas sözleþme tescil ve ilân edil-
di diye) bu sözleþmedeki her hükmü biliyor sayýlamaz. Kýsaca: Tescil her hüküm yönünden olum-
lu iþlevi haiz deðildir. Tescil edildikleri takdirde bu etkiye sahip bulunan esas sözleþme hükümleri
354 üncü maddede sekiz bent halinde, sýnýrlý sayý (numerus clausus) olarak gösterilmiþtir. Mezkûr
ayrým 6762 sayýlý Kanunun 300 üncü maddesi hükmünden açýkça anlaþýlmadýðýndan, 354 üncü
maddede bu noktaya vurgulama yapýlmasýna gereksinim duyulmuþtur. Söz konusu sekiz bent þirke-
tin hüviyeti, üçüncü kiþilerin haklarý ve yönetim organý ile ilgilidir. Anýlan hükümler ayný zamanda
esas sözleþmede bulunmasý gerekli asgarî kayýtlarý da gösterir. 354 üncü madde bu yönden 339 un-
cu maddeden ayrýlýr. 339 uncu madde hem asgarî içeriðe iliþkin olanlarý hem de esas sözleþmeye gi-
rerek baðlayýcýlýk kazanan hükümleri gösterir. Esas sözleþmenin tümünün tescil ve ilâný ise kamu-
yu aydýnlatma ilkesi yönünden gerekli görülmüþtür.



---- 164 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

6762 sayýlý Kanunun aksine, tescil Tasarýda belli bir süreye baðlanmamýþtýr. Bunun sebebi,
hükme aykýrýlýðýn yani süresi içinde tescili yaptýrmanýn sonuçlarýnýn da Tasarýda ayrýntýlý bir þekil-
de düzenlenmesi zorunluðudur. Böyle bir düzenleme ise, hukuk politikasý bakýmýndan doðru deðil-
dir. Ayrýca, böyle bir sürenin baþlangýç tarihini kanunen belirlemek de güçtür. Diðer yandan, süre-
nin uzatýlmasý sorun da yaratabilir. Nihayet, kuruluþ sürecinin ne kadar süreceðinin belirlenmesi,
özellikle aynî sermaye konulmasý ve bir iþletme ve aynýn devralýnmasý halinde kolayca çözülebile-
cek bir sorun deðildir.

Madde 355 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 301 inci maddesinin yerini alan 355 nci mad-
de, anonim þirketin tüzel kiþilik kazanmasýnda tescilin kurucu etkisini açýkça belirtmektedir. Bu
maddenin 353 ve 354 üncü maddelerle birlikte deðerlendirilmesi halinde, tescilin saðlýða kavuþtu-
rucu etkisi de ortaya çýkar.

Ýkinci fýkra ve üçüncü fýkra: Ýkinci fýkra 6762 sayýlý Kanunun 301 inci maddesin aynen alýn-
mýþtýr. Üçüncü fýkrada ise tedrici kuruluþun sistemden çýkmýþ olmasý nedeniyle gerekli ayýklama ya-
pýlmýþtýr.

Madde 356 - 356 ncý madde 6762 sayýlý Kanunun 311 inci maddesinden alýnmýþ, birinci fýkra-
ya sadece kiralanma eklenmiþtir.

Madde 357 - Tasarýnýn 357 nci maddesi, Yargýtayýn yerleþik kararýyla kabul edilen, AET'nin ti-
caret þirketlerine iliþkin, sermayeyi konu alan, 77/91 sayýlý Ýkinci Yönergesinin 42 nci maddesinde
öngörülmüþ bulunan evrensel nitelikteki eþit iþlem ilkesini kanunî bir üst-kural haline getirmiþtir. Bu
hüküm, bir taraftan organlarýn öznel ve keyfî karar ve uygulamalarýna bir üst hukuk kuralý ile kanunî
bir barikat çekmekte, diðer taraftan da esas sözleþmelerdeki hükümlerin adil ve menfaatler dengesi-
ne uygun bir þekilde yorumlanmasýný saðlamaktadýr. Ýmtiyazlara iliþkin 478 ile 479 uncu maddelerin
bu ilke yönünden deðerlendirilmesi aþýrýlýklarý önleyebilir. Ýlkenin baðlýlýk yükümüne de yeni anlam-
lar kazandýracaðý þüphesizdir. Eþit iþlem ilkesi ancak þartlarýn eþit olmasý halinde uygulanabilir.

Paysahipleri eþit iþlem ilkesinden oylarý ile ve somut olaya özgü olarak vazgeçebilirler. Ancak
ilke bütünü ile ve her hâl için kaldýrýlamaz. Eþit iþlem ilkesi bazý durumlarda mutlaktýr.

Eþit iþlem ilkesine aykýrýlýðýn hukukî sonucu, somut olayýn þartlarýna baðlý olmak þartý ile ip-
taldir; iptal söz konusu tek sonuç deðildir. Ýlke paysahiplerinin "paysahibi" sýfat ve konumlarýyla il-
gili olduðu için, þirket dýþý iþlemleri düzenleyen bir hüküm olan 358 inci maddeye uygulanmaz.

Kurumsal yönetim kurallarýndan hareketle, bir kýsým yabancý yazarlar eþit iþlem ilkesine pay-
sahiplerini aþan ve tüm þirket ilgililerini (stakeholder) kapsayan bir boyut kazandýrmak istemekte-
dir (bakýnýz. Genel Gerekçe 89 numaralý paragraf). Tasarýnýn 357 nci maddesi ilkeyi paysahipleri-
ne özgülemiþtir. Hükmün lex specialis olup olmadýðý tartýþmaya açýktýr.

Madde 358 -Hüküm yenidir; ticaret hayatýnda yaygýn olan, kazandýðý boyutlar dolayýsýyla ver-
diði zararlar bir hayli geniþlemiþ bulunan, bir kötü ve sakat uygulamayý önlemeyi amaçlamaktadýr.
Çünkü, hükümle paysahiplerinin þirkete karþý borçlanmalarýnýn yani, sermaye taahhüdü dahil, bir-
çok iþ ve iþlemde þirket kasasýný kullanmalarýnýn, kiþisel harcamalarýný bu kanaldan yapmalarýnýn,
hatta þirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadýr. Hükme aykýrýlýk, ayný zamanda
cezaî yaptýrýma da baðlanmýþtýr (TK madde 562, b.4). Ancak bu hükmün istisnasýz bir þekilde ve
katý bir tarzda uygulanmasý haksýzlýklara yol açabilirdi. Onun için hükmün ikinci kýsmýna yer veril-
miþtir. Bu kýsýmda iþletmesi dolayýsýyla þirketle iþ yapan paysahiplerinin, þirketin her müþterisi gi-
bi vadeli, konsinye veya benzeri yöntemlerle þirketten mal alabilmelerine olanak saðlanmýþtýr. Ýstis-
na paysahiplerinin, þirketle iþ yapan diðer kiþilerle ayný þartlara tâbi tutulmasýný gerekli kýlar. Þirke-
tin, paysahiplerine istisnalar ve diðer müþterilere uygulananlardan daha yumuþak þartlar tanýmasý
hükme aykýrý olur.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 359 - Tasarýnýn bu maddesi 6762 sayýlý Kanunun 312 nci maddesine nazaran bir çok
yeniliði içermektedir. Bunlar þöyle sýralanabilir:

Birinci fýkra: (a) Yönetim kurulunun en az üç üyeden oluþacaðýna iliþkin mevcut hüküm terk
edilerek bir üyeli yönetim kuruluna olanak tanýnmýþtýr. Bunun sebebi, bir taraftan, sistemde tek pay-
sahipli anonim þirkete yer verilerek birçok AB ülkesinin ayný kuralý uygulamakta olmasý dolayýsýy-
la AB hukuku ile uyum saðlanmasý, diðer taraftan da, küçük anonim þirketler ile ana þirketlerde, da-
ha kolay yönetme yöntemlerinin uygulanmasýna olanak tanýnmasýdýr. Tek kiþilik yönetim kurulu
anonim þirketler hukukumuzun kaynaðý sayýlabilecek Ýsviçre Borçlar Kanununun 707 nci maddesi-
nin birinci fýkrasýnda olduðu gibi Alm.POK’nýn 76 ncý paragrafýnýn ikinci fýkrasýnda da tanýnmýþ-
týr. Yukarýda da ifade edildiði gibi tek kiþilik yönetim kurullarý küçük anonim þirketler ile grubu yö-
neten þirketlere uygun bir araçtýr. Hele Tasarýda öngörüldüðü üzere tüzel kiþilerin yönetim kurulu
üyesi olabildiði bir sistemde önemli bir anlam kazanmaktadýr. Tek kiþi ile kurul ifadesini çeliþki ya-
ratabileceði de düþünülmemelidir. Çünkü buradaki “kurul” kelimesi birden ziyade kiþiden çok, “or-
gan”a iþaret etmektedir. Modern þirketler hukuku anlayýþýnda kurulun birden çok kiþi anlamý gün
geçtikçe vurgusunu yitirmektedir. Tek üyeli yönetim kurulu bir çok komite ve komisyonla birlikte
çalýþýp bir yönetim örgütü oluþturabilir. Ýsviçre ve Almanya gibi ekonomilerin gereksinimini duy-
duðu tek üyeli yönetim kuruluna, Türk ekonomisinin gereksinim duymayacaðý söylenemez. Ayrýca
338 inci maddede verilen gerekçeye de bakýnýz.

Bu kuralýn esneklik ve kolaylýk saðlayacaðý ve özellikle topluluk oluþturulmasýnda, kurumsal-
laþmada ve hatta profesyonelleþme ile bölünmelerde yararlý olacaðý düþünülmüþtür.

(b) Bu madde ile, yönetim kurulu üyelerinin ayrýca, paysahibi olmalarýna iliþkin 6762 sayýlý
Kanunda öngörülmüþ bulunan (gereksiz) zorunluluk kaldýrýlmýþtýr. Böylece hem az ortaklý anonim
þirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluþturulmasýna olanak tanýnmýþ, hem de yapay hile-i þer'iye
olan çözümlere baþvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim kurullarýnýn kurulabilmesinin yolu
açýlmýþtýr.

(c) Kanundan farklý olarak Tasarýnýn 359 uncu maddesi en az bir üye için vatandaþlýk ve yer-
leþim yeri þartý getirmiþtir. Temsile yetkili üyelerden en az birinin Türkiye'de yerleþim yerinin bu-
lunmasýnýn ve Türk vatandaþý olmasý þartýnýn sebebi; iþlem kolaylýðýný saðlamak, hukukî ve cezaî
sorumluluða iliþkin hükümlere uygulanabilirlik kazandýrmak ve þirketin, paysahiplerinin ve alacak-
lýlarýn menfaatlerini korumaktýr.

(d) Ayrýca 1527 nci maddede on-line olarak yönetim kurulu toplantýsý yapýlmasýna olanak sað-
lanmýþtýr. Buna karþýlýk, pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketler için, kurumsal yönetim
ilkelerinin bir gereði olarak uygulanmaya baþlayan tarafsýz/baðýmsýz üye uygulamasýna iliþkin her-
hangi bir düzenlemeye Tasarýda yer verilmemiþtir. Çünkü, bu sistem kapalý anonim þirketler için
önerilmemiþ, bu þirketler yönünden bir ihtiyaç da gösterilmemiþtir. Diðer taraftan Sermaye Piyasa-
sý Kurulu halka açýk þirketler için bu uygulamayý ülkemizde baþlatmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkrada, tüzel kiþilerin yönetim kurulu üyesi olabilmelerine olanak tanýna-
rak, bir taraftan, 623 üncü maddesinin ikinci fýkrasý ile uyum saðlanmýþ, diðer taraftan tüzel kiþinin
yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu tutulmasýnýn yolu açýlarak þirkete, paysahiplerine ve alacaklý-
lara güvence verilmiþtir. Düzenleme sorumluluk hukukunun ana geliþme ekseni ile çakýþmaktadýr.
Dev yapýlý, çok uluslu þirketlerin; temsilcilerinin arkasýna gizlenmelerine hukukun seyirci kalmasý
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sadece adaletsizliði artýrmakla kalmamakta ayný zamanda hukuka güveni de sarsmakta, hukukî ger-
çeðe göz kapama anlamýna gelmekte ve kanun koyucuyu da hukuk kuralýnýn nesnelliði yönünden
müþkül durumda býrakmaktadýr. Bu fýkra ile çaðdaþ, hakça bir sorumluluk sistemi kabul edilerek,
tüzel kiþinin temsilcisinin üye seçilmesi ile üyenin (temsilcinin) tüzel kiþi ile arasýndaki baðýn ke-
sildiði ve tüzel kiþinin, temsilcisinin eylem ve kararlarýndan sorumlu tutulamayacaðý þeklindeki ya-
pay teori reddedilmiþtir. Artýk, tüzel kiþilerin temsilcilerinden oluþan zayýf malvarlýklý üyelerin so-
rumluluðu ile hukukî gerçeklere göz yumulmayacaktýr.

Þirketler topluluðu gerçeðini tanýyýp düzenleyen (madde 195 ve devamý) bu Kanun için 359
uncu madde sisteminin kabulü zorunluydu.

Tüzel kiþi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceði için toplantýya katýlacak olan gerçek kiþi
onun tarafýndan belirlenir ve onun adýna tescil ve ilân olunur. Toplantýlara anýlan gerçek kiþi katýlýp
oy kullanýr. Kullanýlan oy tüzel kiþinindir. Tescil, tüzel kiþinin üyeliðini söz konusu gerçek kiþinin
kiþiliðinde somutlaþtýrýp belirgin konuma getirmekte ve bu yönden kurucu bir etkiye sahip bulun-
maktadýr. Ýlan ise bunu üçüncü kiþilere bildirir. Ayrýca tescil ve ilân keyfiyeti þirketin web sitesinde
de yayýmlanýr. Belirleme, tüzel kiþinin kurula her toplantýda farklý kiþileri yollayarak kurulun çalýþ-
masýný ve istikrarýný bozmasýna engel olmak amacýna yöneliktir. Tüzel kiþi adýna tescil ve ilân edi-
lecek kiþi, tüzel kiþi tarafýndan belirlenir, yoksa genel kurul tarafýndan seçilmez; esas sözleþmeye
bu yolda hüküm konulamaz. Çünkü, seçimle tüzel kiþi yönetim kuruluna üye olmuþtur. Tüzel kiþi,
kendi adýna toplantýlara katýlacak kiþiyi deðiþtirmek istiyorsa þirkete baþvurarak yeni kiþiyi tescil ve
ilân ettirmelidir. Gerçek kiþiyi belirlemek ve deðiþtirmek hakký sadece tüzel kiþiye aittir. Ancak þir-
ketin, haklý sebeplerin varlýðýnda tüzel kiþiden deðiþtirme talebinde bulunmaya hakký vardýr.

Bu düzenleme ile, yýllardýr hukukumuza hâkim olan bir tüzel kiþinin yönetim kurulunda birden
çok temsilciye sahip ve birden çok oyu haiz olmasýna iliþkin teoriye ve dogmatiðe aykýrý, menfaat-
ler dengesini bozan uygulama da son bulacaktýr. Çünkü, her üye gibi tüzel kiþi de yönetim kurulun-
da bir oy hakkýna sahip olacaktýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkrada üyelerin ve tüzel kiþi adýna tescil edilecek kiþinin, tam ehliyet-
li olmasý gereði açýkça ifade edilmiþ ve yönetim kurulu üyelerinin yarýsý ile tüzel kiþi adýna tescil
ve ilân edilecek kiþinin yüksek öðrenim görmüþ olmasý þartý getirilmiþtir. Bu suretle yönetim kuru-
lunun nicelik yönünden düzeyi yükseltilmiþ ve profesyonel üyelerin seçimine zemin hazýrlanarak
kurumsal yönetim ilkeleriyle uyum saðlanmýþtýr.

Dördüncü fýkra: Son fýkra, mahkeme kararlarýnda kabul edilen ve öðretide hâkim olan görü-
þü kanunlaþtýrmýþtýr. Bu fýkra 362 nci maddenin birinci fýkrasýnýn son cümlesi ile 363 üncü madde-
nin ikinci fýkrasý baþta olmak üzere ilgili hükümlerle birlikte yorumlanmalýdýr.

Madde 360 - Ýsv. BK m. 709 (Eski 708 (4) ve (5)) hükmünden esinlenen 360 ýncý madde, be-
lirli pay ve paysahibi gruplarýna ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnmasýný dü-
zenlemektedir. Temsil edilme hakký ancak esas sözleþmede öngörülerek bahþedilebilir.

Bu madde, yönetim kurulunda temsil edilme hakkýný hem paysahibi gruplarýna hem azlýða hem
de pay gruplarýna tanýmýþtýr. Kârda, oyda, tasfiye payýnda veya diðer herhangi bir malvarlýðý hak-
kýnda imtiyazlý olan bir pay grubuna yönetim kurulunda temsil hakký tanýnabilir. Söz konusu hak,
imtiyaz gibi her paya deðil, belirli paysahipleri gruplarý ile belirli pay gruplarýna ve azlýða bir bü-
tün olarak tanýnmaktadýr. Böylelikle bu hükümde 478 inci maddeye bir istisna getirilmiþtir. Bu is-
tisna tarihi sebeplere dayanmaktadýr. Çünkü 6762 sayýlý Kanunda bu tür bir istisnaya yer verilmiþ
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olmamasýna raðmen Yargýtayýn otuz yýlý aþkýn süreden beri uygulanan yerleþik içtihadý “grup imti-
yazý”nýn tanýnmasý yönündedir. Teori ile baðdaþtýrýlmasý güç olan bu istisna, ilkesel kararlar ve öð-
reti ile kendini kabul ettiren bir hukuk haline gelmiþtir. Bu yolla oluþan hukuka gerekli önemin ve-
rilmesi ve bu hukukun tanýnmasý hukuk biliminin kabul ettiði bir olgudur. Aksi yönde bir deðiþik-
lik, uygulamada büyük güçlükler yaratabilir ve tanýnacak uyarlama olanak ve süreleri amacýn elde
edilmesine yetmeyebilirdi. Bu sebeple ikinci fýkra öngörülerek Yargýtay kararlarýnda yer alan ilke
kanunlaþtýrýlmýþtýr.

Tasarýnýn bu hükmüyle belirli pay gruplarý yanýnda paysahibi gruplarýna ve azlýða da bu olanaðýn
tanýnmasý hukukumuzda bir açýlýmdýr. Bu açýlým öðreti ve yargý kararlarýnda netlik kazanýrken, pay ve
paysahibi gruplarý ile azlýk temsilcisinin niteliðinin ortaya konulmasý da önemli bir sorun oluþturacak-
týr. Böylece bugüne kadar öðretide tartýþýlmamýþ olan temsilcinin niteliði de ele alýnacaktýr.

Bu hükmün uygulanabilmesi için hem azlýðýn hem de belirli paysahipleri gruplarýnýn belirlene-
bilir ve tanýnabilir bir þekilde tanýmlanmasý, yani bir anlamda diðer paysahiplerinden ayrýlabilir ol-
malarý gerekmektedir. Belirli paysahipleri gruplarý, meslekler ve iþletme konularý gibi ölçütlerle ko-
laylýkla belirlenebilirler. Önemli olan, azlýðýn belirlenebilir olmasýdýr. Bunun için, somut olayýn özel-
liklerinin ortaya çýkarabileceði istisnalar bir yana, yüzdelerin anýlmasý yeterli olmayabilir. Bunun ye-
rine pay senedi numaralarý ve sayýlarý ayýrt edilebilirlilik yönünden daha iyi bir ölçüttür. Azlýðýn iyi
tanýmlanmamasý imtiyazlarýn korunmasýna iliþkin hükümlerin uygulanmasýný güçleþtirebilir.

Paysahibi gruplarý arasýnda yan sanayi mensuplarý, bayiler vs. yer alabilir. Temsil edilme hak-
ký, bazý kurul üyelerinin belirli paysahibi gruplarý arasýndan seçilmeleri veya baðlayýcý aday öner-
me hakký tanýnmasý þeklinde de öngörülebilir.

Madde 361 - Yeni olan 361 inci madde ile yönetim kurulu üyelerinin þirkete verecekleri zarar-
larýn güvencesi olarak, isteðe baðlý zarar sigortasý getirilmiþtir.

Bu hükümde yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken þirkete verebilecekleri za-
rarlarýn güvence altýna alýnmasý konusunda ilk çekingen adým atýlmýþtýr. Batýda yaygýn olan bu si-
gortanýn, zararlarýn karþýlanmasýndan çok, profesyonel, sorumluluk bilincine sahip ve görevin ge-
reklerine uygun yetenekleri haiz kiþilerden oluþan yönetim kurullarýnýn oluþmasýnda etken rol oy-
nadýðý þüphesizdir. Ancak Ülkemizde bu sigortanýn bugün yaptýrýlmasý olanaklarý hemen hemen
yok gibidir. Çünkü bu kadar büyük bir riski Türk sigorta endüstrisinin taþýyabilmesi mümkün gö-
rülmemektedir. Bütün riskin yurtdýþýna reasüre edilmesi ise üzerinde düþünülmesi gereken bir diðer
noktadýr. Ancak hükmün yavaþ ve tedricen de olsa gereksinimlere cevap vermesi olasýlýðý toplum-
sal politika ve yarar açýsýndan ihmal edilemeyecek bir katký olarak deðerlendirilmiþtir.

Madde 362-Madde, -bir deðiþiklik dýþýnda - 6762 sayýlý Kanunun 314 üncü maddesinden alýn-
mýþtýr.

Madde 363 - Tasarýnýn bu maddesi, 6762 sayýlý Kanunun 315 inci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 364 - Birinci fýkra: Maddenin birinci fýkrasý, uygulamada sorun yaratan ve Yargýtay

kararlarýnda farklý tarihlerde deðiþik yönde sonuçlara baðlanmýþ bulunan, yönetim kurulu üyeleri-
nin görevden alýnmalarýnýn gündeme baðlýlýk ilkesinin kapsamýnda olup olmadýðý sorununu, men-
faatler dengesine uygun bir þekilde çözüme kavuþturmak amacýyla öngörülmüþtür. Kural þudur: Bir
üyenin görevden alýnabilmesi için gündemde bu yolda hüküm bulunmasý þarttýr. Ancak haklý sebep-
ler varsa, genel kurul, gündemde madde bulunmasa bile üyeyi azledebilecektir. Genel kurulun gü-
venini yitiren, hakkýnda haklý bir sebep mevcut olan bir üyeyi genel kurulun sadece gündeme bað-
lýlýk ilkesi dolayýsýyla ileriki gündeminde görevden alma bulunan bir toplantýya kadar yönetim ku-



---- 168 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

rulunda tutmak zorunda býrakýlmasý, anýlan ilkenin amacýna aykýrýdýr. Hüküm haklý sebebin niteliði
ile ilgili herhangi bir sýnýrlama getirmemiþtir. Inter alia, yolsuzluk, yetersizlik, baðlýlýk yükümünün
ihlâli, bir çok þirkette üyelik sebebiyle görevin ifasýnda güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kulla-
nýlmasý, haklý sebeptir. Sadece politik nitelik taþýyan bir sebep, özellikle bilgisi ve ehliyeti ile yarar-
lý olan bir üye yönünden haklý sebep oluþturulmasý ratio legis'e uymayabilir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra 6762 sayýlý Kanunun 316 ncý maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
haksýz hükmü kaldýrmakta, görevden alýnan üyenin tazminat hakkýný saklý tutmaktadýr.

Madde 365 - Maddenin birinci cümlesi 6762 sayýlý Kanunun 317 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Yeni eklenen ikinci cümle istisnalarý saklý tutmaktadýr. Kanunî istisnalarýn baþýnda 367 nci madde-
nin birinci fýkrasý ile 370 inci maddenin ikinci fýkrasý hükümleri gelir. Tasfiyeye girmiþ þirketlerde
tasfiye memurlarý da tasfiyeye iliþkin yönetim ve temsil hak ve yetkilerini kullandýklarýndan, söz
konusu yetkileri ve haklarý düzenleyen hükümler istisnalar kapsamýndadýr. Hüküm Kanunun 375 in-
ci maddesiyle de baðlantý içindedir.

Madde 366 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 318 inci maddesinin, bazý deðiþikliklerle tekrarýdýr.
Ýlk deðiþiklik birinci fýkrada, birden fazla baþkan vekili seçilmesine olanak saðlanarak yapýlmýþtýr.
Mevcut metin bazý sicil müdürlerince sadece bir baþkan vekilinin seçileceði þeklinde yorumlanýyor-
du. Ýkinci olarak, baþkanýn ve vekilinin veya bunlardan birinin seçiminin genel kurulca da yapýla-
caðý öngörülmüþtür. Bu hükümle baþkana ve vekiline güç kazandýrmak amaçlanmýþtýr.

Madde 367 - 6762 sayýlý Kanunda olduðu gibi, Tasarýya göre de, yönetim kurulu, yönetim hak-
larýyla temsil yetkilerini muhakkak kendisinin kullanmasýnýn zorunlu olmadýðý; gereðinde bir göze-
tim organý olarak çalýþabilen bir organdýr. Tasarýda yönetim kurulunun hemen hemen üyelerinin tü-
münün, yürütme yetkisini haiz olmayan (non-executive) üye konumuna geçebildiði esnek bir rejim
benimsenmiþtir. 365 inci maddedeki karineye uygun olarak, 367 nci madde (6762 sayýlý Kanunun
319 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükmü gibi), yönetimin, bazý yönetim kurulu üyelerine ve/veya
üçüncü kiþilere devir (delege) edilmesini düzenlemektedir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal
iþlevin devridir. Ancak, Tasarýnýn bu maddesi 6762 sayýlý Kanunun 319 uncu maddesinin ikinci fýk-
rasýndan bazý noktalarda farklýdýr: (1) Tasarý yönetim hakký ile temsili yetkisini birbirinden ayýrmýþ-
týr. Bu hem 367 nci hem de 370 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmünden anlaþýlmaktadýr. (2) Devir
esas sözleþmesel dayanaðý gerektirir ve ancak yönetim kurulu tarafýndan kabul edilen bir teþkilat
yönetmeliði ile yapýlýr. (3) Korunmaya deðer menfaatlerini ikna edici bir þekilde ortaya koyan ala-
caklýlar bu yönetmelik hakkýnda bilgilendirilir. (4) Hüküm ile yönetim kurulu yanýnda ondan tama-
men baðýmsýz, "yönetim" diye adlandýrýlan bir organ yaratýlmamýþ, yönetim kurulu ile "yönetim"
arasýnda kesin bir ayrým bulunduðu anlayýþý reddedilmiþ, sadece þirketin iþletme konusunun elde
edilebilmesi için gerekli tüm kararlarýn alýnmasý hakkýnýn, yani bir iç iliþki hakký olan yönetimin
(gestion, Geschäftsführung, management) kýsmen veya tamamen devrine imkân verilmiþtir. Devir,
kural olarak temsil yetkisinin devrini içermez. Bunun için temsil yetkisinin 370 inci maddeye göre
ayrýca veya ayný iþlemde açýkça belirtilmek suretiyle devri gerekir.

Böylece Tasarýnýn 367 ile 370 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükümlerinde yer alan düzen, yö-
netimin tek kurullu (monist) rejime göre þekillenmesine veya Almanya'da uygulanan iki organlý
(dualist) anlayýþ uyarýnca oluþturulmasýna olanak vermektedir. Bu düzen yani Tasarýnýn sistemi yö-
netim kurulu üyelerini, Amerika Birleþik Devletleri'nde uygulanan, yönetim hakkýný haiz olan (in-
tern, executive) ve olmayan (exter, non-executive) üyeler ayrýmýna tâbi tutmaya da elveriþlidir. Hat-
ta Fransa'da geçerli "Président Directeur Général" sisteminin uygulanmasýna da müsaittir. Böylelik-
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le þirketler topluluðunun gereksinim duyduðu yönetim þekli için esneklik de saðlanmýþ olmaktadýr.
Devir organsal iþlevleri içerdiðinden sorumluluk yönünden önemli sonuçlar doðurur. Bunlar 553
üncü maddenin ikinci fýkrasýnda açýkça öngörülmüþtür. Devir, 375 inci madde gözönünde tutularak
yapýlabilir. Yönetimin devri için esas sözleþmede hüküm bulunmasý conditio sine qua non'dur, bu
hususta genel kurul kararý yeterli deðildir.

Diðer bir conditio sine qua non da, devrin, bir örgüt yönetmeliði ile yapýlmasýdýr. Yönetmelik
üretim öncesini, üretimi, pazarlamayý, muhasebenin yapýsýný, iþleyiþini, görev tanýmlarýyla þemasý-
ný içerir; "yönetimi" bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt þemasýnýn verilmesi yeterli de-
ðildir; karar ve atama yetkileri ile iþletmenin teknik, ticarî ve hukukî açýdan yönetimine iliþkin esas-
larý da içermelidir. Bu tasarruf murahhaslarýn yetki alanlarýnýn da açýkça belirlenmesinde önem ka-
zanýr. Örgütlenme yönetmeliðinin tescil ve ilâný gerekli deðildir. Ancak korunmaya deðer menfaat-
lerini ikna edici bir surette ortaya koyan paysahipleri ile alacaklýlara yazýlý olarak bilgi verilir. Fýk-
ra örgüt yönetmeliðinin kimin tarafýndan karara baðlanacaðýna iliþkin bir açýklýðý içermemektedir.
Bu yönetmeliði genel kurul veya yönetim kurulu onaylayabilir. Bu onay hiçbir organ açýsýndan o
organa özgülenmiþ ve devredilemeyecek bir yetki taþýmaz. Devir, esas sözleþmede açýkça öngörül-
düðüne göre devir yönetmeliði bakýmýndan gerekli esas sözleþmesel dayanak saðlanmýþ demektir.
Önemli olan devirdir. Bu da esas sözleþmede öngörülen bir hükümle, “meþruiyet” temelini kazan-
mýþ olmaktadýr. Teþkilât yönetmeliði bu devri uygulamaya iliþkin hükümlerini göstermesi bakýmýn-
dan önemlidir. Kaynak Ýsviçre hukukunda bu yetkiyi çoðu kez yönetim kurulu kullanmaktadýr.

Yönetmelik hakkýnda bilgi verilmesi konusunda kanun paysahipleriyle alacaklýlar arasýnda bir
fark yapmýþtýr. Paysahiplerinin bu hususta "korunmaya deðer menfaat"leri bulunduðuna iliþkin güç-
lü bir karine vardýr. Alacaklýlarda böyle bir karine mevcut deðildir. Bu sebeple, yönetim örgütü hak-
kýnda paysahipleri bilgilendirilmelidir. Alacaklýlar ise korunmaya deðer menfaatleri bulunduðunu
ikna edici bir þekilde ortaya koyarlarsa bilgilendirilirler. Menfaatin, istenen konu ve olgu ile ilgisi
de gözönüne alýnmalýdýr. Sorumluluk davalarýnda ve iflâsta paysahipleri ile alacaklýlarýn menfaati
somutlaþýr. Bilgi verme yükümü yönetmeliðin bir kopyasýnýn verilmesini zorunlu kýlmaz. Ayrýca
haklý sebeplerin varlýðýnda (meselâ, bir alacaklýnýn açtýðý bir davada bu yönetmelikten bir rakibin
yararlanmasý olasýlýðýnýn bulunmasý gibi) talebin reddedilmesi de mümkündür. Yönetim kurulunun
devir ve yönetmeliðini hazýrlamaya iliþkin yetkisinin, bir esas sözleþme hükmü ile genel kurulun
onayýna baðlanýp baðlanamayacaðý sorunu bir içtihat sorunudur.

Devredilmediði takdirde yönetim, yönetim kurulunca kurul olarak yerine getirilir. Bu hüküm
ile 365 inci maddedeki karine tekrar edilmelidir.

Madde 368 - Yönetim kurulunun ticarî mümessil ve vekil tayin etme yetkisi devredilemez ni-
teliktedir. Bu nitelik 368 inci ve 375 inci maddenin (d) bendi hükmünden anlaþýlmaktadýr. Yöneti-
min 367 nci maddeye göre devredilmiþ olmasý, yönetim kurulunun söz konusu yetkisini ortadan kal-
dýrmaz.

Madde 369 - Birinci fýkra: Göndermelerden oluþan, bu sebeple "görsel" olmamasý bir yana
karmaþaya da yol açan ve öðretide þiddetle eleþtirilen 6762 sayýlý Kanunun 320 nci maddesinden ta-
mamen ayrýlan 369 uncu madde, özeni, tedbirli bir yönetici ölçüsü ile tanýmlamýþ ve ayný zamanda
þirketin menfaatlerinin gözetilmesine vurgu yapmýþtýr. Hüküm bunun ölçütü olarak dürüstlük kura-
lýný kabul etmiþ, ancak þirketler topluluðu ile ilgili 203 ve 205 inci maddelerin istisnaî durumlarýný
dikkate almýþtýr. Hükmün bir yeniliði de, çaðdaþ düzenlemelere uygun olarak, üyelerin ve yönetici-
lerin görevlerini yerine getirirken özenle hareket ettikleri karinesinin açýkça belirtilmiþ olmasýdýr.
Böylece, ispat yükü aksini iddia edenlere aittir.
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Özen yükümü yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri kapsayacak þekilde kaleme alýnmýþtýr.
Yöneticilerin ayrýca zikredilmeleri, yönetim hakkýnýn 367 nci maddeye göre devri halinde özellik-
le önem taþýmaktadýr.

6762 sayýlý Kanunun 320 nci maddesinde göndermeler sonunda varýlan nesnel (objektif) ve öz-
nel (sübjektif) özen ölçüleri açýk deðildir. 6762 sayýlý Kanun sistemi çeþitli yorumlara ve tartýþma-
lara yol açtýðý için terk edilmiþtir. Anýlan ölçünün terk edilmesinin bir diðer sebebi de 6762 sayýlý
Kanunun kabul ettiði ölçünün iþletme konusuna sýký sýkýya baðlanmýþ olmasýdýr. Ücret alan yöne-
tim kurulu üyesinde "iþ"in gerektirdiði özen bunun kanýtýdýr. Böyle bir ölçü, bir çelik üretim þirke-
tinde yönetim kurulu üyelerinin yüksek teknik bilgiyi haiz olmalarýnýn þart olduðu yorumlamasýna
hak kazandýrabilir. Ýþletme konusuna baðlanan özen, sermayenin ve malvarlýðýnýn korunmasýnda,
iþtiraklerle iliþkilerde, sýr saklamada, temettü ve finans politikasýnda özeni ya tamamen tartýþma dý-
þý býrakýr ya da dolayýsýyla ve güçlükle kapsar. Ücret almayan üyenin özen borcu ise içerikten ve sý-
nýrdan yoksundur. Oysa "tedbirli yönetici" ölçüsü bütün yukarýda anýlanlarý ve yönetici sýfatýyla iþin
gerektirdiði özeni de içerir. Bu sebeple, hükümdeki özen 6762 sayýlý Kanunun 320 nci maddesinde
öngörülenden daha da geniþ ve amaca daha uygundur. Ýþin gerektirdiði özen de nesnel olarak belir-
lenir, yoksa o konuya iliþkin uzman bilgisi aranmaz. "Nesnellik" ile, görevi yerine getirebilmek için
yetkin olma, ilgili bilgileri deðerlendirebilme, uygulamayý ve geliþmeleri izleyebilme ve denetleye-
bilmek için gereken yetenek ve öðrenime sahip olma anlaþýlýr. "Tedbirli yönetici" terimi bir taraftan
kusurda ölçü rolü oynar, diðer taraftan da karar ve eylemlerde nesnel davranýþý ifade eder, ancak bir
yöneticinin nesnel olarak kontrolü dýþýnda kalan ve nesnel beklentilerin ötesindeki tedbiri kapsa-
maz. Nitekim, 553 üncü maddenin üçüncü fýkrasý hükmü söz konusu sýnýrý çizmekte, 557 nci mad-
de de özenin kiþi temelinde deðerlendirilmesini gerekli kýlmaktadýr.

Nesnellikte, diligentia quam in suis yeterli olamaz, bunun yerine benzer iþletmelerde yönetim
kurulu üyelerinden beklenebilen iþin gerektirdiði özen esas alýnýr. Tasarý hükmünde 6762 sayýlý Ka-
nunun 320 nci maddesinde öngörülmüþ bulunan basiret ölçüsüne yer verilmemiþtir. Hatta basiretli
iþadamý ölçüsünden uzak durulmuþtur. Çünkü, Yargýtay kararlarý basiretli iþadamý ölçüsünü sert,
hatta aþýrý denilebilecek beklentilerle tanýmlamýþtýr. Ayný ölçüyü yönetim kurulu üyelerine uygula-
mak adaletsiz sonuçlar doðurabilirdi.

Tedbirli yönetici ölçüsü basiretli iþadamý kavramýndan farklý olup, bu ölçüye, Alm. POK 93 ün-
cü paragrafýnýn kaynaklýk ettiði de düþünülmemelidir. Klasik Alman öðretisinde savunulduðunun
aksine, þirketin lehine olaný muhakkak yapmak ve zararýna olandan muhakkak kaçýnmak, özen bor-
cunun ölçüsü olarak kabul edilemez. Çünkü, ekonomideki bütün krizlerden, pazar þartlarýndaki de-
ðiþikliklerden ve belirsizliklerden doðan riskleri yönetim kurulu üyesinin önceden teþhis etmesi ve
gerekli önlemleri almasý, aksi halde sorumlu tutulmasý gerekir. Hükme esin veren yeni öðreti daha
gerçekçidir.

Tedbirli yönetici ölçüsü, yönetim kurulu üyesinin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak
"iþadamý kararý" (business judgement rule) verilebileceðini kabul eder ve riskin bundan doðduðu
hallerde üyenin sorumlu tutulmamasý esasýna dayanýr. Genel kabul gören kural uyarýnca, duruma
uygun araþtýrmalar yapýlýp, ilgililerden bilgiler alýnýp yönetim kurulunda karar verilmiþse, geliþme-
ler tamamen aksi yönde olup þirket zarar etmiþ olsa bile özensizlikten söz edilemez. Bu kurallar 553
üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda yer alan hukuk kuralý ile somuta baðlanmýþtýr. Özen borcunun
sözleþme ile aðýrlaþtýrýlabileceði þüphesizdir.
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Birinci fýkrada yer alan, þirket menfaatinin dürüstlük kuralýna göre gözetilmesi gereðine iliþkin
temel özen kuralý 6762 sayýlý Kanunda açýk olarak öngörülmemiþti. Bu yüküm ile, yönetim kurulu
üyesinin kiþisel menfaatini, hâkim paysahibinin veya paysahiplerinin ve onlarýn yakýný olan gerçek
ve tüzel kiþiler ile üçüncü kiþilerin menfaatini, þirketin menfaatinin önüne geçirmemesi kastedilmiþ-
tir. Hüküm, menfaatler çatýþmasý bulunan hallerde yönetim kurulunun gerekli önlemleri almasýný ve
arm's length temelinde yani, hâkim ortaðý ve onun yakýnlarýný kayýrmadan þirket için, þirketin men-
faati için rekabet þartlarýna uygun olarak pazarlýk yapmasýný ifade eder. Hüküm yönetim kurulu üye-
sini ayrýca rekabet yasaðýna uymak dýþýnda þirkete karþý kapsamlý baðlýlýk yükümü altýna sokar;
içerden öðrenenlerin ticareti yasaðýna ve kendi kendisiyle iþ (sözleþme) yapmak kurallarýna uyma-
sýný zorunlu tutar.

Ýkinci fýkra: Þirket menfaatinin gözetilmesi zorunluðu, þirketler topluluðunda baðlý þirketin
yönetim kurulu üyeleri yönünden sorun çýkarýr. Bu durumda baðlý þirketin yönetim kurulu üyelerin-
den þirketin menfaatini topluluðun, bir topluluk þirketinin ve hâkim þirketin menfaatinin önünde tut-
malarýný istemek, gerçeði görmezlikten gelme anlamý taþýr. Bu problemi çözmek amacý ile ikinci fýk-
ra kaleme alýnmýþtýr. 202 nci madde uyarýnca, hâkim þirketin, baðlý þirketin kaybýna sebep olacak ta-
sarruflarda rol oynamasý halinde, kaybý belli bir sürede denkleþtirmesi gerekir. Anýlan hüküm, esa-
sýnda denkleþtirme yapýlmasý þartý ile þirketin menfaatinin feda edilmesine izin vermekte; ancak
denkleþtirme, süresi içinde gerçekleþmediði takdirde, belli bir sürede dava açmayan yönetim kurulu
üyelerini sorumlu tutmaya elveriþli bulunmaktadýr. 203 üncü maddede düzenlenen tam hakimiyet ha-
linde, baðlýlýk yükümü ortadan kalkmakta, 204 üncü madde ise bunun istisnasýný düzenlemektedir.

Üçüncü fýkra: Son fýkra ispat yükünü özen yükümünün ihlâl edildiðini iddia edenlere vermek ama-
cýyla bir karine öngörmektedir. Çünkü bir çok halde özen gösterildiðini ispat etmek çok güç olabilir.

Madde 370 - Birinci fýkra: 370 inci maddenin birinci fýkrasý, 365 inci maddede yer alan þir-
ketin temsili yetkisinin, aksi þartedilmemiþse, yani tek imza sistemi kabul olunmamýþsa, çift imza
ile ve yönetim kurulunca kullanýlabileceðini öngörmektedir. 373 üncü maddenin birinci fýkrasý hük-
münce yönetim kurulu þirketi temsile, yetkili kiþileri de belirler.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, 6762 sayýlý Kanunun 319 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükmünü
tekrarlayarak, 370 inci madde dolayýsýyla devredilebilen yönetim hakkýný temsil yetkisi ile tamam-
lamak amacýyla öngörülmüþtür.

Madde 371 - 371 inci madde 6762 sayýlý Kanunun 321 inci maddesinden alýnmýþ, ancak 6762
sayýlý Kanunun 137 nci maddesinde öngörülen ultra vires kuralýnýn sistemden çýkmasý dolayýsýyla
varlýðý gerekli yeni hükümlere de yer vermiþtir.

Birinci fýkra temsile yetkili olan kiþilerin yapabilecekleri iþ ve iþlemlerin þirketin rücû edebil-
mesi ve edememesi yönünden sýnýrýný göstermektedir. Ultra vires kuralý kalktýðý için, artýk þirketin
hak ehliyetinin sýnýrýný iþletme konusu çizmemektedir. Þirketin hak ehliyetinin deðil, imza yetkili-
sine rücû edeceði veya edemeyeceði sýnýrý, þirketin amacý ve iþletme konusu belirler. Esas sözleþ-
menin konu hükmüne aykýrý iþlemlerle bu sýnýrýn aþýlmasý halinde þirketin rücu hakký vardýr. Baþka
bir deyiþle, þirketin amacý ve iþletme konusu dýþýnda yapýlan iþlemler de, ikinci fýkrada açýkça be-
lirtildiði üzere, þirketi baðlar, üçüncü kiþiye karþý þirket sorumludur; ancak, sýnýrý aþan temsil yetki-
sini haiz kiþiye karþý þirket rücu talebinde bulunabilir.

Ýkinci fýkra iþletme konusu dýþýndaki iþlemlerin þirketi baðlamasý kuralýnýn istisnasýný düzenle-
mektedir.
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Þirket, yapýlan iþlemin, iþletme konusunun dýþýnda bulunduðunu üçüncü kiþinin bildiðini veya
halin icabýndan bilebilecek durumda bulunduðunu ispat ederse iþlem þirketi baðlamayacaktýr. An-
cak, þirket esas sözleþmesinin ilân edilmiþ olmasý, bu hususun ispatý için tek baþýna yeterli görülme-
miþtir. Bu hüküm 354 üncü madde ile uyumludur. Çünkü, anýlan maddeye göre þirketin amaç ve ko-
nusunda sicil müspet iþlevini icra etmez; yani ilân edildiði için üçüncü kiþi þirketin amaç ve konu-
sunu bilmek zorunda deðildir. Ýkinci fýkranýn son cümlesi, ultra vires kuralýný AT'ýn Birinci Yöner-
gesi dolayýsýyla kaldýrmak zorunda kalan Ýngiliz Companies Act 1986’nýn 35 ve 35A hükmünden
esinlenerek kaleme alýnmýþtýr.

Madde 372 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 322 nci maddesinin tekrarýdýr.
Madde 373 - Birinci fýkra: Bu maddenin birinci fýkrasý, 6762 sayýlý Kanunun 323 üncü mad-

desinden alýnmýþ, ancak þirketin kabul ettiði imza düzenini belirtmek amacýyla "ve bunlarýn temsil
þekillerini gösterir kararýnýn noterce onanmýþ suretini" ibaresi eklenmiþtir. 6762 sayýlý Kanunun 323
üncü maddesinin birinci cümlesi, yönetim kurulunun þirketi temsile yetkili kiþilerinin bu hususu si-
cile bildireceðini belirtmiþtir. Mevcut maddenin ikinci cümlesi ise birinci cümleden baðýmsýz, pek
de anlam taþýmayan bir hüküm konumundadýr. Mevcut metinden neyin tescil edileceði anlaþýlma-
maktadýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra yeni olup, temsile yetkili kiþilerin seçimlerine ve atanmalarýna iliþkin
hukukî sakatlýklarýn üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemeyeceði, sürülebilmesi için hukukî sakatlýðýn
onlar tarafýndan bilindiðinin ispatlanmasý gerektiði kuralýný getirerek uygulamadaki tereddütleri or-
tadan kaldýrmaktadýr. Hüküm 37 nci madde ile ayný düþünce eksenindedir. Hukukî sakatlýk ne ka-
dar aðýr olursa olsun bunun üçüncü kiþiye karþý ileri sürülememesi, üçüncü kiþiye izleyemeyeceði,
belirleyemeyeceði ve yargýlayamayacaðý bir yükümlülük yüklenmesini engellemek ve iþlem güven-
liði ile adaleti saðlamak amaçlarýna yöneliktir.

Madde 374 - Bu madde, yönetim kurulunun iþlevinin, yani yönetim hakkýnýn sýnýrýný çizmek-
tedir. Þirketin iþletme konusunun elde edilebilmesi için yapýlmasý gerekli bütün iþ ve iþlemler yöne-
tim kurulunun veya -devir halinde- yönetimin yetkisindedir. Ancak, bunlardan kanunla veya esas
sözleþme ile genel kurula býrakýlanlar hariç tutulmuþtur. Yönetim hakkýnýn kapsamýna giren bir iþ
ve/veya iþlemin, esas sözleþme ile genel kurulca kullanýlabilmesi için de bunun 375 inci maddede
gösterilmiþ devredilemez görev ve yetkiler içine girmemesi gerekir. Böylece, bu hüküm, bir anonim
þirkette bütün yönetim yetkilerinin, bir üst kurul olmasý dolayýsýyla genel kurula ait bulunduðu ve
hatta ondan doðduðu, genel kurulun istediði görev ve yetkileri istediði anda yönetim kurulundan ge-
ri alabileceði yolundaki eskimiþ anlayýþa kapýlarý kapamýþtýr. Tasarý, organlar arasýnda iþlevlerin ay-
rýlýðý ilkesini kabul etmiþtir.

Hüküm hukukun sürekli geliþimini saðlamak amacýyla üç sorunu öðreti ile mahkeme kararla-
rýna býrakmýþtýr. Bunlardan birincisi, 375 inci maddede zikredilmemiþ olmakla birlikte, genel kuru-
lun niteliðiyle hiç baðdaþmayan, aksine yönetim kavramýnýn kapsamýnda bulunduðundan þüphe
edilmeyen konularýn, meselâ, olaðan konulara iliþkin sözleþmelerin baðýtlanmasýnýn esas sözleþme
ile genel kurula býrakýlýp býrakýlamayacaðýdýr. Ýkincisi, yönetim kurulunun ve devredilmiþse yöne-
timin kararlarýnýn genel kurulun onayýna baðlanýp baðlanamayacaðý, üçüncüsü ise, yönetim kurulu-
nun sorumluluktan kaçýnmak amacýyla kararlarýný genel kurulun onayýna sunup sunamayacaðýdýr.

Madde 375 - Yönetim kurulunun devredilemez yetkilerini gösteren 375 inci madde yenidir. Bu
hüküm ile, Ticaret Kanununda, organlar arasýnda iþlev ayrýmý yapýlmýþ, organlar arasýnda iþlev bað-
lamýnda güç yönünden denklik kabul edilmiþ, buna karþýlýk genel kurulun herþeye kadir olduðuna
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ve bütün kararlarý alabilme yetkisi ile donatýldýðýna iliþkin salt yetki teorisi reddedilmiþtir. Genel ku-
rulun bir üst organ olduðu anlayýþý Ticaret Kanununa yabancýdýr. Ancak, bu hükme raðmen 374 ün-
cü maddenin gerekçesinde iþaret edilen sorunlarýn kanunî bir boþluk oluþturduðu þüphesizdir. Nite-
kim ayný hükme sahip Ýsviçre'de bu konular tartýþmalý olup öðreti ve mahkeme kararlarý sorunlarý
farklý çözümlere baðlamýþtýr.

Yönetim kurulu, Kanunun 375 inci maddesinde gösterilen bu yetkileri ne esas sözleþmeyle 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 iþletme politikasý baþta olmak üzere,
yatýrým, finansman, temettü gibi politikalarýn hedeflerinin karara baðlanmasý, bunlara ulaþýlmasý
için seçilen araçlarýn gösterilmesi, hedeflere ulaþýlýp ulaþýlmadýðýnýn veya ulaþýlýp ulaþýlmayacaðý-
nýn belirlenmesi, bütçe uygulamasýnýn kontrolü ve stratejilerin tespitidir.

Politikalara ve hedeflere ulaþýlmasýna iliþkin kararlar ve stratejilerin uygulanmasý ile ilgili tali-
matlar da yönetim kurulu tarafýndan verilebilir. Talimatlar sözlü veya yazýlý olabileceði gibi bir iç
yönetmelik, sirküler veya genelge ile de þekillenebilir.

Baðlý þirketlerde, üst düzeyde yönetim yetkisinin kime ait olduðu sorusu özellik gösterir. Baþ-
ka bir deyiþle, baðlý þirketlerin yönetim kurullarý üst düzeyde yönetim yetkisini haiz midir? Yoksa
bu yetki ana þirketin yönetim kuruluna mý aittir? Hükmün münferit þirketler için ön görüldüðü ne
kadar açýksa, baðýmsýz yönetim kurullarýnýn düþünülmüþ olduðu da o kadar doðaldýr. Bu hüküm, Ta-
sarýnýn 195 ve devamý madde hükümleri ile birlikte deðerlendirilmeli, deðerlendirmede 202 ilâ 204
üncü maddeler dikkate alýnmalýdýr. Baðlý þirketin üst yönetimi, hâkim þirketin ve tepe þirketin üst
yönetimi ile uyumlu olmalýdýr. Bu ilke þirketler topluluðunun kanun tarafýndan tanýnan gerçeðidir.
Baþka bir deyiþle, hâkim ve özellikle tepe þirketin üst yönetimi baðlý þirketleri de kapsar ve baðlar.
Ancak bu sýnýrlamalara raðmen baðlý þirketlerde de üst yönetim devredilemez.

(b) bendi: Örgüt þemasý, yönetimde yer alan herkesin, altlýk-üstlük iliþkilerini, görev tanýmlarý-
ný; bölümleri ve aralarýndaki iliþkileri gösteren þemadýr. Bu hükümle, yönetim kurulunun, yönetimin
bir bütün halinde iþleyiþini görmesi, politikalarýn ve stratejilerin gerçekleþtirilmesinde görevlilerin
rolünü deðerlendirmesi; insan kaynaklarýnýn kullanýlmasýný izlemesi amaçlanmýþtýr. Þema, sistemin
iþleyiþindeki aksaklýklarýn ve aksayan yerin belirlenmesine yardýmcý olur. Kurul yönetimi devreder-
ken de zaten örgüt þemasýný tayin eder. Þemada yer almayan ayrýntýyý, diðer 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 kayýtlarýn tutulma kurallarýnýn tespiti, hesap planlarýnýn yapýlmasý, yani, düzenin, bir anlamda
muhasebe bölümünün örgütlenmesidir. Muhasebenin hangi ortamda tutulacaðýný da yönetim kuru-
lu karara baðlar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanmasýný, muhasebenin 515 inci maddede
öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini de içerir. "Düzenin kurulmasý" sözcüðünden de
anlaþýldýðý üzere, devredilmez olan "düzenin kurulmasý görevi"dir; yoksa muhasebenin tutulmasý
devredilebilir ve yönetimin devri hallerinde bu husus açýkça ifade edilir.

Finansal denetim düzeninin kurulmasý, þirketin iþ ve iþlemlerinin denetlenmesine iliþkin bir
"iç-denetim" sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. Þirket hangi büyük-
lükte olursa olsun, þirketde, muhasebeden tamamen baðýmsýz, uzmanlardan oluþan, etkin bir iç-de-
netim örgütüne gereksinim vardýr. Bir anonim þirketin denetimi sadece bir baðýmsýz dýþ denetim ku-
ruluþuna býrakýlamaz. Bir baðýmsýz denetim kuruluþunun onlarca, hatta yüzlerce müþterisi vardýr;
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onlara birçok hizmet sunmaktadýr. Her müþterisini içerden ve yakýndan izleyemez. Finansal dene-
tim, bir anlamda "teftiþ kurulu"nun yaptýðý denetimdir. Finansal denetim iþ ve iþlemlerin iç deneti-
mi yanýnda, þirketin finansal kaynaklarýnýn, bunlarýn kullanýlmasý þeklinin, durumunun, likiditesi-
nin denetimini ve izlenmesini de içerir. Finansal denetim kurumsal yönetim kurallarýnýn gereðidir.

Finansal planlama, bütçeleme ile yeterli likiditenin saðlanmasýnýn güvence altýna alýnmasýný ifa-
de eder. Kurumsal yönetim kurallarýnýn ve çaðdaþ yönetim usullerinin gereði olan bu örgüt bütün
anonim þirketler için gerekli deðildir; þirketin yönetimi gerektiriyorsa finansal planlama zorunludur.

(d) bendi: Müdürler ile ayný iþleve sahip kiþilerin atanmalarý ve imza yetkisini haiz kiþilerin
seçimi yönetim kurulunun devredilemeyen yetkilerindendir. Ýmza yetkililerini belirlemek murah-
haslar dahil kimseye devredilemez. Bu hükümdeki ‘müdürler ile ayný iþleve sahip kiþiler’ ibaresi
kendilerine yönetme görev ve yetkileri tanýnmýþ olan kimseleri ifade eder. Görev ve yetki verilme-
si ile kastedilen yönetim hakkýnýn veya genel olarak yönetimin geçirilmesi, diðer bir ifadeyle ‘de-
legasyon’ deðildir. Kastedilen, iþlemlerin yürütülmesi aþamasýna iliþkin yetkilerdir.

(e) bendi: Üst gözetim ile kastedilen hem kuramsal açýdan hem de iþletme iktisadý yönünden
gerekli olan iþlerin akýþýnýn gözetimidir. Yoksa, yönetim kurulu bir kontrol ve denetim organý deðil-
dir. Üst gözetimin normatif niteliði hükmün bizzat kendisinden anlaþýlmaktadýr.

(f) bendi: Bu bent yönetim kurulunun kararlar ve tescile tâbi paylarla ilgili defterleri tutmasý-
ný, yýllýk rapora ve genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasýna ve alýnan kararlarýn uygulanmasýna iliþ-
kin görevlerini hükme baðlamaktadýr.

(g) bendi: 376 ve 377 nci maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
Madde 376 - 376 ncý madde 6762 sayýlý Kanunun 324 üncü maddesinin yerine geçmiþtir. Mev-

cut maddenin hükümleri bir ölçüde korunmuþtur. Ancak, uygulamada sýkça rastlanýlan sorunlar dik-
kate alýnarak yeni kurallar öngörülmüþtür. Bu da Tasarý hükmüne yeni hüviyet vermiþtir. Ayrýca
6762 sayýlý Kanundaki 324 üncü maddenin bilânço hukukuna uymayan hükümleri düzeltilmiþtir.
376 ncý madde düzenlenirken Ýcra ve Ýflâs Kanununda 4949 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikler,
AET'nin Ýkinci Yönergesi ve Ýsv. BK m. 725'e 1991'de yapýlan ekler de dikkate alýnmýþtýr. Hüküm
paysahiplerinin, alacaklýlarýn, sermaye piyasasý aktörlerinin yatýrýmlarýný ve genel ekonomik men-
faatleri korumayý amaçlamaktadýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkraya göre, son yýllýk bilânçodan sermaye ile kanunî yedek akçeler top-
lamýnýn yarýsýnýn zararlar sonucu karþýlýksýz kaldýðýnýn, yani yitirilmiþ bulunduðunun anlaþýlmasý
halinde, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantýya çaðýrmaya ve uygun gördüðü gerekli ön-
lemleri kurula sunmak zorundadýr. Bu önlemler, sermaye artýrýmý, bazý üretim birimlerinin veya bö-
lümlerin kapatýlmasý ya da küçültülmesi, iþtiraklerin satýþý, pazarlama sisteminin deðiþtirilmesi vs.
olabilir. Önlemler 378 inci madde uyarýnca tehlikelerin erken teþhisi komitesince de zaten daha ön-
ceki tarihlerde önerilmiþ olabilir. Hükmün uygulanabilmesi için, kanunî yedek akçeler dýþýndaki
açýk yedek akçelerle de zararýn kapanmamýþ olmasý ve arta kalan zararýn sermaye ile kanunî yedek
akçeler toplamýnýn yarýsýný geçmesi gerekir. "Sermaye" terimi ile bilânçoda sermaye kalemi altýnda
yer alan esas sermaye ve kayýtlý sermaye sisteminde çýkarýlmýþ sermaye; kanunî yedek akçe ile, 519
uncu madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiþtir.

Yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantýya çaðýrmasý, þirketin finansal yönden kötü
durumda bulunduðunu bütün açýklýðýyla kurula anlatmasý, hatta bu konuda bir rapor vermesi, zarar-
larýn sebeplerini (kaynaklarýný) göstermesi ve tedavi çareleri önermesi gerekir, aksi halde yönetim
kurulu sorumlu olur. Birinci fýkraya göre durum son yýllýk bilânçoya göre belirlenir. Söz konusu
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açýk, bir ara bilânçodan anlaþýlmýþ veya 378 inci maddeye göre çalýþan komitenin vereceði rapor-
larda belirtilmiþse, yönetim kurulu son yýllýk bilânçoyu beklememelidir. Kaybýn varlýðý birinci fýkra-
nýn iþlemesi için yeterlidir. 378 inci maddeye göre erken teþhis ile görevli olanlar da durumu tespit
edince yönetim kurulunu bilgilendirmelidir. Ancak, söz konusu kiþi ve komitelerin sadece ikaz borç-
larý vardýr. Genel kurulu toplantýya çaðýrmak yönetim kurulunun görevidir. Kötüleþme aylýk hesap-
lardan anlaþýldýðý takdirde, yýllýk bilânço esaslarýna göre bir ara bilânço çýkarýlmasý da gerekebilir.

Yönetim kurulunun iyileþtirici önlem önerilerini ilgili komitelerle birlikte oluþturmasý ve durumu
açýklayýcý raporda bu komitelerin görüþlerine yer vermesi ratio legis gereðidir. Yönetim kurulunun, ge-
nel kurulu toplantýya çaðýrma görevini ihmâl etmesi halinde, bu kurulu azlýk toplantýya çaðýrabilir.

Ýkinci fýkra: Son yýllýk bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler topla-
mýnýn üçte ikisinin karþýlýksýz kaldýðý anlaþýldýðý takdirde, yönetim kurulunun çaðrýsý üzerine genel
kurul iki karardan birini alabilir, (1) sermayenin üçte biri ile yetinme, yani sermayenin azaltýlýp za-
rarýn bünye dýþýna atýlmasý; (2) tamamlama. Bu iki karardan birini almamýþsa anonim þirket sona
erer. Tasarýnýn genel kurulu bu seçenekler arasýnda tercih yapmaya zorlamasýnýn sebebi, þirketin du-
rumunu bir an önce açýklýða kavuþturmak düþüncesidir. Tamamlama ile, azaltýlan sermaye kadar ve-
ya ondan fazla sermaye artýrýmý yapýlmasý veya bilânço açýklarýnýn paysahiplerinin tümünce (Tasa-
rý m. 421 (1), b.1) veya bazý paysahipleri tarafýndan kapatýlmasý ya da bazý alacaklýlarýn alacaklarý-
ný silmesi kastedilmektedir. Tamamlamada oybirliði saðlanýrsa her paysahibi bilânço açýðýný kapa-
tacak parayý vermekle yükümlüdür. Bu yoldaki bir genel kurul kararý Tasarýnýn 421 inci maddesi-
nin ikinci fýkrasýnýn birinci bendi anlamýnda bir belirli olaya özgü ek yüküm ihdas etmiþ demektir.
Bu ek yüküm ne sermaye konulmasý ne de borç verilmesi olmayýp karþýlýksýzdýr. Oybirliði saðlan-
mamýþsa bazý paysahiplerinin kendi istekleriyle tamamlama yapmalarýna engel yoktur. "Sermaye",
"kanunî yedek akçe" ve "son yýllýk bilânço" kavramlarýnýn anlamý birinci fýkranýn gerekçesinde
açýklanmýþtýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra þirketin borca batýk olmasý durumunda uygulanacak kurallarý gös-
termektedir. "Borca batýk olma" kavramý, þirket aktifleri -yýllýk bilânçoda olduðu gibi defter (ikti-
sap) deðerleriyle deðil- fakat gerçek (olasý satýþ deðerleri) deðerleriyle deðerlemeye tâbi tutulsalar
bile alacaklýlarýn, alacaklarýný alamamalarý, yani þirketin borç ve taahhütlerini karþýlayamamasý de-
mektir. Borca batýk durumda olmanýn iþaretleri, yýllýk bilânçodan, aylýk, üç aylýk veya altý aylýk he-
sap durumlarýndan, denetçinin, erken teþhis komitesinin raporlarýndan ve/veya yönetim (Tasarý m.
367) ile yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya çýkabilir. Böyle iþaretler varsa, yönetim kuru-
lu hem iþletmenin devamý esasýna göre hem de aktiflerin olasý satýþ deðerleri üzerinden bir ara
bilânço düzenletip denetçiye verir. Ýki bilânço çýkarýlmasýnýn çeþitli yararlarý vardýr. Varlýklarýn ola-
sý satýþ deðerlerine göre çýkarýlan bilânço þirketin iflâsý için yönetim kurulunun mahkemeye baþvur-
masýna gerek olup olmadýðýný ortaya koyar. Ýsviçre öðretisinde iþletmenin devamý esasýna göre bi-
lançonun incelikle çýkarýlmasý gerektiði ileri sürülür.

Aktif ve pasiflerin iþletmenin sürekliliðine göre deðerlendirilmesi, faaliyetine devam edecek
bir iþletme esas alýnarak deðerlendirme yapýlmasý demektir. Böyle bir deðerlendirme iþletmenin
borca batýk olma durumuna raðmen bazý olgular, beklentiler, etkisini yitiren sebepler dolayýsýyla þir-
ketin yaþama ümidinin var olup olmadýðýný ortaya koyar. Meselâ, bir þirketin kuruluþunun ilk yýlla-
rýnda yaptýðý yatýrým dolayýsýyla borca batýk olmasýna karþýlýk ileriki yýllarda kâr edilebileceði ola-
sýlýðýnýn yüksek olmasý dolayýsýyla uzman bir iþletmeci tarafýndan farklý deðerlendirilebilir. Bu tür
bir deðerleme yatýrýmlarýn sonuçlarýný da hesaba katar.
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Ýsviçre öðretisinde, "iþletmenin sürekliliði deðeri"nin dikkate alýnmasýnýn gereksiz olduðu, ola-
sý satýþ deðerlerine göre çýkarýlan bilânçonun iþletmenin durumunu ortaya koyacaðý eleþtirisi yapý-
lýr. Bu iki bilançonun farklý sonuçlar vermesi, özellikle iþletmenin sürekliliði esasýna göre çýkarýlan
bilançonun olumlu, diðerinin olumsuz olmasý halinde nasýl karara varýlacaðýnýn da bir sorun oldu-
ðu düþünülebilir. Üçüncü fýkra ara bilânçolarýn denetçi tarafýndan deðerlendirilmesini þart koþtu-
ðundan gerçekçi olmayan beklentiler tehlikesinin bulunmadýðý, bilançolarý denetçinin tarafsýzca yo-
rumlayacaðý, somut olaya göre üstün tutulmasý gerekeni belirleyeceði ve bu yönden ikinci bilânço-
nun yararlý sonuçlar verebileceði düþünülmüþtür. Tasarý hükmünün Ýsviçre ve Ýcra ve Ýflâs Kanunu-
nun sistemine üstün olan tarafý burasýdýr.

Ara bilânçolarýn incelenmesi ve deðerlendirilmesi 397 nci ve devamý maddelerde öngörülen ve
niteliði 400 üncü maddede belirtilmiþ bulunan denetçi tarafýndan yapýlýr. Denetçinin incelemesini
ve önerilerini yedi gün içinde vermesi þartý hükme özellikle konulmuþtur. Çünkü, yönetim bu rapo-
ra göre durumu mahkemeye bildirecek veya buna gerek görmeyecektir. Rapor mahkemenin karar-
larýna esas olur.

Hüküm, mahkemeye baþvuru zorunluðunu ortadan kaldýrabilecek bir yeniliði de içermektedir.
Bu da, þirket alacaklýlarýndan bazýlarýnýn, kendi alacaklarýný, diðer alacaklýlarýn alacaklarýnýn sýra-
sýndan sonraki sýraya gitmesini yazýyla kabul etmeleridir. Böyle bir taahhüt etkilerini iflâs halinde
gösterir ve önceki alacaklar ödenmeden sona giden alacak garameye katýlamaz. Bu taahhütlerin tu-
tarý ara bilânço ile ortaya çýkan açýða eþitse, iflâs bildirimi zorunluðu yoktur. Baþka bir deyiþle, bu
taahhütlerin tutarý, borca batýklýðý ortadan kaldýracak düzeydeyse, kýsa vadeli olmayýp süreklilik ar-
zeder nitelikteyse ve taahhütlerin yerine getirilmesi güç þartlara baðlanmamýþ ise mahkemeye bil-
dirimde bulunulmaz. Ýsv. BK 725 (2)'ye 1991 reformunda giren bu hükümle þirketin kurtarýlabilme-
si þansýnýn artýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Þirket alacaklýlarýnýn ayný zamanda þirketin paysahibi olmala-
rý halinde, bunlar iflâs ile erteleme seçeneðini deðerlendireceklerdir. Erteleme belli bir takvim gü-
nüne baðlý deðildir. En erken erteleme tarihi böyle bir taahhütte bulunmamýþ alacaklýlarýn alacakla-
rýnýn sona ermiþ veya temin edilmiþ olduðu tarihtir. Erteleme bir anlamda istekle sýrada en sona gi-
derek þirketi iflâstan kurtarma, ertelemenin son bulduðu tarihe kadar takas, mahsup ve takip yap-
mama anlamýný taþýr; yoksa alacaktan feragat edilmiþ deðildir. Bu beyan, zamanaþýmýna herhangi
bir etkide bulunmaz.

Madde 377 - Ýflâsýn ertelenmesine iliþkin 377 nci madde dört temel kural içermektedir. Bun-
lardan birincisi bir iyileþtirme projesi baðlamýnda iflâsýn ertelenmesidir. Ýkinci kural, iyileþtirme
projesinin emredici nitelikteki içeriði ile ilgilidir. Projede Kanunun 376 ncý maddesinin üçüncü fýk-
rasýnda öngörülen denetçi önerilerinin yer almasý ve bu önerilere uygun gerçekçi kaynaklarýn gös-
terilmiþ olmasý þarttýr. Denetçinin önerilerinin Kanunun 378 inci maddesinde düzenlenen erken teþ-
his komitesinin önerileri dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olmalýdýr. Proje sahipleri bir tarafa býrakýp
kendi önerilerini projeye koyamazlar. Ayrýca projenin önerilerinin gerçekleþtirilmesi için gerekli
nesnel kaynaklarý göstermesi ve bunlar içinde özkaynaklarýn da bulunmasý gereklidir. Kanun, iflâs
konumunda bulunan bir anonim þirketin özkaynak saðlanarak, yani paysahiplerinin sermaye, hatta
nakdî sermaye katkýlarýyla bu konumdan çýkabileceði düþüncesinden hareket etmiþtir. Fedakârlýk
paysahiplerinden gelmelidir. Aksi halde erteleme alacaklýlarý oyalayan bir araca dönüþür. Hüküm-
de Ýcra ve Ýflâs Kanununun 179 uncu maddesinin birinci fýkrasý hükmüne gönderme yapýlmýþtýr. Bu-
nun birinci sebebi her iki hükmün birlikte uygulanmasýný saðlamak, ikincisi ise Ýcra ve Ýflâs Kanu-
nunda proje için aranan þartlarýn Ticaret Kanunu için de geçerli olduðunu belirtmektir. Üçüncü ku-



---- 177 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

ral uyarýnca Mahkeme iflâsýn ertelenmesi talebi üzerine kayyýmý derhal atamalýdýr. Kararla þirket
müflis hâle gelir. Dördüncü kural, erteleme halinde mahkemenin maddenin üçüncü cümlesindeki
önlemleri almasý ve kayyýmýn her üç ayda bir rapor vermesidir.

Üçüncü fýkra: Hüküm erteleme talebinin alacaklýdan gelmesi halinde de denetçinin raporunun
esas alýnacaðýný belirterek raporun önemini vurgulamaktadýr.

Madde 378 - Hüküm, hisse senetleri borsada iþlem gören þirketlerde kurumsal yönetim ilkele-
rinin bir uygulamasýdýr. Tüm anonim þirketler için öngörülmüþ bulunan finans denetimi (Tasarýnýn
375 inci maddesinin (c) bendi) ve denetim komitesi (auditing committee) yanýnda bir diðer iç kon-
trol mekanizmasýdýr. Bu komitenin denetim komitesinden farký denetim komitesinin yönetimi göze-
tim altýnda tutmasýna karþýlýk bu komitenin sadece risklere odaklanmasýdýr. Ayrýca denetim geçmiþe
yönelik bir inceleme olduðu halde, risk teþhisi gelecek ve geleceðin yorumuyla ilgilidir. Denetimin
yönetilmesi söz konusu olmadýðý halde, risk yönetilebilir ve yönetilmelidir. Amaç, yönetimi, yöne-
tim kurulunu ve genel kurulu devamlý uyanýklýk (teyakkuz) altýnda tutmak, gereðinde organlarca der-
hal etkili önlemlerin alýnmasýný saðlamaktýr. Bu sebeple komite sorumluluk sisteminin merkezinde
yer alýr. Kanun erken uyarý sistemine istisnaî bir önem verdiðinden bu konuda denetçileri de özel ola-
rak görevlendirmiþtir. Bu önem 398 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn son cümlesiyle, dördüncü fýkra-
sýndan, 402 nci maddenin son fýkrasýndan ve 403 üncü maddenin ikinci fýkrasýndan açýkça anlaþýl-
maktadýr. Tehlikelerin erken teþhisi komitesi, bazý yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri su-
retiyle kurulabileceði gibi, tamamen üçüncü kiþilerden de oluþabilir. Komitenin yönetim kurulu üye-
lerinden meydana gelmesi veya bu üyelerinden bir kaçýnýn da komitede bulunmasý halinde Amerika
Birleþik Devletleri'nde geçerli olan board sisteminde executive/non-executive üye ayrýmýna benzer
bir durum ortaya çýkabilir. Denetçinin bir diðer önemli görevi de gereklilik ortaya çýktýðý takdirde ko-
mitenin kurulmasý, hisse senetleri borsada iþlem görmeyen bir þirketten de istemesidir. Hüküm bu su-
retle kurulan komitenin ilk raporunu ne zaman vereceðini de belirlemiþtir.

Komitenin iki ayda bir yönetim kuruluna hükmün amacýna ve ruhuna uygun rapor vermesi ge-
rekir. Kanun tehlikelerin erken teþhisi komitesine ayný zamanda bir iç denetim komitesinin görev-
lerini de yüklemektedir. Bu sebeple halka açýk þirketlerde bu komitenin bir tarafsýz yönetim kuru-
lunun baþkanlýðýnda çalýþmasý doðru olur. Diðer taraftan, kurumsal yönetim kurallarý uyarýnca ku-
rulmasý gereken "atamalar komitesi" ile "ücretler-finansal haklar-menfaatler komitesi"ne (enumera-
tion committee) Kanun yer vermemiþtir. Bunun sebebi, tarafsýz üye uygulamasýnda olduðu gibi bu
iki komitenin de (ihtiyaç halinde) Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan kurulmasý gerektiðidir. Çün-
kü, her iki komite de pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirketler için önerilmiþtir ve uygu-
lamasý da bu þirketlerde yapýlmaktadýr. Komiteleri bütün anonim þirketlere teþmil eden bir uygula-
ma henüz dünyada mevcut deðildir.

Madde 379 - AET'nin þirketlere iliþkin 77/91 sayýlý Ýkinci Yönergesini hukukumuza yansýtan,
Tasarýnýn 379/387 nci maddeleri bir bütün halinde deðerlendirildiðinde (bir reform niteliði taþýyan)
þu yenilikler belirlenebilir. (1) Her anonim þirket, genel kurulunun yönetim kuruluna verdiði yetki-
ye dayanarak sermayesinin yüzde onunu aþmamak þartý ile, kendi paylarýný iktisap ve rehin olarak
kabul edebilir. Genel kurulun yetkilendirmesi onsekiz aylýk bir süre için geçerli olduðu ve sürekli
bir þekilde yenilenebildiði için, yasaðýn kural olarak - sermayenin yüzde doksanýný oluþturan pay-
lar için geçerli olduðu, yüzde on oranýnda payýn "yasak dýþý" olduðu söylenebilir. (2) Þirket, yakýn
ve ciddi bir kaybý önlemek amacýyla kendi paylarýný genel kurulun yetkilendirme kararý olmadan da
serbestçe iktisap edebilir. (3) Þirket bu iki büyük istisnaya ek olarak Kanunun 382 nci maddesinde
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sýnýrlý sayý (numerus clausus) öngörülmüþ bulunan istisnalarýn varlýðýnda da paylarýný iktisap ede-
bilir. (4) Ývazsýz iktisaplar, yavru þirketin ana þirketin paylarýný iktisabý hali de dahil olmak üzere,
serbesttir. Yasaða iliþkin hükümler emredicidir. Ýktisap þeffaflýk ve bilgi ve hesap verme uyarýnca
yükümlülüklere baðlanmýþtýr. Yönetim kurulunun görevi olan bilgi verme yükümü, hem kamuyu
aydýnlatma hem de kurumsal yönetim kurallarýnýn gereðidir. Yasak senede baðlanmýþ olsun olma-
sýn, nama, hamiline, gerçek nama ve baðlý-nama yazýlý paylar için uygulanýr. Yasaðýn, pay senedi
ile deðiþtirilebilir tahvilleri ve þarta baðlý sermaye artýrýmýnda (Tasarý m. 463) söz konusu olan de-
ðiþtirme ve alým haklarýný ve diðer benzeri halleri içerip içermediði gibi tartýþmalý olan konular öð-
retiye açýktýr. Bu konudaki katý kanunî düzenlemelerin uygulamada sýkýntýlara sebep olabileceði ve
hukukun geliþimini önleyebileceði düþüncesi ile hareket edilmiþtir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra bir taraftan ivazlý iktisap yasaðýný koymakta, diðer taraftan da ya-
saðý þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin yüzde onunu aþan iktisap ve rehin hallerine özgüle-
mektedir. Yukarýda genel olarak verilen bilgide de belirtildiði gibi þirket ikinci fýkrada öngörülen
þartlara uymak kaydýyla, sermayesinin yüzde onuna kadar kendi paylarýný iktisap ve rehin olarak ka-
bul edebilir. Burada söz konusu olan itibarî deðerdir. Yoksa, yetkilendirmeye baðlý "yasak dýþý" yüz-
de on, pazar deðeri veya borsa deðeri olarak anlaþýlamaz. Baþka bir deyiþle, ikinci fýkradaki yetki-
lendirme çerçevesinde, yüzde on oranýnýn altýnda kalan ivazlý iktisap ve paylarýn rehin olarak kabu-
lünde yasak kalkmaktadýr. Bu orana kadar iktisap edilmiþ hisse senetlerinin elden çýkarýlmasý zo-
runluðu da yoktur. Yasak bir üçüncü kiþinin kendi adýna ancak þirket hesabýna iktisap veya rehin
olarak kabul ettiði paylarý da kapsar.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra serbest yüzdeye iliþkin yetki þartýný düzenlemektedir. Serbest yüzde
için genel kurul yönetim kurulunu yetkilendirmelidir. Genel kurul bu konuda baþkasýný yetkilendi-
remez. Yönetim kurulunun aldýðý yetkiyi devredip devredemeyeceði öðretiye açýktýr. Yetki en çok
onsekiz ay için verilebilir. Yönetim kurulunun yetkiyi isteyebilmesi için (381 inci maddede yer
alan) somut ve yakýn bir tarihte ortaya çýkabilecek bir tehlikeye veya kayba iþaret etmesi vb. bir du-
ruma iliþkin bir sebep göstermesi þart deðildir; yetki, hiçbir sebep gösterilmeden sadece gereðinde
kullanýlmak üzere istenebilir. Ancak, genel kurul yetkinin kullanýlmasýný belli amaçlara baðlayabi-
lir. Genel kurulun belirleyeceði amaç (yetkiyi kullanma sebebi) kanuna, ahlâka ve adâba aykýrý ve
borsa ticareti yapmaya yönelik olamaz. Alm. POK 71, b.8 paragrafýnda genel kurulun verdiði iznin
amacýnýn borsa ticareti olamayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Tasarýda böyle bir açýklýk bulunmama-
sýnýn sebebi, Alman hükmünün hem gereksiz olmasý hem de yanlýþ yorumlara müsait bulunmasýdýr.
Yetkiye dayalý iktisabýn sebebi þirketin, paysahiplerinin ve çalýþanlarýnýn korunmasýdýr; yoksa yüz-
de on serbestisi þirkete kazanç saðlanmasý amacýyla öngörülmemiþtir. Yasaðýn sadece borsa ticare-
tine özgülenmesi, diðer kazanca yönelik iktisaplarýn caiz olduðu anlayýþýna destek verebilirdi. Di-
ðer yandan, borsa ticareti yasaðý doðal olup, hükmün amaçsal içeriðine dahildir. Verilen yetkide ik-
tisap olunacak veya rehin olarak kabul edilecek paylarýn toplam nominal deðeri ve iktisapta ödene-
cek paranýn alt ve üst sýnýrý gösterilir. Yönetim kurulu her izin talebinde gerekli kanunî þartlarýn
mevcut olduðunu, özellikle hisse senetlerinin bedellerinin karþýlanacaðý kaynaðýn durumunun hük-
mün üçüncü fýkrasýndaki hesaba uygun bulunduðunu açýklamasý ve kanýtlamasý gerekir.

Bu serbesti þirkete kendi hisse senetlerini iktisap ve rehin olarak kabul etmede geniþ yetki ve-
rir ve oyun alaný býrakýr. Söz konusu serbesti, hisse senetleri borsada iþlem gören þirketlerde çoðu
kez "manupule" edilmiþ nitelik taþýyan ya da gelip geçici olmakla beraber, þirkete zarar veren kur
yükselme ve alçalmalarýna veya özvarlýðý yüksek þirketlerde arzu edilmeyen kur çýkýþlarýna sebep
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olan durumlara engel olunmasýna ve gereðinde þirketin "market-maker" rolü oynayabilmesine ola-
nak saðlayan etkin bir araçtýr. Ancak, serbest yüzde, sadece özsermayenin finansmanýnda esneklik
saðlamak, "market-maker"lik yapmak amacýyla kullanýlmaz. Bu istisnanýn diðer bir çok kullanýlma
alaný yanýnda, þarta baðlý sermaye artýrýmýnýn icrasýnda da rolü vardýr.

Üçüncü fýkra: Ýktisap edilecek hisse senetlerinin bedeli þirketin net aktifinden ödenebilir. Net
aktif þirket sermayesini aþan malvarlýðý deðeridir. "Kanun ve esas sözleþme uyarýnca daðýtýlmasýna
izin verilmeyen yedek akçeler" ibaresiyle þirketin iradesiyle ayrýlmýþ bulunan, esas sözleþmesel ve
olaðanüstü yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin kullanýlabilir bölümü ve geçen yýllardan aktarý-
lan kâr kastedilmiþtir. Yeniden deðerleme fonu kapsam dýþýdýr. Gerçi net aktif içinde gizli yedek ak-
çeler de yer alabilir, ancak bu tür yedek akçelerin kullanýlabilir hâle getirilmesi yedeði açýk duruma
getirici iþlemleri gerektirir. Kanun bütün net aktifin bu iktisaba kullanýlmasýna izin vermemiþtir.

Ýktisap edilecek paylar için ödenecek bedel çýkarýldýktan sonra, þirket gene net aktife sahip bu-
lunmalý ve bu net aktifin tutarý, esas sermaye veya çýkarýlmýþ sermaye ile "daðýtýlmasýna izin veril-
meyen yedek akçeler toplamý kadar" olmalýdýr. Daðýtýlmasýna izin verilmeyen yedek akçeler, inter
alia, Kanunun 519 uncu maddenin üçüncü fýkrasýnda harcama yeri belirtilmiþ kanunî yedek akçe-
ler, yeniden deðerlendirme fonu (m. 520.1) maddede öngörülen çalýþanlar ve iþçiler yararýna yedek
akçeler ile harcanma yerleri belirlenmiþ yedek akçelerdir.

Dördüncü fýkra: Þirketin kendisine karþý borçlu olmasý ve Tasarýnýn 482 nci ve devamý hü-
kümlerinin tehdidi altýnda bulunmasý düþünülemez. Bu sebeple dördüncü fýkra öngörülmüþtür.

Beþinci fýkra: Beþinci fýkrada, maddenin birinci ilâ dördüncü fýkralarýnýn, bir yavru þirketin
ana þirketin paylarýný iktisabý halinde de uygulanacaðý açýkça belirterek öðretideki tartýþmalar ile
uygulamadaki tereddütlerin ortadan kaldýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Tasarý 379 uncu maddeye aykýrý
olarak iktisap edilen paylarýn ve kurulan rehnin yazgýsý hakkýnda bir hükme bilinçli olarak yer ver-
memiþtir, sadece 385 inci maddede aykýrý iktisap halinde elden çýkarma zorunluðu öngörülmüþtür.
Bu hükmün iþlemin geçersizliði görüþünü devre dýþý býraktýðý yorumu yabancý öðretide genel kabul
görmektedir. Ancak sorunun çözümü öðretiye ve mahkeme kararlarýna aittir. Zaten yabancý öðreti-
de de iþlem geçerli sayýlmamakla birlikte ifanýn gerçekleþmesi halinde temel iþlemin durumu çok
tartýþmalýdýr. Hükümde ayný zamanda, hisse senetleri borsada iþlem gören þirketler yönünden
SPK'nýn gerekli düzenlemeleri yapmasýna yetki verilerek esneklik saðlanmýþtýr. Bu hüküm, vergi
düzenlemelerini gerektirir.

Diðer yandan, 384 üncü maddenin son cümlesinden açýkça anlaþýldýðý üzere, bu maddeye uyu-
larak iktisap edilen paylarýn elden çýkarýlmasý zorunluðu yoktur. Ancak þirketin þartlarý uygun bul-
masý halinde bu paylarý devretmesine bir engel bulunmamaktadýr.

Tasarýnýn 379 uncu maddesi uyarýnca iktisap edilen paylarýn belli bir süre içinde elden çýkarýl-
masý zorunluðuna iliþkin bir hüküm öngörmemiþ olmasýnýn sebebi, bu paylarýn iktisap edilmesi
amacýnýn kanunen belirtilmemiþ bulunmasýdýr. Ýktisap ihtiyacý çok çeþitli sebeplerden doðabilir ve
mezkûr paylarýn elde tutulmasý, ihtiyaç tatmin edilmedikçe veya sebep ortadan kalkmadýkça gerek-
li görülebilir. Elden çýkarma zorunluðu hakkýndaki hüküm yüzde on serbestisinin amacý ile baðdaþ-
mazdý. Genel kurul yetkilendirmeyi belirli bir amaç baðlamýnda yaparken veya böyle bir amaç sý-
nýrlamasýna gitmeden elden çýkarma süresini gösterebilir ya da söz konusu paylarýn hangi hallerde
elden çýkarýlmasý gerektiðini kararýnda belirtebilir. Ýktisap edilmiþ paylarýn paysahiplerine de satýþý
mümkündür. Bu halde 357 nci ve gereðinde 358 inci maddedeki yasaðýn uygulanacaðý þüphesizdir.
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Madde 380 - Birinci fýkra: Birinci fýkra bir anonim þirketin, kendi paylarýný baþkasýnýn, yani
üçüncü bir kiþinin satýn alabilmesi için onu finanse etmesine, onu ödünç veya teminat vererek veya
diðer araçlarla desteklemesine, ona yardýmcý olmasýna yönelik hukukî iþlemleri bâtýl sayarak, 379
uncu maddenin etkisiz kalmasýný ve dolanýlmasýný engellemeyi amaçlamaktadýr. Hüküm bu türlü bir
desteði, kendi paylarýný (pay senetlerini) dolaylý olarak kendisinin almasý þeklinde kabul etmekte-
dir. Bu sebeple söz konusu iþlemleri kenar baþlýðýnda kanunu dolanma olarak nitelendirmektedir.
Hükmün kaynaðý AET'nin 77/91 sayýlý ve 13/12/1976 tarihli þirketlere iliþkin Ýkinci Yönergesidir.
"Konusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan" ibaresinin geniþ olarak yorumlanmasý ratio le-
gis gereðidir. Ýbare söz konusu iþlemlerin bütün türlerini kapsar. Hükümdeki "baþka kiþi" ibaresi de
geniþ anlamlý olup paysahiplerini, yönetimde çalýþanlarý kurul üyelerini ve üçüncü kiþileri ifade
eder. Ancak, fýkranýn ikinci cümlesinde sayýlanlar "üçüncü kiþi"den istisna edilmiþlerdir.

Hükmün uygulanabilmesi için yasaklanan iþlemin, þirketin hisse senetlerinin alýnmasýný amaç-
lamasý yeterlidir. Bunun bir anlaþmaya baðlanmasý gerekli olmadýðý gibi, iktisap iþleminin kredinin,
avansýn veya teminatýn verilmesinden önce saðlanmasý veya saðlanmýþ olmasý da þart deðildir; daha
sonra elde edilen amaç uyuþmasý da hükmün kapsamýndadýr. Yani iktisaptan sonra, amaç beraberliði
saðlanarak yapýlan ödemeler ile verilen teminatlar ve garantiler de dolaný gerçekleþtirir. Hükümde
destek iþlemi bâtýl sayýlmýþ, ancak iktisap iþleminin, yani dolanýn hukukî sonucu gösterilmemiþtir. Bu
sorun öðreti ile yargý kararlarýnda çözüme býrakýlmýþtýr. Yabancý öðretide geçersizliðin temel iþlemi
içermesine raðmen, ifa iþlemini etkilemediði, iþlem henüz ifa edilmemiþse ifa talebinde bulunulama-
yacaðý, ifa halinde sebepsiz zenginleþme hükümlerinin uygulanmasý icap ettiði görüþü savunulur.

Birinci fýkra, geçerli olan avans, ödünç ve teminat iþlemlerini göstermiþtir. Bunlardan birinci-
si kredi ve finans kurumlarýnýn iþletme konularý gereði devamlý olarak yaptýklarý iþlemlerdir. Ancak,
bankalarýn yönetim kurulu üyelerine, yönetim mensuplarýna ve paysahiplerine verecekleri kredileri
þartlara baðlayan hükümler dolaný yaratabilir. Ýkinci istisna hukukumuzda yenidir ve þirketin çalý-
þanlarýnýn þirketin ve baðlý þirketlerin paylarýný iktisap edebilmelerini kolaylaþtýrmak amacýyla ta-
nýnmýþtýr. Ancak, istisnaî iþlemlerin geçerli olarak yapýlabilmesi bir þarta baðlanmýþtýr. Bu þart þir-
ketin desteði serbest malvarlýðýndan saðlamasýdýr.

Tasarý söz konusu destek iþlemini þirketin kendi paylarýný iktisap etmesine eþ bir iþlem olarak
varsaymýþtýr. Þirket, kendi paylarýný iktisap etseydi, Kanunun 520 nci maddesindeki yedek akçeyi
ayýracaktý. Burada bu yedek akçeyi ayýrmayacak ancak bir hesap yapacaktý. Söz konusu yedek ak-
çe sermayeden iade anlamý taþýmadan, ve kanunen ya da esas sözleþme uyarýnca ayrýlmasý gerekli
olup, paysahiplerinin tasarrufuna býrakýlmamýþ bulunan yedek akçelere dokunmadan ayrýlabiliyor-
sa destek istemi geçerlidir. Aksi halde bâtýldýr. Bu hesap zihinsel olarak yapýlacak yoksa anýlan ye-
dek akçe ayrýlmayacaktýr. "Hükümdeki paysahiplerine ödeme yapmak için kullanýlamayacak" iba-
resi ile harcanmasý, kanunen ve esas sözleþme ile bir amaca baðlanmýþ yedek akçeler kastedilmiþ-
tir. "Ödeme yapmak" terimi, kâr olarak daðýtmak, sermayeye ekleyerek bedelsiz pay vermek ve
benzeri ödemeleri kapsar.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, paylarý iktisap edilecek þirket ile diðer bir kiþi arasýndaki 379 uncu
maddeye aykýrý olarak kurulan dolaylý temsil iliþkisinin butlanýný hükme baðlamaktadýr. Bunun için
diðer kiþi diðer bir þirketin hisse senetlerini bu þirketin veya ona baðlý veya paylarýnýn çoðunluðu-
na sahip olduðu bir þirketin hesabýna alarak veya böyle bir yükümlülük altýna girerek 379 uncu mad-
dede öngörülen yasaðý dolanmalýdýr. Geçersizlik taraflar arasýndaki vekâlet iliþkisini ve diðer bir iç
iliþkiyi kapsar ve dolaylý temsile dayanan talebin ileri sürülmesine olanak vermez.
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Madde 381 - Birinci fýkra: Bu fýkra, ekinde 379 uncu maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca alýnmýþ
bir yetkinin bulunmamasý halinde, bir anonim þirketin kendi paylarýný iktisap edebileceði ayrýksý bir
durumu düzenlemektedir. Bu bir anonim þirketin kendi paylarýný iktisap etmemesi halinde, þirket yö-
nünden, yakýn ve ciddi bir kaybýn söz konusu olmasý durumudur. Yakýn ve ciddi tehlikenin hemen ak-
la gelen örnekleri, þirketin, kendi paylarýný iktisap edememesi durumunda borca batýk bir kiþiden ala-
caðýn tahsil edilememesi, hisse senetlerinin borsada anî düþmesi veya düþebilecek durumda bulunma-
sý, þirket hakimiyetinin baþka bir grubun eline geçmesi veya geçecek olmasýdýr. Kanun haklý ve doð-
ru olarak, yakýn ve ciddi bir kaybýn, bir þirketin kendi paylarýný iktisabýnýn sakýncalarýnýn çok üstünde
olabileceðini görmüþ ve bunu önlemek amacýyla istisnaya yer vermiþtir. Bir anonim þirketin kendi
paylarýný iktisap etmesinden doðabilecek sakýncalarýn sonuçlarý zamanla ortadan kalkabilir, ancak, ha-
kimiyetin baþkalarýnýn eline geçmesinden, þirketin borsada çökmesinden veya büyük bir malvarlýðý
zararýna uðramasýndan doðan sonuçlar kalýcý olur. Hükümdeki "yakýn" sözcüðü, hem doðrudan hem de
sonuçlarýný hemen doðurabilecek kaybý ifade eder. "Kayýp" sözcüðü daha geniþ olduðu için kullanýlmýþ
olup zararý da kapsar. "Zarar", borçlar hukuku anlamýnda malvarlýðý eksilmesi veya artmanýn önlenme-
si olup, dardýr. Kayýp ise þirketi, paysahiplerini, önemli bir yatýrýmý, pazar payýný etkileyebilecek olum-
suz herhangi bir sonuçtur. Hüküm bir tehlike halini dikkate aldýðýndan yetkiyi aramamýþtýr.

Ýkinci fýkra: Alýmý yapan yönetim kurulunun, ilk genel kurul toplantýsýna hükmün ikinci fýk-
rasýnda sýralanan bilgileri yazýlý olarak sunmasý þeffaflýk ve kurumsal yönetim ilkelerinin gereðidir.

Madde 382 - Bu madde yasaðýn istisnalarýný düzenlemektedir. Hüküm 6762 sayýlý Kanunun
329 uncu maddesi ile bir çok noktada benzerlikler gösterir. Bu maddenin Tasarýnýn 379 ve 381 in-
ci maddelerinden farký belirli hallere özgülenmiþ olmasýdýr.

Birinci bendde þirketin, fazla sermayeyi iade amacýyla, sermaye azaltmasý düzenlenmiþtir. Hü-
küm uyarýnca, þirket iadeye (itfaya) tâbi paylarý paysahiplerinden satýn alýr ve itfa eder veya zararý
gidermek amacýyla itfa eder. Tasarýnýn 473 ilâ 475 inci maddelerinin gerekçelerine bakýlmalýdýr.

Ýkinci bend, birleþme, bölünme ve mirasla intikal gibi yollarla iktisap edilen paylar hakkýnda-
dýr. Hükmün kýsmî küllî halefiyeti de kapsadýðý þüphesizdir.

Üçüncü bend, Özelleþtirme Kanunu veya diðer bir kanunun herhangi bir hükmü dolayýsýyla ik-
tisap edilen paylara dairdir.

Dördüncü bendde düzenlenen varsayýmda þirket bir alacaðýný tahsil edememiþtir; borçlunun
elinde þirketin kendi paylarý vardýr ve cebri icrada satýlmaktadýr. Bu paylarýn bedellerinin tümü
ödenmiþse þirket bunlarý cebri icradan iktisap edip ihale bedeli ile alacaðýný mahsup edebilir.

Madde 383 - Bir þirket kendi paylarýný baðýþ ve vasiyetname yolu ile ivazsýz, yani karþýlýksýz
iktisap ederse yasaða baðlý kalmak doðru olmaz. Ayný þekilde bir yavru þirket ana þirketin paylarý-
ný ivazsýz olarak edinebilir.

Madde 384 - Bir anonim þirketin iktisap etmiþ olduðu kendi paylarýný elden çýkarmasýna iliþ-
kin zorunluk, 382 nci maddesinin (b)-(e) bendlerinde öngörülmüþ bulunan istisnalar uyarýnca edi-
nilmiþ bulunan paylarýn, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin yüzde onunu aþmasý halinde, aþan kýsmý
için söz konusudur. Elden çýkarma zorunluðunun 382 nci maddede sayýlan haller ile ivazsýz iktisab-
ta öngörülmesinin sebebi, Tasarýnýn 382 nci maddesinde öngörülen iktisap istisnalarýnýn ihtiyaçlar-
dan deðil, zorunluluklardan kaynaklanmasýdýr. Zorunluluðun etkisi ortadan kalkýnca bunlarý muha-
faza etmek yasaðýn konulmasýný gerekli kýlan sebeplere aykýrý düþer. Ayný gerekçe ivazsýz iktisap-
lar için de geçerlidir. Tasarýnýn ilkesi þudur: Ýhtiyaç varsa paylar elde tutulmalý, aksi halde devredil-
melidir. Yüzde on serbestisinin elden çýkarma zorunluðuna tâbi olmadýðýnýn gerekçesi için 379 un-
cu maddenin gerekçesine bakýnýz.
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Madde 385 - 379 ilâ 381 inci maddelere aykýrý bir þekilde iktisap veya rehin olarak kabul edi-
len paylar, iktisaplarý veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren altý ay içinde elden çýkarýlmalý
veya rehne son verilmelidir; aksi halde, söz konusu paylarýn sermayenin azaltýlmasý yoluyla hemen
itfasý gerekir. Hükümde, elden çýkarmaya ve rehni kaldýrmaya iliþkin özel bir usul öngörülmemiþ-
tir. Ýdare iþlevinin gereði olarak elden çýkarma yetkisi yönetim kurulundadýr. Yönetim kurulu göre-
vini eþitlik ve kamuyu aydýnlatma ilkelerine uygun olarak yerine getirir. Hükümdeki "hemen" söz-
cüðü "hiç vakit geçirmeden" anlamýna gelir. Sözcüðün anlamýný somut olayýn özellikleri tanýmlar.
"Hemen" sözcüðü "þirket için müsait olan bir zamanda" þeklinde yorumlanamaz. 386 ncý madde
388 inci maddeye göre iktisap edilen paylara uygulanamaz. Çünkü, anýlan hükme aykýrýlýðýn hukukî
sonuçlarý ayný maddede gösterilmiþtir.

"Pay" sözcüðü hem senede baðlanmamýþ payý hem de pay senedini kapsar. Tespit, mahkeme
kararýyla yapýlabilir.

Madde 386 - Bu maddenin gerekçesi için 385 inci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 387 - Diðer kanunlarýn, þirketin kendi paylarýný iktisabýna izin veren hükümleri 387 nci

maddede saklý tutulmuþtur. Bu hükümler ancak yer aldýklarý kanun çerçevesinde ve o kanunun ama-
cýna uygun olarak geçerli sonuçlar doðururlar. Uygulama alanlarýnýn kýyas yoluyla geniþletilmesi
mümkün deðildir. Söz konusu hükme aykýrýlýðýn hukukî sonuçlarý hükümde öngörülmemiþse Tasa-
rý hükümleri uygulanýr.

387 nci madde þirketin kendi paylarýný iktisabý hakkýnda öngörülmüþ bulunmakla beraber, ký-
yas yolu ile, þirketin kendi hisse senetlerini rehin olarak kabul edeceði hallerde de uygulanýr.

Özel hükümler bir idarî düzenlemede yer alýyorsa, mezkûr düzenlemeye dayanak oluþturan ka-
nunun bu konuda idarî düzenleme yapýlabileceðini açýkça belirtilmiþ olmasý þarttýr.

Madde 388 - Tasarýnýn 388 inci maddesinin kaynaðý AET'nin 2 sayýlý Yönergesi ile Alm. POK
56 ncý paragrafýdýr. Ancak anýlan madde bir çok noktada Alman düzenlemesinden ayrýlmýþtýr. Hü-
küm, içerdiði kuralýn açýkça ifade edilmiþ bulunmasý sebebiyle yenidir. 6762 sayýlý Kanunda þirke-
tin kendi paylarýný taahhüt edemeyeceði kuralý açýkça ve doðrudan doðruya öngörülmemiþti. Ancak
6762 sayýlý Kanunun 285 inci maddesinin birinci fýkrasýnda ifadesini bulan "muvazaadan ârî" iba-
resinin bu kuralý da içerdiði söylenebilir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, sermayenin gerçekten konulmasý ilkesinin (Genel Gerekçe 57 ve
66 numaralý paragraf) gereði olarak bir anonim þirketin kendi paylarýný taahhüdünü kesin olarak ya-
saklamaktadýr. Hükmün, payýn her türlü aslen iktisabý halini kapsamasý özellikle amaçlanmýþtýr. Ku-
ruluþta ve sermaye artýrýmýnda ihraç edilecek paylarý taahhüt, esas ve kayýtlý sermaye sisteminde
rüçhan hakkýnýn devralýnmasý yoluyla taahhüt, þartlý sermaye artýrýmýnda deðiþtirme ve alým hakký-
nýn kullanýlmasý gibi. Bir anonim þirketin Tasarýnýn 379-381 inci maddeler hükümleri uyarýnca ken-
di paylarýný iktisap etmesi halinde bu paylardan kaynaklanan rüçhan haklarýný kullanýp kullanama-
yacaðý, yani kendi paylarýný taahhüt edip edemeyeceði sorununun çözümü öðretiye açýktýr.

Kuruluþta, anonim þirketin henüz varolmadýðý için kendi paylarýný taahhüt edemeyeceði düþü-
nülebilir. Ancak çeþitli danýþýklýlýk yollarýnýn bulunduðu, bunun bir örneðinin de maddenin ikinci
fýkrasýnda yer aldýðý gözden kaçýrýlmamalýdýr.

Devren iktisaplara 379 ve devamý hükümleri uygulanacaðý için bu tür iktisaplar 388 inci mad-
denin kapsamý dýþýndadýr. Hükme aykýrýlýðýn sonucu kanuna aykýrýlýk sebebiyle geçersizliktir.
Üçüncü fýkra gereðince bu paylarýn kurucular ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan taahhüt edilmiþ
sayýlmasý þirket yönünden geçersizliði etkilemez.
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Ýkinci fýkra: Hükmün öngörülme amacý birinci fýkradaki yasaðýn danýþýklý iþlemlerle etkisiz
býrakýlmasýna engel olmaktýr. Tasarýda bu hüküm bulunmasaydý, belki kanuna karþý dolan hüküm-
leri aracýlýðý ile (ve kýsmen de) üçüncü fýkraya dayanýlarak ayný sonuca varýlabilirdi. Ancak zihin-
lerde uyanabilecek tereddütler, farklý yaklaþýmlar ve yorumlar birinci fýkrada öngörülen yasaktan
beklenen yararý ortadan kaldýrabilirdi. Yavru þirketin açýkça zikredilmesinin sebebi, onun bazý var-
sayýmlarda üçüncü kiþi sayýlmayabileceði endiþesidir. Kuruluþta ve sermaye artýrýmýnda, bir üçün-
cü kiþinin veya bir yavru þirketin, bir anonim þirketin paylarýný kendi adýna fakat kurulmakta bulu-
nan ya da mevcut olan anonim þirket hesabýna taahhüt etmesi halinde, mezkûr paylar anýlan anonim
þirket adýna taahhüt edilmiþ sayýlýr ve birinci fýkradaki yasaðýn kapsamýna girer. Üçüncü kiþi, ger-
çek veya tüzel bir kiþi veya bir tek kiþi iþletmesi olabilir. Yavru þirket, 195 inci maddeye göre ta-
nýmlanýr. Hüküm, yavru þirketin tek kiþi iþletmesi olmasý halinde de hüküm uygulanýr. Hesaba ta-
ahhüt, komisyon, vekâlet veya iþgörme sözleþmesinin herhangi bir türü olabilir veya karma sözleþ-
me niteliði taþýyabilir. Ýkinci fýkranýn uygulanmasý için þirketin rizikoyu taþýmasý yeterlidir. Esas
sermaye ve kayýtlý sermaye sistemleriyle þarta baðlý sermaye artýrýmlarý hükmün kapsamýndadýr.

Hükme aykýrýlýðýn hukukî sonucu geçersizliktir (bakýnýz birinci ve üçüncü fýkra ile ilgili açýk-
lamalar).

Üçüncü fýkra: Birinci ve ikinci fýkralara aykýrýlýk halinde, taahhüt þirket yönünden, kanuna ay-
kýrýlýk sebebiyle geçersizdir; yani taahhüt hukukî bir sonuç doðurmaz. Tasarý kusurlu olmalarý ha-
linde söz konusu taahhüdün, kuruluþta kurucular ve sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu tarafýn-
dan yapýlmýþ olduðu varsayýmý üzerine kuruludur. Varsayýmýn dogmatik düzeni þöyledir: Kurucular
veya yönetim kurulu üyeleri kusurlu deðillerse taahhüt (geçersiz olduðundan) hem sonuç doður-
maz, hem de geçersiz taahhüdün yerine bir varsayýmla baþka taahhüt geçmez. Kurucular veya yö-
netim kurulu üyeleri kusurlu ise, geçersiz taahhüt yerine bunlarýn taahhüdü bir kanunî varsayýmla
geçer. Tereddütleri ortadan kaldýrmak amacýyla kusura vurgu yapýlmýþtýr. Tasarý, kusursuzluðun is-
patý yolu ile sorumluluktan kurtulma olanaðýný tanýmýþtýr. Kusursuzluðunu ispatlayanlarýn dýþýnda-
ki kurucular ve yönetim kurulu üyeleri sorumlu olmakta devam ederler.

"Bedellerinden sorumlu olurlar" ibaresi ödenmeyen bedellerden müteselsil sorumluluðu ifade
etmektedir. Sorumlularýn, pay bedellerini aþan zarardan sorumlu olup olmadýklarý mahkeme karar-
larýna ve doktrine býrakýlmýþtýr.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra ana þirketin paylarýnýn yavru þirket tarafýndan taahhüdünün
geçersizliðini hükme baðlamakta, "yukarýdaki hükümler" ibaresiyle bir taraftan birinci fýkradan
kaynaklanan geçersizliðe diðer taraftan da üçüncü fýkradaki kusur sorumluluðuna, sorumluluktan
kurtulma þartýna ve müteselsil sorumluluða gönderme yapmaktadýr. Ýkinci cümlede sorumlu olanýn
yavru þirketin yönetim kurulu üyeleri olduðuna vurgu yapýlmak gereði duyulmuþtur. Çok istisnaî bir
durum olduðu için hükümde yavru þirketin kurucularýnýn sorumluluðu açýkça düzenlenmemiþtir.
Ancak gereðinde anýlanlarýn da sorumluluðuna gidilebileceði þüphesizdir.

Madde 389 - Þirketin kanuna uygun veya aykýrý bir þekilde iktisap ettiði paylar þirkete hiçbir
paysahipliði hakký vermez. Þirket sadece, söz konusu paylardan kaynaklanan bedelsiz paylarý ikti-
sap edebilir; ancak anýlan bedelsiz paylar da þirkete paysahipliði haklarý saðlayamaz. Bu maddenin
sonuçlarý, 6762 sayýlý Kanunun 329 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükmüne nazaran daha kesin ve
kapsamlýdýr. Þirket hamiline hisse senetlerini inançlý bir iþlem ile devredip kendisini genel kurulda
temsil ettiremez, oy kullanamaz, temettü alamaz.

Hükümle ilgili bir kýsým sorunlar kanunî çözümlerin sakýncalarý gözönüne alýnarak içtihada ve
öðretiye býrakýlmýþtýr. Bu sorunlar AET'nin Ýkinci Yönergesinde de bu sebeple çözülmemiþtir. Ýsviç-
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re'de de durum böyledir. AB ülkelerinde söz konusu sorunlarda bazen deðiþik sonuçlara varýlmýþtýr.
Ýþaret edilmek istenen sorunlar, inter alia, söz konusu paylarýn tutarýnca toplantý nisabýnýn azalýp
azalmadýðý; tahakkuk eden temettünün kanunî yedek akçelere alýnýp þirketin malvarlýðý haline mi
geldiði, yoksa özel bir hesaba konulup payýn devri ile birlikte devralana mý verileceði; rüçhan hak-
kýnýn kullanýlmasýnýn bedelsiz paylara kýyaslanýp kýyaslanmayacaðýdýr. Yabancý doktrinde "paysa-
hipliði vermeme"nin geçici bir hâl olduðu, paylar anonim þirketin elinde iken paysahipliði haklarý-
nýn donduklarý, paylarýn devri ile birlikte söz konusu paylardan kaynaklanan haklarýn canlandýðý gö-
rüþü savunulmaktadýr.

Madde 390 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 330 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn birin-
ci cümlesinde yer alan, bir çok güçlüðe ve istenmeyen sonuçlara yol açtýðý için þiddetle eleþtirilen,
aðýrlaþtýrýlmýþ toplantý nisabýna iliþkin hüküm, Tasarýda deðiþtirilmiþ ve esas sözleþmede daha aðýr
bir toplantý nisabý öngörülmemiþse yönetim kurulunun üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile toplanabil-
mesine kanunen olanak tanýnmýþtýr. Hüküm toplantý nisabýnýn esas sözleþme ile hafifletilmesine izin
vermemektedir. Bunun baþlýca iki ana sebebi vardýr: (1) Yönetim kurulunun azýnlýðý oluþturan sa-
yýda üyenin varlýðý ile toplanabilmesi bir taraftan "kurul" anlayýþýna aykýrý düþer, diðer taraftan azýn-
lýkta kalan üyelerle toplanabilen bir yönetim kurulunun içerideki üyelerinin çoðunluðu ile karar ve-
rebilmesi genel kurulun seçimi ile oluþan organ kavramý ile baðdaþmaz. Meselâ, dokuz üyeden olu-
þan bir yönetim kurulunun, üç üye ile toplanýp iki üye ile karar alabilmesi bu yönden kabulü güç bir
sonuçtur. Toplantý nisabý ile ilgili, doðrudan bir hüküm içermeyen Alm. POK paragraf 77 (1), c.2
ayný düþünceye yöneliktir. Toplantý nisabýnýn hafifletilmesine bir kanunî sýnýr çizilmesi ise çok zor-
dur. (2) Tasarý sisteminde bir önerinin imzalanmasý yolu ile (m. 390 (4)) ve elektronik ortamda yö-
netim kurulunun karar almasýna olanak tanýnmýþtýr. Bu olanaklar mevcutken, azýnlýkta kalan üye-
lere yönetim kurulu olarak toplanma iznini vermek tutarlý bir çözüm olarak deðerlendirilemez.

Ýkinci ve üçüncü fýkra: Ýkinci ve üçüncü fýkra 6762 sayýlý Kanunun 330 uncu maddesinin bi-
rinci fýkrasý hükmünün ikinci ve üçüncü cümlelerinin tekrarýdýr. 6762 sayýlý Kanunun tutanak kati-
bine ve muhalefetlere iliþkin hükümlerinin Tasarýda yer almasýna gerek görülmemiþtir. Çünkü, bu
hükümler doðal olaný ifade etmektedir. Diðer yandan Türk hukukuna, Ýngiliz hukuku anlamýnda
"þirket katibi/sekreteri" kavramý yabancýdýr.

Dördüncü fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 330 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükmüne açýklýk ka-
zandýran iki deðiþiklikle, hüküm Tasarýnýn dördüncü fýkrasýnda korunmuþtur. Bunlardan birincisin-
de bir önerinin elden dolaþtýrýlarak karar alýnmasýnda karar nisabý belirlenmiþ, böylece uygulama-
daki karýþýklýða ve tartýþmalara son verilmiþ, ikincisinde ise imzalarýn ayný kâðýtta olmasýna gerek
bulunmadýðý ifade olunmuþtur.

Beþinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 330 uncu maddesinin üçüncü fýkrasý hükmünün tekrarýdýr.
Madde 391 - Yönetim kurulu kararlarý iptal edilemez. Buna karþýlýk bâtýl yönetim kurulu ka-

rarlarýna karþý tespit davasý açýlabilmesi (genellikle) kabul edilmekte, kanunlar bu yolda hükümle-
re yer vermektedir. Yargýtay'ýn yerleþik içtihadýna göre, bir yönetim kurulu kararýnýn geçersiz oldu-
ðunun tespiti mahkemeden istenebilir. Ýsv. BK'nýn 714. maddesinde de bâtýl yönetim kurulu karar-
larýna karþý tespit davasý açýlabilmesi olanaðý genel kurul kararlarýna iliþkin 706b'ye gönderme ya-
pýlarak düzenlenmiþtir. Tasarý 391 inci maddede mevcut uygulamayý hükme baðlamaktadýr. Düzen-
lemenin amacý, dava olanaðýný tanýyarak ve iptal edilebilir kararlarla bâtýl kararlar arasýndaki farka
açýklýk getirerek paysahibinin korunmasýný güçlendirmektir. Hüküm bâtýl kararlarý örnek gösterme
yöntemi ile belirlemektedir. Bâtýl yönetim kurulu ve genel kurul kararlarý için ayrý hükümler öngö-
rülerek Ýsviçre'den daha açýk ve amaca daha uygun bir sisteme gidilmiþtir. Tespit davasý meþrû men-
faati bulunanlar tarafýndan bir süreye baðlý olmaksýzýn ikame edilebilir.
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Hükümde, en çok rastlanýlan bâtýl kararlar örneklerle (sayým yoluyla) gösterilmiþtir. Bir yöne-
tim kurulu kararýnýn geçersiz olup olmadýðý genel hükümlere göre belirleneceði gibi butlan sebep-
leri ile geçersizliðin sonuçlarý da ayný ilkelere göre belirlenir.

1. En çok rastlanan geçersiz yönetim kurulu kararlarý, eþitlik ilkesine aykýrý olanlardýr.
SerPK m. 12 bu tür kararlarýn zaten geçersizliðine cevaz vermekte, Yargýtay kararlarý da bu sebep
baðlamýnda geliþmiþ bulunmaktadýr. Tasarý 357 nci maddede eþitlik ilkesine açýkça yer verdiði için
artýk bu ilkeye aykýrý kararlar kolayca belirlenebilecektir.

2. a) Anonim þirketin temel yapýsýna aykýrý olan kararlar. Bu hüküm Ýsv. BK m. 706 b, b.3'ün
ilk kýsmýndan alýnmýþtýr. Anýlan hüküm, geçersiz genel kurul kararlarýna iliþkindir. Yönetim kurulu
hakkýndaki 714 üncü madde bu hükme gönderme yapmaktadýr. Ýsviçre doktrininde hükmü örnek-
lerle açýklamak eðilimi hakim olmakla beraber, ilkesel temelde yorum yapan yazarlar da vardýr.
Bunlara göre, emredici hükümleri ihlâl eden münferit kararlar iptal edilebilir kararlar iken, genel
kurul veya yönetim kurulu tarafýndan anýlan hükümlere aykýrý genel nitelik taþýyan hukuk koyan ka-
rarlar geçersizdir. Meselâ, bütün paysahipleri için bilânço açýklarýný kapatmak amacýyla Koopera-
tifler Kanununun 31 inci maddesinde olduðu gibi ek ödeme yükümü (madde yanlýþ olarak "yüklem"
demektedir) getiren bir yönetim kurulu kararý anonim þirketin temel yapýsýnýn bir tanýmlayýcý ögesi
olan paysahiplerinin sýnýrlý sorumluluðu ilkesine aykýrýdýr. Tasarýnýn 421 inci maddesinin ikinci fýk-
rasýnýn (a) bendi hükmü istisnaî bir düzenlemedir.

Daha somut ve kapsamlý bir açýklama anonim þirketin tanýmýndan ve organsal yapýsýndan hare-
ketle verilebilir: Anonim þirketin tanýmýna, paysahiplerinin haklarý ve borçlarý düzenine ve organsal
yapýsýna aykýrý kararlar temel yapýya aykýrýdýr. Temel yapý ile kastedilen, anonim þirketi taþýyan ana
kolonlardýr. Yukarýda verilen "ek ödeme yükümü" bu niteliktedir. Bir üçüncü kiþinin meselâ büyük
kredi veren bir bankanýn paysahibine eþ (temettü, tasfiye payý, genel kurula katýlma gibi) haklarla do-
natýlmasý veya yönetim kurulu kararlarýnda ona veto hakký tanýnmasý temel haklar düzenine; üye ol-
mayan bir kiþinin yönetim kurulunda üye haklarýna sahip kýlýnmasý, organsal yapýya aykýrýdýr.

b) Sermayenin korunmasý. Bu ilkeyi (Genel Gerekçe 57 ve 66 numaralý paragraf), þirketin mal-
varlýðýnýn korunmasý ilkesinden ayýrmak, ayrýca genel kurulun ve yönetim kurulunun devredilemez
yetkileri ile karýþtýrmamak gerekir. Ýlkenin amacý Tasarýnýn 379 (3), 380 (1), 384 ve 399 uncu mad-
delerinde görüldüðü gibi "sermaye"ye odaklanmýþtýr. Yedek akçelerin korunmasý tartýþýlabilir. Hük-
mün kapsamýna, inter alia, sermaye paylarýna faiz ödenmesi girer.

3. Bu geçersizlik sebebinde 2 numaralý halde olduðu gibi, bir üçüncü kiþiye paysahibinin hak-
larýna eþit düzeyde haklar tanýnmasý deðil, paysahibinin vazgeçilmez ve sýnýrlandýrýlamaz haklarý-
nýn kullanýlmasýnýn ihlâl edilmesi veya kýsýtlanmasý söz konusudur. Inter alia, iptal davasýnýn açýla-
bilmesinin yönetim kurulunun onayýna tâbi tutulmasý; kâr elde etmek ve paylaþmak amacýnýn terki;
genel kurula giriþ kartý verilmesinin veya Tasarýnýn 437 nci maddesi uyarýnca bilgi alma ve incele-
menin yönetim kurulunun istediði bir taahhütnamenin imzalanmasý þartýna baðlanmasý; genel kuru-
la temsilci ile katýlmanýn (m. 425) yasaklanmasý, baðýmsýz ve kurumsal temsilciler için (madde 428)
þirkete teminat yatýrýlmasý zorunluðunun getirilmesi gibi.

Hükümde "özellikle" denilerek geçersizliðin sadece vazgeçilmez haklara özgülenmediði vur-
gulanmýþtýr.

4. Organlarýn devredilemez yetkilerinin devrine iliþkin kararlar, ayný zamanda temel yapý ile de
ilgilidir. Ancak hüküm organlar arasý iþlev ayrýmý ilkesinin özellikle Tasarýnýn 375, 397, 398 ve 408
inci maddelerinde yer alan düzenin korunmasýný amaçlamaktadýr. Hüküm devredilemez yetkilerin
bütün halinde olduðu gibi münferiden devrinde de uygulanýr.
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Madde 392 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 331 inci maddesinden esinlenerek kaleme alýn-
mýþtýr. Ancak mevcut metinde, uygulamadaki bazý sorunlar dikkate alýnarak deðiþiklikler yapýlmýþ,
yeni kurallar konulmuþtur. Tasarýnýn bu hükmünde, ayný zamanda, yönetim kurulu baþkanýnýn yet-
kileri de gösterilmiþtir. Bu hüküm þirket iþ ve iþlemleri hakkýnda olup, yavru þirketlere iliþkin bilgi
alma hakký 200 üncü maddede düzenlenmiþtir.

Birinci fýkra: Aðýr ve kapsamlý sorumluluðunun bir gereði olarak her yönetim kurulu üyesi-
nin þirketin bütün iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgi almak hakký vardýr. Bu hak ayný zamanda üyenin
güvenirliliðine ve özenine býrakýlmýþ bulunan yönetim görevinin ve þirket ile üye arasýndaki iliþki-
nin gereðidir. Bilgilendirilen üye yönetebilir ve doðru zamanda, doðru kararý alabilir. Bu yönden
üyeler arasýnda fark yoktur. Bilgi vermek, verecek olan kiþi yönünden bir yükümdür. Bu hak dör-
düncü fýkrada açýkça belirtildiði gibi ne kaldýrýlabilir ne de sýnýrlandýrýlabilir. Üyeye verilecek bilgi
ayrýntýlý, amaca uygun ve istenileni karþýlar nitelikte olmalýdýr. Bu fýkra ayný zamanda yönetim ku-
rulu üyelerinin kurula defter ve bilgi getirtebilmesi hususundaki yetkisini açýk bir þekilde hükme
baðlamýþtýr. Bu yetkinin, ne kurulda oylama yaparak, ne de yapýlmadan reddi mümkün deðildir.

Üye bilgiyi (kural olarak) yönetim kurulunda alýr; yoksa doðrudan yöneticileri çaðýrarak veya
onlara baþvurarak bilgi isteyemez. Bu husus üçüncü fýkradan açýkça anlaþýlmaktadýr.

Bilgi alma hakký þirket iþ ve iþlemleri ile sýnýrlý olup, özel iþleri kapsamaz; meðerki, özel iþler þir-
ket iþ ve iþlemleriyle ilgili veya baðlantýlý olsun. Hak üyenin kiþiliðine tanýnmýþtýr; yoksa yönetim ku-
ruluna "kurul" olarak tanýnmamýþtýr ve ancak üye bilgi alabilir. Hak, üyelikten ayrýlmakla son bulur.

Alýnacak bilginin niteliði ve özellikle "gizli", "þirket sýrrý" olmasý ile ilgili açýk bir sýnýr getiril-
memiþtir. Bunun iki sebebi vardýr. Birinci sebep þudur: Güvenilmeyen bir kiþi üye seçilmemeli, se-
çilmiþse uzaklaþtýrýlmalýdýr. Ýkincisi ise, Tasarýnýn 369 uncu maddesinde "þirketin menfaatlerinin"
gözetilmesi de vurgulanarak aðýr bir özen yükümünün getirilmiþ olmasý ve özen yükümünün sorum-
lulukla doðrudan ilgili bulunmasý ve ayrýca bilgi sýzdýrmanýn cezaî yaptýrýma baðlanmasýdýr. Hukukî
ve cezaî yaptýrýmlar yeterince caydýrýcý kabul edilmelidir. Üçüncü sebebe gelince: Somut olayýn
özelliði, istenilen bilginin verilmemesini gerekli kýlýyorsa yönetim kurulu baþkaný tedbir talebiyle
mahkemeye baþvurabilir.

Yönetim kurulu üyesinin görevinin güvene dayalý olduðuna iliþkin temel düþünce, yaptýðý iþin
nitelik ve önemi ve nihayet yüklendiði sorumluluk ve sorumluluða baðlý hukukî ve cezaî yaptýrým-
lar ondan bir bilginin saklanmasýný ve esirgenmesini haklý gösteremez.

Ýkinci fýkra: Baþkan, üyeler, tüm yöneticiler, ticarî mümessiller, vekiller, seyyar tacir yardýmcý-
larý Tasarýnýn 378 inci maddesinde öngörülen de dahil olmak üzere, komite, komisyon ve alt kurul-
lara bilgi vermekle yükümlüdür. Aksine hareket, iþ sözleþmesinin feshini gerektirir. Þirkete baðlý ol-
mayan komisyoncularýn, tellallarýn, aracý kurumlarýn, rapor yazmakla görevlendirilen kiþilerin kural
olarak böyle bir yükümleri yoktur. Ayný sonuç, acentalar için de söz konusudur. Onlarýn durumlarýný
ve bilgi vermemelerinin sonuçlarýný sözleþmeleri belirler. Ancak hükmün doðrudan görevi dýþýnda
kalan bu sorunda, mahkemelere ve doktrine yorum yolunun açýk olduðundan þüphe edilemez.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu dýþýnda bilgi alma hak-
kýný ve defter ve belgeleri incelemesi hakkýný düzenlemektedir.

Üyenin (kural olarak) kurul dýþýnda bilgi almak hakký bulunmadýðý gibi, kurul dýþýnda defterle-
ri ve/veya belgeleri incelemek hakký da yoktur. Üye, bu hakký yönetim kurulu baþkanýnýn izni ile kul-
lanabilir. Üye, þirketin defter ve belgelerini incelemeyi ancak görevini, hesap verilebilirlik ilkesine
uygun olarak yapmasý bakýmýndan gerekliyse talep edebilir. Baþkandan talep bir þekle tâbi deðildir.
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Dördüncü fýkra: Yönetim kurulu üyesinin talebinin baþkan tarafýndan reddi halinde üye, iste-
ðini yönetim kuruluna sunabilir. Kurulun kararý ile üye bu hakkýný kullanabilir. Talepte bulunan üye-
nin müzakereye ve oylamaya katýlmasýna 393 üncü madde engel deðildir. Çünkü sorun "þirket dýþý
kiþisel bir menfaatle" ilgili deðildir. Kurulun da talebi reddetmesi halinde mahkemeye baþvurma yo-
lunun açýk olup, bu husus maddede ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþtir.

Beþinci fýkra: Bu fýkra yönetim kurulu baþkanýnýn kurulda primus enter pares konumunda ol-
duðunu açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr. Baþkan kurul dýþýnda inceleme ve bilgi edinme hakký-
ný ancak diðer üyeler gibi kullanabilecektir.

Altýncý fýkra: Üyenin maddenin çeþitli hükümlerinden doðan haklarý kýsýtlanamaz, kaldýrýla-
maz. Esas sözleþme ile geniþletmeye ise bir engel yoktur.

Yedinci fýkra: Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 331 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn tekrarýdýr.
Madde 393 - 6762 sayýlý Kanunun 332 nci maddesi esas itibarýyla korunmuþ; sadece, mevcut

düzenlemedeki tartýþmalara yol açan bazý sözcük ve ibarelerin açýklýða kavuþturulmasýna çaba har-
canmýþtýr.

Birinci fýkra: Yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantýsýna kendisi veya yakýnlarý ile þir-
ket arasýnda menfaat çatýþmasý varsa katýlamaz. Çatýþma, þirket menfaatleriyle kendisinin þirket dý-
þý ve kiþisel menfaatleri veya alt ve üstsoyundan birinin veya eþi veya üçüncü kiþiye kadar (bu de-
rece dahil) kan veya kayýn hýsýmlarýndan birinin kiþisel menfaati arasýnda olmalýdýr. "Kiþisel" söz-
cüðü ile bizzat üyeye veya yakýnýna yönelik, onlarý konu alan veya onlarla ilgili bulunan bir men-
faat kastedilmiþtir, yoksa bir topluluða ait olup da kiþinin de yararlanabileceði bir kazanç, bir avan-
taj, bir zararýn önlenmesi vb. haller kiþisel sayýlmaz. Menfaatin þirket dýþý olmasý gerekir; yoksa, bir
üye kendisinin, eþinin alt veya üst soyundan birinin bir þirket görevine seçimi, atanmasý, görevden
alýnmasý, yolluk belirlenmesi vs. gibi þirketi ilgilendiren bir iþte müzakerelere katýlabilir. Birinci fýk-
ranýn birinci cümlesinin kapsamýna girmemekle birlikte, üyenin toplantýya katýlmamasýnýn dürüst-
lük gereði olduðu durumlarda da yasak geçerlidir. Meselâ, müzakerenin konusunun bir üyenin or-
taðýný; ortaðý olduðu bir þahýs þirketini, eski eþini vs. ilgilendirmesi gibi. Tereddüt halinde kararý yö-
netim kurulu verir. Bu oylamaya ilgili üye katýlamaz. Yönetim kurulunun kararý niteliði dolayýsýy-
la kesindir. Çünkü, organlar arasýnda alt üst sýralamasý bulunmadýðý için ihtilâf genel kurula götü-
rülemez. Mahkeme yolunun açýk olup olmadýðý, içtihat yolu ile ve doktrinin yardýmý ile çözülebilir.

Yönetim kurulu bir üye ile ilgili yasak sebebini bilmiyor olsa bile üye müzakereye katýlmamak
zorundadýr. Menfaat ihtilâfý daha sonra ortaya çýksa bile, üye sorumlu tutulur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra özel bir sorumluluk hali öngörmüþtür. Sorumluluk kusur esasýna da-
yanýr ve müteselsil deðildir. Çünkü, bir kurul karar veya eylemi yoktur.

Üçüncü fýkra: Hüküm bir taraftan kamuyu aydýnlatma, diðer taraftan da kamusal yönetim il-
kesinin gereðidir. Ýlgili karara, üyenin müzakereye katýlmamasýnýn sebebi ve yapýlacak iþlemler
açýkça yazýlmalýdýr. Karar bir yetkilendirmeyi içeriyorsa yetkilendirilen kiþi ve önemli olan nokta-
lar da belirtilmelidir.

Madde 394 - 6762 sayýlý Kanunun 333 üncü maddesi anlam itibarýyla tekrarlanmýþtýr. Esas söz-
leþmeyle veya genel kurul kararýyla belirlenmesi gereken malî haklar hükümde sýnýrlý sayý ilkesi uya-
rýnca gösterilmiþtir. Anýlan malî haklarýn birkaçýnýn birarada yerine getirilmesine bir engel yoktur.

Yolluklar, temsil ödenekleri, sigorta primleri ve benzeri primler, varsa özel emeklilikler, avans-
lar, hükmün kapsamý dýþýndadýr.
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Madde 395 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 334 üncü maddesinin birinci fýkrasý hükmü,
bazý deðiþikliklerle aynen alýnarak, içtihatlarla ve doktrindeki görüþlerle oluþan birikim korunmuþ-
tur. Deðiþikliklerden birincisi mevcut metinde yer alan "þirket konusuna giren ticarî bir muamele"
ibaresidir. Bu ibare hükmü gereksiz yere daraltmakta, yorum güçlüklerine sebep olmaktadýr. Þirke-
te bir arsa ya da pay senedi satmak bir ticarî iþlem midir? Bazý yazarlar her türlü sözleþmeyi hük-
mün kapsamýna sokarken, bazýlarý da ticarî nitelik arýyordu. Zaten bu ibare 6762 sayýlý Kanunun
137 nci maddesi sebebiyle anlamsýzdýr veya en azýndan yanlýþ ifade edilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra tamamen yeni olup, bir açýdan sermayenin (malvarlýðýnýn) korunma-
sý ilkesinin gereðidir. Hüküm bir anlamda 358 inci maddenin tamamlayýcýsýdýr ve uygulamada sýk-
ça rastlanýlan kötüye kullanmalarýn engellenmesini amaçlamaktadýr.

Madde 396 - Maddeyle, 6762 sayýlý Kanunun 335 inci maddesi aynen korunmuþtur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

Anonim þirketin finansal tablolarýnýn yani hesaplarýnýn denetlenmesi sistemi tamamen deðiþ-
miþ, 6762 sayýlý Kanunda þirketin üç kanunî organýndan biri olan ve uzman bilgisine sahip olmasý
zorunlu bulunmayan "murakýp(lar)" eli ile yapýlan denetleme, Tasarýda yerini, bir baðýmsýz denet-
leme kuruluþunun veya yeminli malî müþavirin ya da serbest muhasebeci malî müþavirin yaptýðý,
finansal tablolar ile raporlarýn, dolayýsýyla, muhasebenin sürekli denetimine býrakmýþtýr. Tasarýya
göre, küçük anonim þirketlerde denetim en az iki yeminli malî müþavir (YMM) veya serbest muha-
sebeci malî müþavir (SMMM) tarafýndan yapýlabilir. 6762 sayýlý Kanun sisteminde, murakýp(lar)
için öngörülmüþ bulunan, genel kurulun toplantýya çaðrýlmasý gibi, yönetime iliþkin görev ve yetki-
ler de Tasarýyla sistemden çýkarýlmýþtýr. Ayrýca, denetimin, denetçilik mesleðinin gereklerine, etiði-
ne ve uluslararasý standartlara göre yapýlmasý emri Tasarýda açýkça yerini almýþtýr.

Yeni hükümlerle, kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri (m. 515 (2)) baðlamýnda tam bir
denetimin sonuçlarýnýn, açýk, anlaþýlabilir ve kamuyu aydýnlatma ilkeleri uyarýnca düzenlenmiþ bir
raporla paysahipleri baþta olmak üzere ilgililere sunulmasý amaçlanmýþtýr. Böylece, Tasarýnýn 64 ilâ
88 ve 514 ilâ 528 inci maddeleri hükümleri ile getirilen ilkeleri ve Türkiye Muhasebe Standartlarý-
ný tamamlayan ve gerek içerik, gerek amaç yönünden onlarla uyumlu olan nitelikteki denetlemenin
ülkemizin þirketlerini, pazarlarýný ve borsalarýný finansal sonuçlarýna güvenilebilir konuma getire-
ceði düþünülmüþtür. Bu ise iþletmelerimizin dýþ pazarlarda rekabet güçlerini yükseltecektir.

Kabul edilen bu yeni sistemde denetim iþlevi, hiçbir kýsmý veya yönü ile baþka bir organa dev-
redilemez veya doðrudan ya da dolaylý kullanýlamaz. Denetim, bütünü ile denetçilere aittir. Baþka
bir deyiþle Tasarýnýn 397 ve devamý maddelerinde öngörülen denetim iþlevine iliþkin yetkilerin ta-
mamý devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir.

Madde 397 - Birinci fýkra: Birinci fýkra anonim þirketin ve þirketler topluluðunun denetlenme-
leri zorunluðunu kanunî bir yüküm olarak öngörmektedir. Denetlenecek olan, þirketin finansal tablo-
larý (FT) ile yýllýk raporlarý (YR) ve bunlar baðlamýnda tüm þirket muhasebesidir. Yönetim kurulu-
nun yýllýk faaliyet raporunun denetlenmesi bazý sýnýrlar çerçevesinde yapýlýr. Denetim, noktasal deðil
bütünseldir; zaman zaman deðil süreklidir. Anýlan tablolarýn tâbi olduðu standartlara ve raporlara hâ-
kim ilkeler 514 ve devamý madde hükümlerinde, denetimin konusu ve kapsamý da 398 inci madde-
de öngörülmüþtür. Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli (Tasarýnýn 1523 üncü maddesi); halka açýk
olan veya olmayan, hisse senetleri borsada iþlem gören ya da görmeyen özel ve kamu sektörüne da-
hil tüm anonim þirketler dahildir. Kaynak Alm. TK 316 ncý paragrafý, küçük anonim þirketleri bu de-



---- 189 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

netimden istisna etmiþtir. Tasarý, bu istisnaya yer vermemiþ ancak 400 üncü madde baþta olmak üze-
re çeþitli hükümlerinde küçük ve orta ölçekli þirketlere özgü nispeten hafif hükümler getirmiþtir. Kü-
çük anonim þirketlerin denetçi olarak YMM ve/veya SMMM seçebilmeleri denetlemenin niteliðini,
kalitesini ve denetçinin sorumluluklarýný etkilemez; azalmaya sebep olamaz. Tasarýnýn 397 nci mad-
desinde öngörülen asgarî denetimdir. hiçbir anonim þirket bu denetimden istisna edilmemiþtir. Bazý
anonim þirketler için öngörülen özel hükümler, ek ve söz konusu anonim þirketin özelliðinin ve ni-
teliðinin gereði olarak kabul edilirler; hiçbir þekilde 397 nci maddeyi dýþladýklarý þeklinde yorumla-
namazlar. Özel hükümler, o gruba giren anonim þirketlerin daha az, 397 ve devamý madde hükümle-
rine nazaran yalýnkat ve yetersiz hüküm ve ilkelere göre denetlenmelerini haklý göstermez.

Ýkinci fýkra: Tasarýya göre, denetçinin denetiminden geçmemiþ FT'ler ile YR'ler düzenlenme-
miþ hükmündedir; bâtýldýr. Bu belgelerin tanýmý için 514 üncü maddeye bakýlmalýdýr. Bu hüküm yýl-
lýk ve altý aylýk FT'ler için öngörülmüþ olup, açýlýþ ve ara bilânçolarý ile tasfiye bilânçolarýna ve di-
ðer bilânçolara uygulanmaz. Ancak bunlarýn denetimi ve sonuçlarý özel hükümlere tabidir.

Üçüncü fýkra: Denetleme zamaný, FT'ler ile YR'lerin sunulma tarihidir. Denetleme süreci için-
de veya öncesinde bunlarda düzenleyici organ tarafýndan denetleme raporunu etkileyebilecek nite-
likte deðiþiklikler yapýldýðý takdirde, denetleme yeniden yapýlýr ve sonuç raporda özel olarak açýk-
lanýr. Olumlu görüþ yazýsý sonraki denetlemeyi yansýtýr. Deðiþiklik, yýllýk kârýn kullanýlýþýndan, bü-
yük bir müþterinin veya iþtirakin iflâsýndan veya ödeme güçlüðüne düþmesinden vs.'den doðabilir.
Deðiþiklikler, kâr nakilleri, yedek hesabýna tahsisler, karþýlýklar gibi rakamsal deðiþiklikleri gerekli
kýlabilir.

Yeniden denetleme, "tablolar ile yýllýk faaliyet raporlarý"nýn hepsini kapsamakla birlikte, bu de-
netlemenin deðiþikliðin etkisini gösterdiði belgelere özgülenmesi mümkündür. Ancak bu sýnýrlama-
da çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü, hüküm tüm FT'ler ile YR'lere yöneliktir.

Gerekli olduðu halde yapýlmayan yeniden denetim, denetimi ve olumlu görüþ yazýsýný geçersiz
hâle getirir. Gerekli olduðu halde, yapýlmayan deðiþiklik ise denetleme ile ilgili olmayýp, FT'lerin
ve YR'lerin geçerliliði ve ilgili organýn sorumluluðu ile ilgilidir.

Deðiþiklikler dolayýsýyla denetleme raporunda ve olumlu görüþ yazýsýnda yapýlacak deðiþik-
liklerin kapsamýný somut olayýn özellikleri belirler.

Madde 398 -Maddenin amacý esasýnda genel kurula tam ve doðru deðerlendirebilme olanaðý-
ný saðlamak, denetleme raporunu etken, doyurucu ve güvenilir kýlmaktýr. Altý aylýk ara raporlarýnýn
amacý da aynýdýr. Denetleme raporuna denetçilik mesleðinin gerekleri ile etiði hâkim kýlýnmýþ ulus-
lararasý standartlara gönderme yapýlmýþ ve özel bir özen yükümü öngörülmüþtür. Raporun asgarî
içeriði de kanunla belirlenmiþtir. Hükümlerde "finansal tablolar" denilmesinin sebebi denetlemeyi
yýlsonu finansal tablolarýna özgülememektir. Ulusal ve uluslararasý denetleme standartlarýnýn gerek-
li gördüðü ara dönem tablolar da denetim kapsamýndadýr.

Birinci fýkra: FT'ler ile YR'lerin denetlenmesi, bu belgelerin kâðýt üzerinden incelenmesi ol-
mayýp, envanter de dahil olmak üzere tüm muhasebenin, kayýtlar ve kayýtlarýn dayandýðý belgeler
(müsbit evrak) ile denetlenmesidir. Bu denetleme özel deðil geneldir; kýsmî veya bazý iþlemlerin ya
da halka açýlma, menkul deðer çýkarma, sermaye artýrýmý gibi bazý olaylarýn denetimi olmayýp, tüm
veya tümün denetimidir. Denetim sondaj usulü ile de yapýlamaz; meðerki uluslararasý denetim stan-
dartlarý, Türkiye Muhasebe Standartlarý ile Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (IFRS)
izin vermiþ olsun. Denetlemenin konusu ve kapsamý birinci fýkrada sayma yöntemi ile belirlenmiþ-
tir. Hem þirketin hem de topluluðun denetimi þu belgelerin denetimini ifade eder: Yýllýk tablolarýn
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397 nci maddenin birinci fýkrasý ile 402 nci maddenin ikinci fýkrasý anlam ve kapsamýnda yönetim
kurulunun yýllýk faaliyet raporunun, envanterin, uluslararasý denetim standartlarý baðlamýnda muha-
sebe iç denetimlerinin ve 378 inci maddeye göre verilmiþ bulunan raporlarýn... Uluslararasý dene-
tim standartlarý kapsamýnda iç denetim ile kastedilen, þirket içerisindeki çeþitli komiteler, özellikle
halka açýk þirketlerde denetim komitesi veya müfettiþler aracýlýðýyla yapýlan veya holdinglerde bü-
tün topluluðu kapsar þekilde yapýlan denetimlerdir. Ancak bu denetimin tanýmý uluslararasý denetim
standartlarýnda yer alýr. Bu yönden, 378 inci maddeyle ilgili olarak yapýlacak denetim hakkýnda
açýklamada bulunmak gereði duyulmuþtur. Bu denetim sýnýrlý bir denetimdir. Bilindiði gibi 378 in-
ci madde risklerin erken teþhisi ve yönetimiyle ilgilidir. Denetçi, söz konusu denetimi, denetime
iliþkin Üçüncü Bölüm anlamýnda yapacaktýr, diðer bir ifadeyle 397 ve 398 inci maddelerde öngö-
rülmüþ olan bakýþ açýlarý denetimin sýnýrýný belirleyecektir.

FT'ler ile YR'lerin denetimi ayrýca, kanuna, uluslararasý muhasebe standartlarýna ve esas söz-
leþme hükümlerine uyulup uyulmadýðýný da içerir. "Kanun" sözcüðü ile 514 ve devamý maddeler
hükümleri ve hesaplara iliþkin diðer hükümlere göre Türkiye Muhasebe Standartlarý, dolayýsýyla
IFRS kurallarý ile "esas sözleþme" ibaresi ve þirketin esas sözleþmesinin ayný nitelikteki hükümleri
kastedilmiþtir.

Birinci fýkrada denetlemenin nitelikleri belirtilmiþ ve özenle yapýlmasý gereði vurgulanmýþtýr.
Denetçilik bir meslektir. Tasarýnýn denetlemeye iliþkin hükümleri bu anlayýþa dayalýdýr. Onun için,
hükümler kanunun ruhuna göre yorumlanmalýdýr. Meslek ise, Türkçe'de tam karþýlýðý bulunmayan
"profesyonel"liði þart kýlar. Profesyonellik, güncel yenilikleri izleyen ve sindirilmiþ bulunan uzman-
lýk bilgisini, bilimsel yöntemi, tarafsýzlýðý, ciddiyeti ve meslek ahlâký anlamýnda "etik"i ve ulusla-
rarasý denetim standartlarýný içerir. Bu anlamda, meslekî eðitim de özel bir önem taþýr. Tasarýnýn ka-
nunlaþmasý halinde TÜRMOB’un bugüne kadar yürüttüðü baþarýlý meslek içi eðitim ve sýnav siste-
minin daha da geliþtirilmesi ve desteklenmesi gerekecektir. TÜRMOB, denetçinin Tasarýda oynadý-
ðý merkez rol dolayýsýyla eðitimine, Tasarýnýn sistem ve amaçlarýna uygun bir derinlik ve boyut ver-
mek zorundadýr. Denetleme ve denetçi etiði hiçbir kanunda tanýmlanmamýþtýr, tanýmlanamaz, ancak
meslek mensuplarýnca ve birliklerince kurallarýnýn bilindiði varsayýlýr. Görevin gerektirdiði karak-
teri haiz bulunma, ahlâkî deðerlere ve standartlara baðlýlýk, güvenilir olma, görevi bizzat ve uzman
yardýmcýlarla yerine getirmek, baþkasýnýn denetim sonuçlarýný aynen aktarmamak (meðerki, haklý
bir sebep bulunsun), meslekî etiðin asgarîleridir. Hükümdeki özeni, bir taraftan profesyonellik ku-
rallarý, diðer taraftan denetçilik ahlâký tanýmlar. Bu özen iþin en üst düzeyde yerine getirilmesinin
gerektirdiði özendir. Birinci fýkranýn son cümlesinde yer alan "dürüstçe" sözcüðü 515 inci madde-
de öngörülen ve bir üst hukuk kuralý olan dürüst resim ilkesine göndermedir. Bu gönderme denet-
lemenin nitelik ve özelliðini tanýmlamakta ve hem denetlemenin niteliðini, hem özeni hem de gö-
revi açýklamaktadýr.

Vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunmasý 398 inci maddedeki denetim görevinin sadece
dýþýnda olmakla kalmaz, ayrýca ona yabancý ve ayrý bir konumdadýr. Anonim þirketin Tasarýnýn 398
inci maddesine göre denetlenmesi vergi denetimini içermez, ancak ona yardýmcý ve destektir.

Denetim görülebilir, açýk ve yakýn risklere iþaret etmeli midir? Denetçinin risklere iliþkin gö-
revi 398 inci maddenin dördüncü fýkrasýnda gösterilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, denetlemenin yapýlmasýna iliþkin dört kural içeriyor. Bunlar (a) Þir-
ket ve topluluk yönünden, finansal tablolarla raporlarýn uyumlu olup olmadýklarý; (b) tablolar ve ra-
porlarla denetiminin ortaya koyduðu bulgularýn ve bilgilerinin birbiriyle uyumlu olup olmadýðý; (c)
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þirketin ve topluluðun genel durumunun tatmin edici bir þekilde takdim edilip edilmediði ve (d)
risklerin isabetle ifade olup olunmadýðýdýr. Denetim ikinci fýkradaki asgarîleri yerine getirmemiþse
398 inci madde anlamýnda denetim icra edilmemiþtir. Bu dört nokta birbirinin alternatifi deðildir;
dördü de denetimin olmazsa olmaz þartýdýr.

Risklere iþaret, denetimin ve denetim raporunun görevi deðildir. Görev tablolardan bunun, ya-
ni risklerin anlaþýlýp anlaþýlmadýðýnýn, özellikle yýllýk raporlarda buna iþaret edilip edilmediðinin ve
378 inci maddede öngörülen mekanizmanýn iþleyip iþlemediðinin incelenmesidir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra topluluðun FT'leri ile ilgili olup, bunlarý denetleyen denetçinin
görevinin, konsolidasyona tâbi þirketlerin finansal tablolarýnýn incelenmesini kapsayacak þekilde
geniþlediðini ifade etmektedir. Çünkü topluluðun denetimi konsolidasyona tâbi olan þirketlerin de-
netiminden soyutlanamaz. Konsolide finansal tablo, konsolidasyona tâbi þirketlerin konsolidasyon
kurallarýna göre bileþimidir.

Konsolidasyona dahil þirket Tasarý hükümlerine göre denetlenmiþse, bu denetime gereklilik
yoktur. Ayný þekilde, merkezi yurt dýþýnda bulunan bir þirket Tasarýnýn öngördüðü denetimle eþde-
ðer bir denetimden geçmiþse yeniden denetimden geçmez. Yapýlan denetimler olumlu görüþ yazýsý
almýþsa veya sýnýrlý olumlu görüþ verilmiþse ya da ihtilaf varsa denetim gene gerekli olabilir. Ancak
bu sorunun çözümü içtihatla gerçekleþecektir.

Dördüncü fýkra: Son fýkra 378 inci maddeye göre teþhis sisteminin kurulup kurulmadýðýnýn,
bunun iþletilip iþletilmediðinin belirlenmesi ve belirtilmesi zorunluðuna iþaret etmektedir.

Madde 399 - Birinci fýkra: Denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi olduðu için denetçi-
nin seçimi genel kurula aittir ve genel kurulun bu yetkisi devredilemez niteliktedir. Nitekim 408 inci
maddenin birinci fýkrasýnýn (c) bendinde de bu kural açýk bir þekilde öngörülmüþtür. Böylece teorik te-
melde, 6762 sayýlý Kanunun 347 nci maddesi ile Tasarý arasýnda tam bir ilkesel uyum vardýr. Seçimin
her faaliyet yýlý için yenilenmesi ve gelecek yýlýn denetçisinin içinde bulunulan faaliyet yýlý bitmeden
belirlenmiþ olmasý þarttýr. Seçimin zamanýna iliþkin hüküm emredicidir. Aykýrýlýk halinde altýncý fýkra
hükümleri uygulanýr. Seçilen denetçi ile sözleþmeyi yönetim kurulu yapar. Denetçi, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile web sitesinde yayýnlanýr. Denetim sözleþmesinin niteliði, tartýþmalý olup her ülke-
nin öðretisi ve mahkeme kararlarýyla belirlenmektedir. Bu sorunun kapsamýna, sözleþmenin kamusal
nitelik taþýyýp taþýmadýðý ile denetçinin bir tür þirket organý olup olmadýðý alt sorunlarý da girer.

Ýkinci fýkra: Bu fýkra, denetçi ile yapýlan sözleþmenin kural olarak - feshedilmemesi ilkesini
kabul ederek, yönetim kurulunun istemediði denetçiyi görevden uzaklaþtýrmasý olanaðýný ortadan
kaldýrmýþtýr. Denetçi sadece dördüncü fýkrada öngörüldüðü þekilde ve haklý sebeplerin varlýðýnda
görevden alýnabilir.

Bir denetçinin görevden alýnmasý, yerine yenisinin atanmýþ olmasýna baðlýdýr; yoksa denetçi
azledilip daha sonra yerine yenisi atanamaz. Mahkemenin kararý, eþzamanlý olmalýdýr. Baþka bir de-
yiþle, yönetim kurulu veya genel kurul denetçi ile yapýlan sözleþmeyi feshedip kendiliðinden baþka
bir denetçi atayamaz. Bu ilke, denetçinin baðýmsýzlýðýna kesin bir göndermedir. Þirkete sýnýrsýz fe-
sih hakký tanýnmýþ olsaydý, denetçi, þirket tarafýndan fesih baskýsý altýnda tutulabilirdi. Feshin dör-
düncü fýkradaki þartlara baðlanmýþ olmasý, denetçiye güvence saðlamaya iliþkin yeni ve modern þir-
ketler hukukunun esin verdiði bir üst hukuk kuralýdýr. Söz konusu ilke, Tasarýya hâkim olan baðým-
sýz denetimin taþýyýcý kolonlarýndan biridir.

Üçüncü fýkra: Bu hüküm, bir varsayýmý düzenlemektedir. Ana þirketin iki þapkasý vardýr. Birin-
cisi, bir anonim þirket ile bundan doðan yükümüdür. Bu þapkasý sebebiyle ana þirket finansal tablolar
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düzenler ve yönetim kurulu yýllýk faaliyet raporu hazýrlar. Ýkincisi ise ana þirket þapkasýdýr. Ýkinci þap-
ka ona, topluluk FT'lerini çýkarmak görevini verir. Birincisi için seçilen denetçi, ayrý bir topluluk de-
netçisi seçilmemiþse ikincisini de denetler. Hükümdeki “konsolidasyona dahil olan ana þirketin” iba-
resi bilinçli olarak kullanýlmýþtýr. Çünkü, özellikle ana þirketin yabancý ülkede bulunmasý halinde, ba-
zen bu ülkenin ulusal hukuku ana þirketi, hukukî türü veya baþka bir sebep dolayýsýyla konsolidasyo-
nun dýþýnda býrakmýþ olabilir. Burada, öðreti ve mahkeme kararlarý tarafýndan açýklýða kavuþturulma-
sý gereken çetin sorunlar çýkmaktadýr. Ana þirketin yabancý bir ülkede bulunmasý ve konsolidasyona
dahil olmasý halinde, yabancý bir denetçinin vereceði solo tablolar raporu ile konsolidasyon raporu
Türk hukuku bakýmýndan ne oranda kabul edilebilecektir. Türkiye uluslararasý standartlarý kabul etti-
ði için bu standartlarý uygulayan ülkeler açýsýndan bir sorun çýkmamasý gerekir. Ancak, uluslararasý
standartlarý uygulamayan ülkelerdeki raporlarý Türkiye’deki ilgili kurumlarýn ve özellikle mahkeme-
lerin kabul edip etmeyecekleri tartýþmaya açýktýr. Türkiye’nin uluslararasý standartlara dahil olduðu
düzey onun bu düzeyin altýndaki ülkelere farklý ölçütler uygulanmasý hakkýný ona verebilmelidir.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra denetçi güvencesi ilkesi baðlamýnda düzenlenmiþtir. Denet-
çi ancak bir mahkeme kararýyla görevden alýnabilir. Mahkeme de bu kararý haklý sebebin varlýðý du-
rumunda verebilir. Baþka bir deyiþle denetçi, ancak haklý bir sebebin, özellikle tarafsýzlýðý bozan
herhangi bir olgu veya davranýþýn varlýðýnda, mahkemece görevden alýnabilir. “Haklý sebep” Tasa-
rýda tanýmlanmamýþtýr. Bu terim ile önce denetçinin kiþiliðinden kaynaklanan sebepler kastedilmiþ-
tir: Meslekî yetersizlik (denetleme elemanlarýnýn bilgilerindeki, okul sonrasý uyum eðitimlerindeki
noksanlýk, yardýmcý eleman, uzman, cihaz donanýmý eksikliði), itibar kaybý vs. gibi. Denetçinin ça-
lýþma tarzý, þirkete zaman ayýramamasý, bilgi sýzdýrmasý, taraf tutmasý da haklý sebep sayýlýr. Buna
karþýlýk, görüþ ayrýlýklarý haklý sebep olarak, ancak somut olay destekliyorsa kabul edilebilir.

Beþinci fýkra:Mahkemeye baþvurmaya yetkili olanlar, sýnýrlý sayý ilkesine göre gösterilmiþtir.
Esas sözleþme ile yetkililer çevresi geniþletilemez ve azlýða iliþkin yüzde yükseltilme yönünde de-
ðiþtirilemez. Baþvuruda bulunacaklarýn ayrýca fýkranýn son cümlesindeki þartlarý taþýmalarý gerekir.

Altýncý fýkra: Bu fýkra, denetçinin faaliyet döneminin dördüncü ayýna kadar seçilmemiþ olma-
sý, seçilmiþ denetçinin görevini herhangi bir sebeple yerine getirmemesi veya getirememesi halinde
mahkemece atanmasýný düzenlemektedir. Bu fýkrada hükmün içerdiði varsayýmlarýn özellikleri do-
layýsýyla ikinci fýkranýn aksine eþzamanlýlýða açýkça yer verilmemiþtir. Ancak, olabildiðince, eþza-
manlýlýðýn saðlanmasý ve çok kýsa sürede seçimin yapýlmasý kanunun sistemi ve ruhu gereðidir.
Mahkeme kararlarý ile öðretinin bu yönde geliþmesi temenni olunur.

Hükümdeki "görevi ifadan engellenme" ile, fizikî engelleme ve denetçinin elemanlarýnýn isti-
fasý, grev, lokavt ve benzeri durumlar kastedilmiþtir.

Davayý uzatmamak amacýyla kararýn kesin olduðu açýkça belirtilmiþtir.
Yedinci fýkra: Hüküm, atamanýn kýsa sürede kesinleþmesi ve denetçinin göreve baþlayabilme-

si amacýyla öngörülmüþtür.
Sekizinci fýkra: Ýkinci ve üçüncü fýkraya paralel olarak denetçi tarafýndan denetim sözleþme-

sinin feshi sebepleri de sýnýrlandýrýlmýþtýr. Denetçi iki sebeple denetleme sözleþmesini feshedebilir:
(1) Haklý bir sebebin varlýðýnda, (2) Görevden alma davasý açýldýðý takdirde. Görevden alýnma da-
vasý açýlmýþsa, denetçinin davanýn sonuçlanmasýný beklemek zorunluðu yoktur. Haklý sebepler ça-
lýþma þartlarýnýn müsait olmamasýndan, ücret ve giderlerin zamanýnda ödenmemesinden, denetçinin
görevi yerine getirmesinin engellenmesinden doðabilir.
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Dokuzuncu fýkra: Denetçinin fesih ihbarýnda bulunmasý halinde yönetim kurulunun geçici de-
netçiyi hemen seçmesi gerekir; aksine hareket sorumluluk sebebi olabilir. Bu fýkra, denetimde her-
hangi bir boþluða yer vermemek için konulmuþtur.

Madde 400 - Bu madde, denetçi olabilecekleri göstermektedir. Denetçi ile 397 ve devamý mad-
de hükümlerinde düzenlenmiþ bulunan denetlemeyi yapacaklar (m. 554) kastedilmiþtir. Ancak iþ-
lem denetçilerine (m. 554) de ayný hükümler uygulanýr. Ýþlem denetçisi, þirketteki belirli iþlemleri
denetler. Þirketin kuruluþunu, sermaye artýrýmýný, birleþmeyi, bölünmeyi, tür deðiþtirmeyi, yüksek
hacimli menkul deðer ihracýný denetleyen denetçi iþlem denetçisi olarak anýlýr. Bu denetçiler de 400
üncü maddedeki nitelik þartlarýna baðlýdýrlar.

Denetçi sadece üyeleri yeminli malî müþavirler ve/veya serbest muhasebeci malî müþavirler
olan bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olabilir. Küçük anonim þirketler, en az iki yeminli malî mü-
þaviri veya serbest muhasebeci malî müþaviri denetçi olarak seçebilirler. Her iki denetçi de hukukî
açýdan ayný konumdadýr. Tasarý, denetçilik mesleðine önem verdiði ve denetlemede bu mesleðe
mensup olmayý bir ana ilke olarak kabul ettiði için baðýmsýz denetleme kuruluþlarýnýn da üyelerinin
yeminli malî müþavir ve/veya serbest muhasebeci malî müþavir olmalarý þartýný getirmiþtir. Burada-
ki üyeleri terimi, esaslarý tüzük ile belirlenecek olan baðýmsýz denetleme kuruluþlarýnýn pay sahip-
lerini veya ortaklarýný ifade eder. Meslekten olmayan kiþiler baðýmsýz denetleme kuruluþu kuramaz-
lar. Fýkradan dolaylý olarak anlaþýlan bir diðer gereksinim de, þirketleþme yoluyla baðýmsýz denetim
þirketlerinin geliþmesi ve bugünkü kiþiliklerinden farklý kiþiliklerle yeniden düzenlenmesidir. Bu
sebeple, yeni bir tüzüðün düzenlenmesine iliþkin hüküm birinci fýkrada yer almýþtýr.

Hüküm tam baðýmsýzlýðý saðlamak amacýyla (a) ilâ (h) bentlerindeki iliþkilerin veya durumla-
rýn varolmamasýný þart koþmuþtur.

Madde 401 - Birinci fýkra: Birinci fýkranýn ilk cümlesi tablolar ile raporlarýn gerektiði þekil-
de ve içerikte eksiksiz ve zamanýnda yönetim kurulu tarafýndan denetçiye teslimini, ikincisi ise ge-
ne ayný organ tarafýndan denetlemenin yapýlabilmesi için gerekli olanaklarýn hazýrlanýp saðlanma-
sýný ifade eder. Defterler, yatýrým planlarý, teþvik baþvurularý, belgeleri, sözleþmeler, müsbit evrak
vs. ve envanter, kasa, aktif ve pasif kalemler, ekler birlikte denetime amade tutulmalýdýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra yönetim kurulunun olanak saðlamak, bilgi ve belge vermek yükümü-
nü düzenlemektedir. Denetçi yýlsonu denetiminin hazýrlýklarý için gerektiði takdirde bilgi, belge al-
ma hakkýnýn, tablolarýn çýkarýlmasýndan önce de yerine getirilmesini yönetim kurulundan isteyebi-
lir. Özenli denetim ilkesi gerektiriyorsa 401 inci maddedeki bütün yetkilerini ana ve yavru þirketler
için de kullanabilir. Burada, topluluk tablosu ve raporlarý söz konusu olmadýðý için kastedilen top-
luluk içindeki bir ana-yavru þirket iliþkisidir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkrada ilk fýkradaki yetkiler finansal tablolar ile raporlarý kapsar þekil-
de konsolide tablolar için ana ve yavru þirketler bakýmýndan da öngörülmüþtür.

Madde 402 - Hüküm, denetim raporunun þekline ve içeriðine iliþkin gereklilikleri içermekte-
dir. Bunlardan birincisi, raporun kaleme alýnýþ þeklini (birinci fýkra) ve karþýlaþtýrmalý olmasýna iliþ-
kin þartlarý ortaya koymaktadýr. Rapor, geçmiþ yýlla karþýlaþtýrmalý olarak finansal tablolarý denetim
açýsýndan deðerlendirecektir. Ýkincisi, raporun zorunlu asgarî içeriðidir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra iki temel zorunluða yer vermiþtir. Rapor; (a) açýklýk ilkesine uyma-
lý ve (b) geçmiþ yýl ile karþýlaþtýrmayý içermelidir.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, denetçinin yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporuna iliþkin deneti-
miyle ilgilidir. Bu denetim, ayrý bir rapora baðlanacaktýr. Bunun sebebi, denetçinin, kural olarak,
yýllýk faaliyet raporunu denetlememesi, denetleyebilecek olanaklara sahip bulunmamasýdýr. Çünkü,
yýllýk faaliyet raporunda sadece finansal tablolar hakkýnda bilgiye yer verilmemekte bu rapor ayný
zamanda, plân ve projeksiyonlarý, istihdam durumunu, pazar payýný, pazarlamayý ve saireyi de içer-
mektedir. Finansal tablolara iliþkin kýsýmlarýn veya bütünüyle raporun denetçi tarafýndan denetlen-
mesine olanak yoktur. Bu sebeple, fýkra, yýllýk faaliyet raporunun hangi noktalara özgüleneceðini
açýkça belirtmektedir. Raporun bütünüyle denetlenip deðerlendirilmesine uygun herhangi bir meka-
nizma anonim þirketin yapýsý içerisinde bulunmamaktadýr. Bunun bir eksiklik olduðu açýktýr. Halka
açýk þirketlerde iç denetim komitesi bu boþluðu doldurabilir. Kapalý veya aile þirketi niteliðini taþý-
yan þirketlerde ise böyle bir mekanizmaya gereksinim duyulmadýðý örtülü bir kabuldür.

Üçüncü fýkra: Denetim raporunun esas bölümünün içeriðini göstermektedir. Hüküm, ayrý bir
açýklamayý gerektirmeyecek içeriði haizdir.

Dördüncü, beþinci, altýncý ve yedinci fýkralar: Bu fýkralarýn da içeriði açýklama gerektirme-
yecek kadar açýktýr.

Madde 403 - Denetçi sonuçta görüþünü üç yazýdan birini vererek açýklar: (1) Olumlu görüþ ya-
zýsý. (2) Sýnýrlý olumlu görüþ yazýsý. (3) Olumsuz görüþ yazýsý. Bu üç yazý dýþýnda yazý verilmesi ve-
ya herhangi bir yazý verilmemesi mümkün deðildir. Düzeltme þartýna baðlý olumlu görüþ, Tasarýda
açýkça yer almamakta, ancak hükmün kaynaðý olan Alman öðretisinde kabul görmektedir. Her üç
yazý da gerekçeli olmalýdýr. Açýk anlatým ve bildirim ilkesi burada da geçerlidir.

"Yazý" teriminin tercih edilmesinin sebepleri þunlardýr: (1) "Rapor" denilseydi, 402 nci madde-
deki denetçi raporuyla karýþabilir, hatta onun bir sonucu olarak görülebilirdi. Oysa Tasarýnýn ama-
cý, denetçinin ayrý bir yazý vererek sonuç açýklamasýdýr. (2) “Görüþ” sözcüðü öznel bir deðerlendir-
meyi deðil, uluslararasý standartlara göre varýlan neticeyi ifade eder. (3) Kaynakta kullanýlan "not"
kelimesinin kavrama uygun olmadýðý düþünülmüþtür .

Olumlu görüþ yazýsý, þirketin finansal tablolarý ile yýllýk faaliyet raporunun Türkiye Muhasebe
Standartlarýna, kanuna ve esas sözleþmedeki finansal raporlamaya iliþkin hükümlere uygun olduðu-
nun denetçi tarafýndan açýklanmasý ve doðrulanmasý olup, tablolarýn sonuçlarý hakkýnda genel ku-
rulun karar alabileceði anlamýna gelir ve bu sebeple yöneticilerin ibrasý için hem esas olur, hem de
dayanak oluþturur. Olumsuz görüþ yazýsý, þirketin yýlsonu finansal tablolarý ile yýllýk raporunun Tür-
kiye Muhasebe Standartlarý ile Tasarýya ve/veya esas sözleþmenin finansal raporlama hükümlerine
uygun olmadýðýný ifade eder. Bu yazý yöneticilerin sorumluluðuna dayanak oluþturan bir belge ola-
rak kabul edilebilir. Denetçinin olumsuz görüþ yazýsý vermesi halinde, söz konusu finansal tablola-
rýn sonuçlarýna dayanýlarak hiçbir karar alýnamaz. Çünkü, denetlenen yýlsonu finansal tablolarýnýn,
faaliyet döneminin sonuçlarýný belirlemediði, belirlemeye uygun olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Açýklanan
sonuçlar, baþka bir anlatýmla, kâr veya zarar gerçek deðildir; gerçek sonucu yansýtmamaktadýr. Ta-
sarý bu halde Alm. POK. 256 ncý paragrafýnda olduðu gibi, yýlsonu finansal tablolarýnýn bâtýl olduk-
larýna iliþkin bir hükme yer vermemiþtir. Böyle bir hüküm, butlan sebeplerinin ayrýntýlý bir þekilde
düzenlenmesi gerekliliðini ortaya çýkarýr ve denetçi raporuna bir çeþit mahkeme kararý gücü taný-
mak anlamýný taþýrdý. Nitekim, Almanya'da böyle hükümler bulunmaktadýr. Kaçýnma yazýsýnýn ay-
ný zamanda butlanýn saptanmasý anlamýný ifade etmesi uygun görülmemiþtir. Ancak, öðretinin ve
mahkeme kararlarýnýn bu sonuca varmalarýnýn yolu açýktýr. Bunun gibi, genel kurulun, gerçek duru-
mun ortaya konulmasý için, yeni finansal tablolarýn çýkarýlmasý ve yeni bir faaliyet raporunun hazýr-
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lanmasý yönünde karar almasý zorunluðunu ortaya koyan kanunî bir düzenlemeye de gidilmemiþtir.
Bu yolda kanunî düzenleme genel kurulun hareket alanýný daraltýr, belli sürelere uyulmasý gibi þart-
larýn da kanunen düzenlenmesini gerektirirdi. Oysa, genel kurulun mevcut yönetim kurulunu görev-
den alýp, yeni bir kurul seçmesine ve ona gerçek resmi veren finansal tablolarý çýkarmasý talimatýný
vermesine ve yeni tablolarý, denetçiye denetletmesine engel yoktur; yapýlmasý gereken de budur.
Bunun planlamasýný, zaman programýný, somut olayýn özelliklerine göre genel kurul yapmalýdýr.

Ýbra etmeme kararýna karþý dava açýlýp, ibra mahkeme kararý ile saðlanabildiði gibi, olumsuz
görüþ yazýsýnýn iptali ile olumlu görüþ yazýsý verilmesinin karara baðlanmasý da mahkemeden iste-
nebilir. Böyle bir dava, genel kurulun ne yeni bir yönetim kurulu seçmesine ne de yeni yýlsonu fi-
nansal tablolarýnýn çýkarýlmasýna engel olmalýdýr; meðerki, bu yolda bir tedbir kararý bulunsun.

Olumsuz görüþ yazýsý þirketin kurumlar vergisi beyannamesi vermesi yükümünü ortadan kal-
dýrmaz ve bu beyannamenin hazýrlanmasýna, matrahýn belirlenmesine olumsuz etki yapmaz; böyle
bir bahaneye haklýlýk kazandýrmaz. Çünkü, bugün Türk hukukunda ticarî ve malî bilânço tamamen
ayrýlmýþtýr; her iki bilânçonun ilkeleri farklýdýr.

Açýklamalar olumsuz görüþ yazýsýnýn sonuçlarýnýn yöneticiler ve þirket açýsýndan ne kadar aðýr
olduðunu göstermektedir. Bu sebeple denetçi ancak, büyük ve geniþ kapsamlý aykýrýlýklarýn bulun-
masý, durumun açýk ve kanýtlanmýþ olmasý halinde olumsuz görüþ yazýsý vermelidir. Resme deðil,
yoruma ve deðerlendirmelere dayalý olumsuz görüþ Tasarýnýn sistemiyle baðdaþmaz. Þartlarý varsa
olumsuz görüþ yazýsý verilmesi sadece denetçinin takdirine kalmýþ bir seçenek deðil, ayný zamanda
kanunî bir yükümdür.

Sýnýrlý görüþ yazýsý, somut olaya göre bir deðerlendirmeyi gerektirir. Bu yazý ne çekinceli gö-
rüþ yazýsý ne de olumsuz görüþ yazýsý olarak iþleme tâbi tutulabilir. Sistemimizde çekinceli (ihtirazî
kayýtlý) görüþ yazýsý yoktur. Denetlemeye iliþkin hükümlerin temelinde yatan düþünce, yýlsonu fi-
nansal tablolarýnýn "sonuç belirleme" iþlevine uygun olup olmadýðýnýn denetçi tarafýndan açýklan-
masýdýr. Denetçi, genel kurula, yýlsonu finansal tablolarýnýn gerçeði yansýtýp yansýtmadýðýný, göste-
rilen kâr ve zarara güvenilip güvenilmeyeceðini bildirmelidir. Sýnýrlý olumlu görüþ yazýsýnda yer
alan "sýnýr", denetçinin kendisini sorumluluktan korumak için koyduðu çekinceleri ifade etmez, so-
nuçlara ne kadar ve ne ölçüde dayanýlabileceðini gösterir. "Sýnýr"ýn bu anlamý Tasarýnýn özelliðidir
ve denetçiye bu yönde sýnýrlý olumlu görüþ yazýsý yazma görevini yükler.

Kavramdan da anlaþýlacaðý üzere "sýnýrlý olumlu görüþ yazýsý", olumlu bir yazýdýr. Bu yazý de-
netçinin vardýðý sonucun esas itibarýyla, hatta büyük çapta olumlu olduðunu ifade eder. Bu "olum-
lu" kaný nesneldir ve yazýnýn yorumunu da belirli kurallar altýna sokar. Türkiye Muhasebe Standart-
larý gereði gibi uygulanmýþ olup da, sadece bazý sonucu deðiþtirmeyen veya etkilemeyen aykýrýlýk-
lar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykýrýlýklar, peçelemeler, gizlemeler, baþka türlü göster-
meler mevcut deðilse; belgesiz kayýt yapýlmamýþsa, dayanak belgeler sahte deðilse, envanterle oy-
nanmamýþsa; aykýrýlýklar önemli tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benze-
ri uygulamalardan, iskontolardan, deðer düzeltmelerinden hatta aktifleþtirmelerden doðuyorsa, sý-
nýrlý olumlu görüþ verilebilir. Öðreti ve mahkeme kararlarý sýnýrlý olumlu görüþ ile olumsuz görüþ
arasýndaki sýnýrý çizecektir.

Madde 404 - Birinci fýkra - üçüncü fýkra: Tasarýnýn 404 üncü maddesi 554 üncü maddeden
farklý olarak denetçinin davranýþ yükümünden doðan sorumluluðunu düzenlemektedir. "Davranýþ"
sözcüðü dürüstlüðü, tarafsýzlýðý ve þirket sýrrýna baðlýlýðý içerir ve ifade eder. "Dürüstlük" ise mes-
lekî etik dahil her türlü âhlakî kurallara gönderme yapar. "Dürüst" sözcüðü Alm. TK 323'deki "ge-



---- 196 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

wissenhaft" sözcüðünün karþýlýðý olarak kullanýlmýþtýr. Bu karþýlýk baþarýlý bulunmayabilir. Çünkü,
Almanca terimin, "dürüst" dýþýnda "vicdanlý, özenli, güvenilir" anlamlarý da vardýr. Ýlk yaklaþýmda
"dürüst" sözcüðüne bu anlamlar yüklenmeyebilir. Ancak Türk Medenî Kanununun 1 inci maddesi
uyarýnca yorumlamada kaynaktaki anlamlar da dikkate alýnmalýdýr. Uygulama dürüst kelimesine,
özenli, güvenilir, vicdanlý, sorumluluðun bilincinde anlamlarý yüklemeli, bunu aramalýdýr. Davranýþ
yükümleri ise denetimi niteler. Dürüstçe, ahlâk kurallarýna, meslekî etiðe göre ve tarafsýz bir þekil-
de yapýlmasý gereken "denetim"dir; sýr saklama da denetim ile baðlantýlýdýr. Alman öðretisi haklý
olarak hükmü "meslekî yükümler" çerçevesinde de anlamlandýrýr. Bunun sonucu, denetleme tam,
gerçeði yansýtýr, açýklayýcý, haber verici nitelikte olmalýdýr.

Davranýþ yükümlerinden sýr saklama, hükümde ayrý olarak zikredilmiþtir. Bu vurgulama ile
hem birinci fýkranýn birinci cümlesinin hem de üçüncü fýkrasýnýn iþlevi ortaya çýkmaktadýr. Diðer
davranýþ yükümleri gibi sýr saklama yükümü de yardýmcýlarý, temsilcileri ve yönetim kurulu üyele-
rini kapsar. Hükümdeki denetleme kuruluþunun "denetime yardýmcý temsilcisi" terimi ile denetle-
meyi bizzat yapan denetçi/denetçilerin eþgüdümünü saðlayan, gözetim iþlevini yerine getiren kiþi-
leri de kapsar. Bu hükümle, davranýþ yükümlerini sadece "arazide çalýþanlar"a özgüleyebilecek yo-
rumlara engel olunmak istenmiþtir. Buna karþýlýk denetçinin denetleme kuruluþu olmasý halinde bu
þirketin yönetim kurulu üyelerine tüm davranýþ yükümleri deðil, sadece sýr saklama yükümü yükle-
tilmiþtir. Birinci fýkra kusur sorumluluðudur.

"Sýr" ile denetleme faaliyeti sýrasýnda öðrenilen bilgiler anlaþýlýr. Sorumluluðun þartý sýrrýn
kullanýlmasýdýr. Ancak sorumluluk için kullanma sonucunda bir yarar/menfaat elde edilmiþ ol-
masý þart deðildir. Kullanmanýn anlamýný öðreti ve mahkeme kararlarý belirler. "Kullanma" içe-
riden öðrenenlerin ticaretine ve borsaya özgülenmemelidir. Sýrrýn izinle kullanýlmasý sorumlulu-
ðu ortadan kaldýrýr. Ýznin denetlenenin kanunî mümessili tarafýndan verilmesi gerekir. Hüküm
hem þirketin hem de üçüncü kiþinin zararýnýn tazminini öngörmüþtür. Zararýn muhataplarý ayný
zamanda aktif dava ehliyetini de belirler. Þirketin/baðlý þirketlerin paysahipleri tazminat davasý
ikamesine ehil deðillerdir.

Ýkinci fýkra:Maddede zarar ihmâlleri ile sebebiyet verenler maddede üst sýnýrý gösterilmiþ taz-
minat ile sorumlu olurlarken, kasýtlý eylemde bulunanlar için sýnýr yoktur. Bu farklýlaþma Borçlar
Kanununun 43 üncü maddesine hakim olan düþünceye paraleldir, ancak deðiþik bir kurala baðlan-
mýþtýr. Borçlar Kanununun 43 üncü maddesi hakime somut olayýn özelliklerine ve kusurun aðýrlýðý-
na göre tazminatýn þeklini ve kapsamýnýn derecesini saptamak yetkisini vermektedir. Burada ise (ha-
kim deðil) kanun kusurun derecesine göre tazminat tutarýnýn sýnýrlý olup olmadýðýný belirlemektedir.

Sorumluluk hâlleri dürüstlüðün, tarafsýzlýðýn ve sýr saklama yükümünün ihlâlidir. Son yüküme
aykýrýlýk için iþ ve iþletme sýrlarýnýn, denetim faaliyeti sýrasýnda öðrenilmiþ ve kullanýlmýþ olmasý
gerekir. Kullanýlma ile, inter alia, üçüncü kiþiye aktarma anlaþýlýr. Herkes tarafýndan bilinen olgular
denetim faaliyeti sýrasýnda öðrenilmiþ olsalar bile - hükmün kapsamýna girmez. Ýzin, sorumluluðu
kaldýrýr.

Üçüncü fýkra - Beþinci fýkra: Bu fýkralar gerekçe yazýlmasýný gerektirmeyecek kadar açýktýr.
Madde 405 - Tasarýnýn 405 inci maddesi, þirket ile ilgili herhangi bir mevzuat veya esas söz-

leþme hükmünün yorumlanmasýnda, þirket ile denetçi arasýndaki görüþ ihtilaflarýnýn mahkeme ka-
rarý ile çözüme baðlanmasýna iliþkindir. Denetçinin doðru olmayan yorumu onun sýnýrlý olumlu gö-
rüþ veya kaçýnma yazýsý yazmasýna sebep olabilir. Her iki yazýnýn da sonuçlarýnýn aðýr olduðu 403
üncü maddenin gerekçesinde açýklanmýþtýr. Hüküm denetçinin yanlýþ yorumu ile söz konusu aðýr
sonuçlarýn doðmasýna engel olunmasý amacýyla öngörülmüþtür.
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Madde 406 - Hüküm bir taraftan Tasarýnýn 403 üncü, diðer taraftan da 199 uncu maddesi ile
ilgilidir. Denetçinin sýnýrlý olumlu görüþ veya kaçýnma yazýsý yazmasýna þirketin hakim þirketle ve-
ya topluluk þirketlerinden biri ile iliþkileri sebep oluþturabilir. Söz konusu iliþkiler kanunlara ayký-
rý bulunabilir; bu iliþkilerden þirket kayba uðradýðý halde bu paysahiplerinden saklanmýþ olabilir ve-
ya yönetim kurulu kayba iþaret edip denkleþtirme tazminatýnýn ödenmediðini ifade etmiþ olabilir.
Durumun açýklýða kavuþturulmasý için her paysahibine özel denetçi atanmasý hakkýný tanýyan bu hü-
küm yeni ve güçlü bir bireysel hakký öngörmüþtür. Genel kurulun talebi reddetmesi mümkün deðil-
dir. Öðreti ve mahkeme hukuku bu hakkýn niteliðini ortaya koyacaktýr. Özel denetçiye iliþkin 438
ve devamýndaki madde hükümlerinin kýyas yolu ile buraya da uygulanmasý uygundur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul

Madde 407 - Birinci fýkra: Birinci fýkra genel kurulun, bir taraftan þirket iþlerine iliþkin ka-
rarlarýn alýndýðý bir iç organ olduðunu, diðer taraftan da, þirketin iradesini oluþturmasýnýn aracý olan
paysahipliði haklarýnýn kural olarak - bu organda kullanýldýðýný hükme baðlamaktadýr. Hükmün
kendisine, doðrudan, paysahiplerinin katýlma, önerme, tartýþma ve oy verme gibi yönetime iliþkin
haklarýný konu aldýðý görülmektedir. Anýlan haklarýn genel kurulda kullanýlmasý hem genel kurulu
hem de bu haklarý niteleyen emredici bir özellik idi. Tasarýdaki istisnalar ile genel kurul kararlarý-
nýn iptaline ve geçersizliklerinin tespitine (m. 445, 446), genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna ve
gündeme madde konulmasýna (m. 411, 412) ve incelemeye (m. 437) iliþkin haklar kastedilirdi. An-
cak, katýlma ve oy haklarýnýn bu özellikleri, son beþ yýlda kýrýlmaya uðramýþtýr. Fransa (15/05/2001
tarihli Kanun), ve Ýsveç baþta olmak üzere bazý AB üyesi ülkeler on-line katýlýma olanak saðlamýþ-
lar (Genel Gerekçe 71 numaralý paragrafa bakýnýz.). Genel gerekçe 93 numaralý paragrafta anýlan
rapor ise yönetimin yaygýnlaþtýrýlmasýný önermiþtir. Anonim þirketler hukukunun geliþme yönlerin-
den biri de on-line katýlým ve oy vermenin dogmatik düzenlemesidir. Ayný açýlýmý Tasarý da yapmýþ
ve 1527 nci maddesinin üçüncü fýkrasýnda "genel kurullara elektronik ortamda katýlma, öneride bu-
lunma, görüþ açýklama ve oy verme, fizikî katýlmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný do-
ðurur" hükmüne yer vermiþtir. Ancak, bu tür katýlma ve oy verme, bazý teknik uygulamalarý ve ay-
rýntýlý usul hükümlerini gerektirdiðinden uygulama bir Bakanlar Kurulu tüzüðünün çýkarýlmasýna
baðlanmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra yenidir. Alm. POK 118 (2) paragrafýndan esinlenilmiþtir. Amaç pay-
sahiplerinin yönetim ve denetime iliþkin sorularýnýn cevaplanmasýný saðlamaktýr. Bilgi alma hakký-
na iliþkin 437 nci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr. Paysahiplerinin genel kurula katýlma haklarý
olup yükümlülükleri yokken, murahhas üyeler, en az bir yönetim kurulu üyesi ve denetçi ile gere-
ðinde iþlem denetçisi (m. 400 ve 554) bakýmýndan genel kurula katýlma, hem hak hem de yüküm-
dür. Ayrýca Tasarýda yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin görüþ açýklayabilme haklarý açýkça
hükme baðlanmýþ, bu yolla onlarýn gereðinde kendilerini savunabilmeleri ve yaptýklarý iþlem ve ka-
rarlarý açýklayabilme olanaklarý yaratýlmýþ ve böylelikle sorumluluk hukuku yönünden konumlarý
güçlendirilmiþtir.

Bu yüküme aykýrýlýk genel kurul kararlarýnýn geçerliliðini etkilemez. Genel kurula katýlma hak-
kýný haiz bulunanlar sadece 407 nci maddede gösterilmiþ olanlar deðildir. Diðer yetkililer kanunun
çeþitli maddelerinde öngörülmüþtür. Ýnter alia, paysahiplerinin temsilcileri, organ temsilcisi (m.
428), baðýmsýz temsilci (m. 428), kurumsal temsilci (m. 428), tevdi eden temsilcisi (m. 429) intifa
hakký sahipleri. Genel kurula katýlma hakkýnýn esas sözleþmeyle baþkalarýna tanýnmasý ratio legis'e
pek uygun düþmemekle birlikte, içtihat yolunun açýk olduðu þüphesizdir. Müþavirler, basýn mensup-
larý vs. genel kurula izinle katýlabilir.
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Esas sözleþme genel kurulun görüntü ve ses taþýnmasý yoluyla naklini öngörebilir (Tasarýnýn
1527 nci maddesinin birinci fýkrasý).

Üçüncü fýkra: Tasarý komiserlere iliþkin deðiþik bir düzenleme getirmiþtir. Düzenlemenin esa-
sý þöyle açýklanabilir. Komiserin genel kurullara katýlmasý yönünden þirketler ikiye ayrýlmýþtýr. Ba-
kanlýk komiseri bir kýsým anonim þirketlerde (6762 sayýlý Kanunda olduðu gibi) bulunacaktýr. Bu
þirketler Bakanlýðýn tebliðiyle belirlenecektir. Diðer þirketlerde de komiser bulunacaktýr. Ancak bu
komiserlerin kimler olacaðý ve nitelikleri Adalet Bakanlýðýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn bir-
likte çýkaracaklarý bir tebliðde gösterilecektir.

Madde 408 - Birinci fýkra: Genel kurul karar verme yetkisini kanundan ve kanun hükümleri
çerçevesinde esas sözleþmeden alýr. Esas sözleþme, anonim þirketin organsal yetki sistemini kuran
yapýsýna ve organlar arasýndaki kanunî iþlev daðýlýmýna aykýrý bir þekilde genel kurulu yetkilendire-
mez; yönetim kurulu kendisine kanunla býrakýlan, devredilemez yetkileri genel kurula nakledemez,
onun onayýna baðlayamaz. Genel kurul da diðer organlara ait devredilemez yetkileri kendisine çe-
kemez. Yönetim kurulu da genel kurulun yetkilerini yüklenemez. Ayrýca denetleme iþlevine iliþkin
hiçbir yetki genel kurula ve yönetim kuruluna býrakýlamaz. Onun tarafýndan kullanýlamaz.

Genel kurul iradesini kanunda ve esas sözleþmede öngörülen çaðrý usulüne uygun olarak yapý-
lan toplantýlarda alýnan kararlarla açýklar. Genel kurula katýlmaya hakký olanlar ve azlýk, genel ku-
rulda önerilerini yaparlar. Bazý öneriler baðlayýcýdýr. Bilânçonun müzakeresinin ertelenmesi gibi.
Genel kurul, istisnaen örtülü irade açýklamasýnda da bulunur. Meselâ, aktiflerin toptan satýlmasý
önerisinin reddi, malvarlýðý unsurlarýnýn teker teker satýlmasý yönünde bir irade açýklamasýdýr. Ka-
rarlar irade açýklamasý olduðundan paysahiplerinin tümünü ve organlarý da baðlar. Genel kurul ba-
zen, bir karar almasý için deðil, bilgi verilmesi amacýyla da toplanabilir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra genel kurulun devredilemez bazý yetkilerini toplu olarak göstermek-
tedir. Ancak hükümde de belirtildiði gibi, genel kurulun devredilemeyen yetkileri sadece 408 nci
maddenin ikinci fýkrasý hükmünde yer alanlara özgülenmemiþtir. Hükmün (a) ilâ (e) bentlerinde yer
alan yetkilerden hiçbiri yeni hüküm niteliðinde olmadýðý için ayrýca açýklama yapýlmasýna gerek
yoktur. Ancak (c) bendinde öngörülmüþ bulunan hüküm, denetleme sisteminin yeniliði dolayýsýyla
bazý noktalara deðinilmesini gerekli kýlmýþtýr. Denetçi ve iþlem denetçileri kural olarak genel kurul
tarafýndan seçilir ve görevden alýnýr (m. 399 (2)). Fakat, inter alia sermaye artýrýmý denetçisi yöne-
tim kurulunca (m. 458) ve menkul kýymet ihraç denetçisi, yetkilendirilmiþse yönetim kurulunca (m.
505) seçilir.

Madde 409 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 364 üncü maddesinin tekrarýdýr. 6762 sayýlý Ka-
nunda yer alan, yorum güçlüklerine yol açan, hiçbir uygulamasý bulunmayan ve kâr payý avansý kar-
þýsýnda anlamýný tamamen yitiren yýlda bir kaç defa kâr daðýtan anonim þirketlere iliþkin hüküm, Ta-
sarýya alýnmamýþtýr.

Üçüncü fýkrada genel kurulun, esas sözleþmede öngörülmek þartýyla þirket merkezinin bulun-
duðu yer dýþýnda Türkiye'de veya baþka bir yerde toplanmasýna olanak saðlanmýþtýr. Toplantýnýn
yurt dýþýnda yapýlma sorunu ile ilgili olarak, içtihat ve doktrin kapýsý açýktýr. Tasarýya bu konuda ka-
tý bir hüküm konulmasý uygun bulunmamýþtýr.

Madde 410 - 6762 sayýlý Kanunun 365 inci maddesinin yerine geçen bu madde, yeni sistemin
gereði olarak, denetçiye yer alan çaðrý yetkisi tanýnmasýna iliþkin bir hükme yer vermemiþtir. Tasa-
rý ayrýca, uygulamada tartýþmalý olan bir sorunu açýk çözüme kavuþturmuþtur. Genel kurul, süresi
dolmuþ olsa, bile yönetim kurulu tarafýndan toplantýya çaðrýlabilir.
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Tasfiye halinde de yetki yönetim kurulundadýr. Tasfiye memurlarý sadece görevleri ile ilgili ko-
nular dolayýsýyla genel kurulu toplantýya çaðýrabilirler.

Madde 411 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 366 ncý maddesi deðiþikliklerle tekrar edil-
miþtir. Söz konusu deðiþiklik bu maddeye özgü olmak üzere, azlýk kavramýnýn halka açýk olan ve
olmayan þirketlerde farklý yüzdelerle tanýmlanmasýdýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra uygulamada sorun yaratan bir konuyu çözüme baðlamak amacýyla ön-
görülmüþtür. "Ýlan ücretinin yatýrýlmasý tarihi"nin hem zaman hem de ispat yönünden uygun olduðu
düþünülmektedir. Çünkü, para yatýrýlmadýðý takdirde gerekli ekin yapýlmasý hemen mümkündür.

Üçüncü fýkra: Uygulamada çaðrý için yönetim kuruluna baþvurulup baþvurulmadýðý ve baþvu-
ru tarihi sorun yaratmakta, bu konu da mahkemenin izni yönünden sorun doðurmaktadýr. Çünkü
mahkemenin izin verebilmesi için yönetim kuruluna baþvuru yolunun tüketilmiþ olmasý gerekir. Ay-
rýca yönetim kurulunun cevap vermekte gecikmiþ olmasý da mahkemenin izni bakýmýndan önem ta-
þýr. Bu sebeple, Tasarýda çaðrý ve gündeme madde konulmasý talebinin noter aracýlýðýyla yapýlmasý
zorunluluðu getirilmiþtir.

Dördüncü fýkra: Bu hüküm de uygulamada ortaya çýkan bir sorun dolayýsýyla öngörülmüþtür.
Uygulamada, çoðu kez yönetim kurulu istemi kabul etmekte, fakat toplantý aylarca sonra yapýlmak-
ta, böylece toplantýdan beklenen yarar elde edilemez hâle gelmektedir. Bu sebeple, toplantýnýn ka-
bul tarihinden itibaren kýrkbeþ günde yapýlmasý zorunluðu getirilmiþ, aksi halde çaðrýnýn talep sa-
hiplerince yapýlacaðý hükme baðlamýþtýr. Söz konusu hâlde azlýðýn mahkemeye baþvurup karar al-
masýna gerek yoktur; genel kurul talep sahiplerince toplantýya çaðrýlýr.

Sürenin baþlangýcýný belirlemek sorun yaratmamalýdýr. Yönetim kurulunun karar tarihi sürenin
baþlangýç tarihidir. Çaðrýnýn kabul edildiði makul bir süre içinde talep sahiplerine bildirilmemiþse
talep sahiplerinin çaðrý haklarýnýn doðduðunun kabulü gerekir. Yönetim kurulunun toplanmasý ve
bildirim dikkate alýndýðýnda bildirimin on-oniki gün içinde talep sahiplerine ulaþmýþ olmasý icap
eder. 412 nci maddede bu sürenin yedi gün olduðu gözönüne alýnýrsa sürenin makûl olduðu anlaþý-
lýr. Çünkü, en az onbeþ günlük ilân süresi ve diðer hazýrlýklar da dikkate alýnacak olursa kýrkbeþ
günlük süre yönünden bunun makul olduðu sonucuna varýlabilir. Çaðrýsýz genel kurul olanaðýnýn
burada dikkate alýnmasý gereðinin haklýlýk temeli oldukça zayýftýr.

Madde 412 - 6762 sayýlý Kanunun 366 ncý maddesi Tasarýda dört deðiþiklikle aynen devam et-
tirilmiþtir. (1) Talebe beþ gün içinde olumlu cevap verilmediði takdirde azlýk mahkemeye baþvurur.
(2) Kural olarak talep evrak üzerinden incelenir. Zorunluluk halinde mahkeme duruþma yapabilir.
Zorunluluk olayýn niteliðinden doðabilir. (3) Mahkeme, toplantýya gerek görürse, toplantýyý yapmak
görev ve yetkisiyle donatýlmýþ bir kayyým atar. Bu hükümle uygulamada karþýlaþýlan bir çok soru-
na çözüm getirilmiþ olmaktadýr.(4) Karara karþý kanun yoluna gidilemez.

Madde 413 - Hükmün son fýkrasý yenidir. Bu madde genel kurula yönetim kurulu üyelerini her
olaðan genel kurul toplantýsýnda görevden alabilme olanaðýný vermektedir. Hükmün temelindeki
mantýk þudur: Genel kurul yýlsonu finansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun ortaya koyduðu
sonuçlardan memnun kalmamýþsa yönetim kurulunu deðiþtirebilmelidir; icraatý beðenilmeyen bir
yönetim kurulu süre endiþeleriyle görevde tutulmamalýdýr.

Madde 414 - Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 355 inci maddesinin tekrarýdýr. Ancak 1527 nci
maddeye uygun olarak Web sitesi hükme eklenmiþtir.

Madde 415 - Birinci fýkra: Bu hüküm 6762 sayýlý Kanunun 360 ýncý maddesinin üçüncü fýk-
rasý hükmünden alýnmýþtýr.
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Ýkinci fýkra: Hüküm yeni olup, özellikle pay senedi borsada iþlem gören anonim þirketlerde
beyaz ciro ile dolaþýmda bulunan nama yazýlý hisse senetlerinin sahiplerinin genel kurula katýlma-
larýný saðlamak ve bunu kolaylaþtýrmak amacýyla öngörülmüþtür. Baþka bir deyiþle, uygulamanýn
ortaya koyduðu önemli bir gereksinim, özellikle pay senetleri borsada iþlem gören anonim þirket-
lerde pay defteri ile gerçek arasýndaki uyuþmazlýk dikkate alýnarak ve Merkezi Kayýt Kuruluþunun
varlýðý da gözönünde tutularak ikinci fýkra maddeye eklenmiþtir.

Madde 416 - Birinci fýkra: Hükmün yeniliði, toplantýda geçerli karar alýnabilme þartýnýn yüz-
de yüz katýlýmýn devamýna baðlý olduðunun açýklýða kavuþturulmuþ bulunmasýdýr. Uygulamada tar-
týþmalý olan bu nokta, toplantýnýn niteliðine uygun bir þekilde çözüme kavuþturulmuþtur. Bir paysa-
hibinin toplantýyý terk etmesi ile çaðrýsýz genel kurulun karar alabilme yeteneðini ortadan kaldýrýr.
Çünkü, çaðrýsýz genel kurulun karar alabilme ehliyeti, sadece toplantýnýn açýlýþýnda deðil toplantý
süresince de aranýr. Buna karþýlýk toplantýnýn çaðrýsýz yapýlmasýna iliþkin itiraz daha sonra yapýla-
maz; yapýlmasý genel kurulun karar alma ehliyetini ortadan kaldýrmaz. Söz konusu itiraz gündeme
geçilinceye kadar yapýlmalýdýr.

Ýkinci fýkra: Gündeme baðlýlýk ilkesinin amacýna uygun bulunan bu hüküm uygulamada tar-
týþmalý olan bir konuyu açýklýða kavuþturmuþtur. Çaðrýsýz toplanmýþ olmakla birlikte ayný þartlarý
içeren genel kurulda da ayný þartlarla gündeme madde eklenebilir. Aksine esas sözleþme hükmünün
geçersiz olmasýnýn sebebi, tüm paysahiplerinin oy birliði ile almak istedikleri bir kararýn esas söz-
leþme ile önlenmesinin haklý bir sebebinin bulunmamasýdýr.

Madde 417 - Hazýr bulunanlar listesine iliþkin bu hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 376 ncý mad-
desinin bazý noktalarda daha açýk bir ifade kullanýlarak kaleme alýnmýþ þeklidir. Hüküm, hazýr bu-
lunanlar listesinin tanýmýný da vermiþtir. Ýkinci fýkradaki komiser 407 nci maddesinin üçüncü fýkra-
sý anlamýnda yorumlanmalýdýr.

Madde 418 -Maddede, 6762 sayýlý Kanunun 372 inci maddesi ve 378 inci maddesinin birinci
fýkrasý hükmü tekrarlanmýþtýr.

Madde 419 - Maddede yerleþik uygulama hükme baðlanmýþtýr. Ýkinci fýkra yeni olup, bazý ül-
kelerin kanunlarýnda (Alm POK 129 (1) paragrafý) yer alan bir düzen hükmüdür. 407 nci maddenin
üçüncü fýkrasý dolayýsýyla ülkemiz için de yararlý olacaðý düþünülmüþtür.

Madde 420 - Birinci fýkra: Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 377 nci maddesindeki ilkeleri aynen
korumaktadýr. Azlýk halka açýk olan ve olmayan anonim þirketler yönünden farklý tanýmlanmýþtýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 377 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü bir açýklayýcý ek ile
aynen tekrar edilmiþtir. Bu ek yeni bir ertelemenin yapýlmasýnýn þartýný açýklýða kavuþturmaktadýr.

Madde 421 - Madde, sadece esas sözleþme deðiþikliklerine uygulanacak toplantý ve karar ni-
saplarýný göstermektedir. Nisaplar "kararlar" baðlamýnda ifade edilmiþtir. Ancak hükümlerden de
anlaþýlacaðý üzere, öngörülen kararlarýn alýnabilmeleri en az o oranda toplantý nisabýnýn varlýðý ile
mümkündür.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi ile ilgili toplantý ve karar nisabýna
iliþkin genel hükmü içermektedir. Bu hüküm, esas itibarýyla, 6762 sayýlý Kanunun 388 inci madde-
sinin üçüncü ve dördüncü fýkralarýnýn tekrarýdýr. Genel karar nisabý genel kurulda mevcut bulunan
oylarýn çoðunluðudur. Bu nisap esas sözleþme ile daha aðýrlaþtýrýlabilir, ancak hafifletilemez. Ka-
nun koyucu paysahipleri yönünden bir anayasa iþlevini haiz bulunduðu için esas sözleþmenin ço-
ðunluðun altýndaki bir nisapla deðiþtirilmesini uygun görmemiþtir.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkrada öngörülmüþ bulunan kararlar için, hem toplantý hem de karar nisa-
bý, sermayenin yüzde yüzünü temsil eden paysahiplerinin tümünün oybirliðidir. Bu nisap hafifleti-
lemez. Çünkü hükümde yer alan kararlar tüm paysahiplerinin onayýný gerektirir.

(a) bendinin birinci kýsmýndaki yüküm ile KoopK 31 inci madde anlamýnda “ek ödeme yükle-
mi” ve 376 ncý maddenin ikinci fýkrasý hükmü anlamýnda tamamlama kastedilmiþtir. Her iki yüküm
de 480 inci maddenin birinci fýkrasý hükmüne aykýrýdýr. Böyle bir yüküm ancak tüm paysahipleri-
nin oybirliði yani her paysahibinin rýzasý varsa geçerlidir. (a) bendinin ikinci kýsmý ikincil yüküm
koyan kararlar ile ilgilidir. (Ýkincil yüküm: 480 (4)

(b) bendi þirket merkezinin yurt dýþýna taþýnmasý, yani þirketin uyrukluðunun deðiþmesi hak-
kýndadýr. Burada da hem toplantý hem de karar nisabý düzenlenmiþtir.

Üçüncü fýkra: Hükümde hem toplantý hem de karar nisabý öngörülmüþtür. Azlýk özellikle ko-
runmuþtur. Bu sebeple her iki nisap da hafifletilemez; aðýrlaþtýrýlabilir. “En az” ibaresinin hükümde
yer almasýnýn sebebi budur.

Ýþletme konusunun “tamamen” deðiþtirilmesi ile bir konudan baþka bir iþletme konusuna geçil-
mesi veya bu sonucu doðuracak deðiþiklikler kastedilmiþtir. Mesela mobilya üretiminden vazgeçi-
lip turizm yapýlmak istenmesi veya mobilyacýlýk muhafaza edilmekle birlikte kaleme alýþ þekline
göre pasif konu kabul olunmasý gibi. Ýþletme konusunun daraltýlmasý veya geniþletilmesi, hatta
önemli deðiþiklikler, bu hükmün kapsamý dýþýndadýr. Mevcut iþletme konusunun terk edilip ona çok
yakýn yeni bir konuya geçilmesine bu hükmün uygulanýp uygulanmayacaðý mahkeme kararlarý ile
doktrine býrakýlmýþtýr.

(b) bendine, imtiyazlarýn geniþletilmesi dahil deðildir. Çünkü sonradan imtiyazlý payýn oluþtu-
rulmasý, yeni bir düzenin gelmesi demektir. Mevcut bir imtiyazýn veya imtiyazlarýn kaldýrýlmasý ve-
ya zayýflatýlmasý 454 üncü maddeye tâbidir.

(c) bendinin kapsamýna nama yazýlý paylarýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý sisteminin hem konul-
masý hem de aðýrlaþtýrýlmasý dahildir. Hüküm mevcut sýnýrlamalara tâbi yeni nama yazýlý pay (pay
senedi) çýkarýlmasýna veya hamiline yazýlý paylarýn nama dönüþtürülmesine uygulanmaz. Çünkü her
iki varsayýmda da zaten devri sýnýrlandýran sistem esas sözleþmede mevcuttur.

Dördüncü fýkra: Hüküm bir ilâ üçüncü fýkralarda öngörülen azlýk haklarýný korumak amacýy-
la öngörülmüþtür. Maddenin birinci fýkrasýnda, genel olarak izleyen toplantýda toplantý nisabýný ser-
mayenin üçte biri olarak kabul etmiþ; bu nisabýn da elde edilememesi halinde nisabý azaltýcý bir hük-
me yer vermemiþtir. Ýkinci ve üçüncü fýkralarda ise tam anlamýyla sabit toplantý nisabý sistemi ka-
bul edilmiþtir.

Beþinci fýkra: Hüküm, sadece hisse senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlere uygulanýr,
bu nitelikte olmayan halka açýk anonim þirketler hükmün kapsamýnda deðildir. Hüküm mezkûr ano-
nim þirketler yönünden önem taþýyan, ancak aðýrlaþtýrýlmýþ nisaplarla alýnmasý çok güç olan karar-
larýn alýnmasýný mümkün kýlmak için öngörülmüþtür. Ýstisnaî nitelik taþýyan hükmün kýyas yolu ile
geniþletilemeyeceði þüphesizdir.

Altýncý fýkra: Hükmün amacý, devri sýnýrlandýrýlmýþ bulunan bir nama yazýlý paysahibine, iþ-
letme konusunun tamamen deðiþtirilmesi ve/veya imtiyazlý paylar oluþturulmasý halinde herhangi
bir kýsýtlamaya baðlý olmaksýzýn paylarýný devrederek þirketten çýkmak olanaðýný vermektir. Anýlan
kararlar þirkette önemli deðiþiklikler meydana getirir; bir paysahibi bu tür kararlarý önleyemeyebi-
lir. Ancak, onun ayrýca þartlarý deðiþmiþ bir þirkette, paylarýnýn devrinin sýnýrlý olmasý nedeniyle kal-
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masýna göz yummak da adil deðildir. Sýnýrlamalarýn, yani baðlamýn geçici olarak askýya alýnmasý,
ona adeta bir kurtulma olanaðý verilmesi anlamýný taþýr. Bu hakkýn sadece söz konusu kararlara kar-
þý olumsuz oy kullanmýþ paysahiplerine tanýnmasý da ayrýca yorumlanmayý gerektirmeyecek kadar
açýktýr. Ayný olanaðýn, esas sözleþmeye baðlamýn bir deðiþiklikle konulmuþ olmasý halinde tanýnma-
masýnýn sebebi, baðlamdan beklenen yararýn etkisiz hale getirilmemesidir. Baðlam hemen daima tü-
rü, niteliði, kapsamý ne olursa olsun yabancýlaþmayý önler. Altý ay süre ile yabancýlaþmaya izin ver-
mek deðiþiklikten bekleneni ortadan kaldýrabilir.

Bu hüküm, sadece esas sözleþmesel baðlamla ilgili olup kanunî baðlamda (m. 491) uygulanmaz.
Madde 422 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 378 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn tekrarýdýr.
Madde 423 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 379 uncu maddesinin tekrarýdýr.
Madde 424 - 6762 sayýlý Kanunun 380 inci maddesinin esas itibarýyla tekrarýdýr. Ancak “bu

hususta bilinçli hareket edilmiþse” ibaresi metne eklenmiþtir. Ýbare sadece “bilânço þirketin gerçek
durumunun görülmesine engel olacak yanlýþ bir takým hususlarý içeriyorsa” ifadesi ile ilgili olup,
anýlan cümle parçasýný nitelendirmektedir. Peçeleme bilinçsiz bir þekilde de yapýlmýþ olabilir veya
bilânçoya konulan bir kalem mesela karþýlýk amacýný aþan bir þekilde gerçek durumun görülmesine
engel olabilir. Bu hâller ibraya engel olmamalýdýr. “Bilinç” sözcüðü “kast” sözcüðünden kaçýnmak
amacýyla konulmuþtur.

Madde 425 - Maddenin kaynaðý Ýsv. BK 689 (2)’dir. Hüküm paysahipliði haklarýnýn temelini
oluþturan temsil edilebilirlik ilkesini, esas sözleþme, genel kurul kararlarý, diðer düzenlemeler ve
özellikle idari tasarruflarca kaldýrýlamayacak bir kanunî kural haline getirmekte; aksine düzenleme-
leri geçersiz kýlmaktadýr. Hükmün, temsil edilebilirliði aðýr þekil þartlarýna baðlayan düzenlemeleri
de engellediði, yerli ve yabancý doktrinde savunulur. Kanun koyucu, temsilcinin paysahibi olmasý-
ný þart koþan esas sözleþme hükmünü geçersiz sayarak bir sýnýrlama için tavrýný açýklamýþ ve diðer
sýnýrlamalara da ýþýk tutmuþtur. Diðer geçerli ve geçersiz sýnýrlamalarý öðreti ile mahkeme kararlarý
gösterecektir.

Hükümde “bir kiþiyi temsilci olarak” ibaresinin yer almasý, paysahibinin temsil yetkisini bir-
den çok kiþiye vermesine engel olacak þekilde yorumlanmamalýdýr; meðerki, kanundan ve esas söz-
leþmeden doðan oy haklarýndan yoksunluklarýn dolanýlmasý (inter alia, Tasarý m. 433, 436) söz ko-
nusu olsun.

Hüküm, 428 ve 429 uncu maddelerdeki temsilleri de kapsar.
Madde 426 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 360 ýncý maddesini –kural olarak - devam ettirmek-

tedir. Haklarýn kullanýlabilmesi için paysahibi bu sýfatýný þirkete ispatlamalýdýr. Birinci fýkrada, pay
defterine yazýlabilen paysahiplerinin bunu pay defteri aracýlýðý ile, ikinci fýkrada da hamiline yazý-
lý hisse senetlerinde zilyetlikle ispat edebilecekleri hükme baðlanmýþtýr. Nama yazýlý paylar yönün-
den 496 ncý maddenin de gözönüne alýnacaðý þüphesizdir. Tasarýnýn 426 ncý maddesi paysahipliði-
nin ispatýnda pay defterinin sadece bir karine oluþturduðu þeklindeki görüþlerin ve kararlarýn deðiþ-
mesini gerektirecek bir yeniliði içermemektedir. "Paysahipliði" sözcüðü teknik bir deyim olup, bir
kiþinin bu sýfatýnýn þirketçe tanýnmýþ olmasýný ifade eder. Bu sýfat tanýnýnca da paysahipliði haklarý-
nýn kullanýlmasý mümkün olur ve katýlma, dolayýsýyla oy haklarýnda temsilci tayini için gerekli
maddî þart gerçekleþir (bakýnýz: nama yazýlý paylara iliþkin özel düzenlemeler (Tasarý 492 nci ve de-
vamý. maddeler) ). Pay defteri yoksa, paysahibinin sýfatý diðer delillerle kanýtlanýr. Merkezi Kayýt
Kuruluþunun kayýtlarýnýn niteliði ve bu yönden deðerlendirilmesi öðreti ile yargýya ait bir temel so-
rundur. Birinci fýkra ayrýca, pay defterinde kayýtlý paysahiplerinin temsil yetkisini yazýlý olarak ve-
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rebileceklerini de vurgulamaktadýr. Kanunî temsilci için temsil yetkisine gerek bulunmadýðý þüphe-
sizdir. Basit yazýlý þeklin aðýrlaþtýrýlýp aðýrlaþtýrýlamayacaðý 425 inci madde ile birlikte deðerlendi-
rilerek mahkemeler hukuku ile öðreti tarafýnda cevaplandýrýlacaktýr.

Madde 427 - Birinci fýkra: Temsilcinin talimata uyma yükümünü öngören bu hüküm yenidir.
Hüküm münferit temsil ile –kural olarak - kitlesel temsile (Tasarý m. 428 ve 429) de uygulanýr. An-
cak ikinci tür temsil ile ilgili bazý istisnalar (Tasarý m. 429.1) öngörülmüþtür.

Birinci fýkrada ayrýca talimatýn vekâlet sözleþmesinin iç iliþkisine ait kurum olduðu ve oyu ve
dolayýsiyle genel kurul kararýný geçersiz kýlamayacaðý da belirtilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, sahibinin zilyedliðinde bulunmayan hamiline yazýlý hisse senetlerine
iliþkin temsil yetkisinin yazýlý bir belge ile verilebileceðini hükme baðlamaktadýr.

Madde 428 - Bu madde ile izleyen maddeler yenidir. Söz konusu hükümler, ayný zamanda pay-
sahibinin genel kurulda temsili ile ilgili yeni bir kurum, hatta sistem getirmektedir. Hükümlerin esin
kaynaðý Ýsv. BK m 689c vd. hükümleridir. Ancak Tasarý birçok noktada Ýsviçre'den ayrýlmýþtýr. Bu
sebeple, sistemimizin yerli olduðu söylenebilir. Herþeyden önce sistemi daha etkin hâle getiren ge-
nel kurula on-line katýlma halen Ýsviçre'de mevcut deðildir. Kurum mevzuatýmýza, uygulamamýzýn
gereksimlerine ve yapýmýza uygun bir þekilde oluþturulmuþtur. Bu sebeple yorumlama ve deðerlen-
dirme bu nitelik gözönünde tutularak yapýlmalýdýr. Tasarý sisteminin bir baþlangýç olduðunun dik-
kate alýnmasý, bu sebeple bir yüzyýla yakýn bir geçmiþi bulunan Alman hukukunun “Depotstim-
mrecht” kurumu ve ondan esinlenen Ýsviçre baþta olmak üzere bazý Avrupa ülkelerinin geliþmiþ dü-
zenleriyle karþýlaþtýrýlmamasý, özellikle o hukuklarýn doktrinlerine çok baðlý kalýnmamasý gerekir.
"Depotstimmrecht" kurumunun tüm ayrýntýlarý ile hukukumuza getirilmesi mümkün deðildir. Çün-
kü, Türkiye anýlan kuruma iliþkin hiçbir uygulamaya sahip deðildir. Toplumsal yönü ve sorunlarý
olan ve kanuna yeni giren kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcisinin Yargýtay içtihatlarý ve Türk
doktrinince yeni bir hukuk olarak geliþeceði þüphesizdir. Bu hükümler ile; bir taraftan paysahipleri
demokrasisini kurmak ve buna baðlý olarak yönetim-muhalefet oluþumunu cesaretlendirmek; bu
yolla iyi yönetim için iyi bir temel oluþturmak amaçlanmakta; diðer taraftan da, temsil kurumsal-
laþtýrýlarak genel kurullarda güç boþluðu doðmasý için araç yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Onun için
ayrýca web sitesi hakkýnda 1524 üncü madde öngörülmüþtür. Böylece kanunî amaçlarýn çok gerisin-
de kalmýþ bulunan eski genel kurul anlayýþý terk edilmiþtir. Hedef genel kurul toplantýsýnýn önem ve
iþlev kazandýracak bir düzen yaratmak ve paysahipliði haklarýnýn bilinçli kullanýlacaðý bir ortamý
hukuken saðlamaktýr. Aksi halde, kaðýt üzerinde güçlü görülebilen paysahipliði haklarý, iþlemeyen
bir genel kurul sisteminde euphemism, yani bir çeþit hukukî-edebî kelâmcýlýk niteliði taþýyabilir.

Birinci fýkra: Uygulamada, özellikle hisse senetleri borsada iþlem gören anonim þirketlerde,
genel kurulun toplantýya çaðrýsýna iliþkin ilân ile birlikte vekâlet örneði de yayýnlanmakta ve çeþit-
li araçlarla vekil olarak tavsiye edilen kiþide veya böyle bir ilân yapýlmaksýzýn vekâletler bir veya
birkaç kiþide toplanmaktadýr.

Birinci fýkraya göre, yönetim kurulu veya baþka bir organ, bir üyesini ya da bir kurulun veya
komitenin üyesini veya kendisine baðlý herhangi bir kiþiyi paysahiplerine kendisine vekâlet verile-
bilecek kiþi olarak tavsiye etmiþse, ayný anda kendisinden tamamen baðýmsýz bir diðer kiþiyi daha
kendisine vekâlet verilebilecek kiþi olarak önermek zorundadýr. Bu, Tasarýnýn önemli bir yeniliði-
dir. Tavsiye olunan birinci kiþi, kanun tarafýndan yönetim kuruluna baðlýlýðý sebebiyle organýn tem-
silcisi ikincisi ise baðýmsýz temsilci diye adlandýrýlmýþtýr. Hükmün hedefi özellikle halka açýk ano-
nim þirketlerde paysahiplerinin tek seçenekle ve bir oldu bitti ile karþý karþýya kalmalarýna engel ol-
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mak ve paysahipleri demokrasisinin kurulmasýný saðlamaktýr. Organýn temsilcisi ve baðýmsýz tem-
silci, maddenin son fýkrasýndaki "bu hükümde öngörülen temsilcilerin bildirgeleri onlara vekâlet ve-
ren paysahibinin talimatý yerine geçer" hükmü ve üçüncü fýkradaki kurumsal temsilcilerle birlikte
deðerlendirilince Tasarýnýn bu amacý daha iyi anlaþýlýr. Çünkü, 430. madde, organýn temsilcisine,
baðýmsýz temsilciye ve kurumsal temsilciye, genel kurulun toplanmasýndan önce bir bildirge yayýn-
layarak, kendilerine verilen vekâletlerden doðan oylarý, gündem maddeleri itibarýyla hangi yönde
kullanacaklarýný açýklamak yükümünü yüklemekte, bildirge içeriðini bu temsilcilere verilmiþ tali-
mat olarak kabul etmekte ve temsilcilerin anýlan talimat dýþýna çýkmamalarýný öngörmektedir. Bil-
dirgenin açýklanmasýna iliþkin 430. madde buna ayrý bir boyut kazandýrýr. Bildirge hükmü dikkate
alýndýðýnda üç temsilcinin genel kurulu þekillendirebilecekleri anlaþýlýr.

Þirketin (yönetimin) baðýmsýz temsilci önerisi zorunluluðundan kurtulmak amacý ile organýn
temsilcisini göstermemesi mümkündür. Ancak, yönetim bu yola baþvursa bile maddenin üçüncü
fýkrasýndaki kurumsal temsilciler ortaya çýkabilir ve bildirge zorunluluðu gene söz konusu olabilir.
Diðer yandan, hükmün þirkete (organa), organ temsilcisi atamak zorunluluðunu yüklemediði açýk-
týr. Ancak, bunun örtülü bir tarzda yapýldýðý her halde baðýmsýz temsilcinin önerilmesi ratio legis
gereðidir. Yönetimin oluþturulmasýnda etkili olan hakim paysahiplerinin oluþturduðu kabul edilen
konsorsiyumlarýn, "pool"larýnýn ya da diðer örgütlerin ilân edilmese bile vekâletlerin bazý kiþilerde
toplanmasýnýn nihayet bir grubu bazý kiþilerin temsil etmesinin örtülü bir þekilde organýn temsilci-
sinin atanmasý þeklinde yorumlanmasý mümkündür.

Tasarý iki noktayý öðretiye ve mahkeme kararlarýna býrakmýþtýr. Birincisi "baðýmsýzlýk"ýn ne an-
lama geldiði, ikincisi ise, birinci fýkra hükmünün yerine getirilmemesinin yönetim kurulunun so-
rumluluðu yanýnda - "yetkisiz katýlma"nýn bir türünü oluþturup oluþturmayacaðý ve/veya genel ku-
rul kararlarýnýn sakatlanmasýna yol açýp açmayacaðýdýr. Bu yönden 431 inci maddenin özel önem
taþýdýðý muhakkaktýr.

Ne organýn temsilcisinin ne de baðýmsýz temsilcinin paysahibi olmasý gerekir.
Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra Ýsviçre’de bulunmamaktadýr. Bu hüküm ile büyük sayýlara varabile-

cek temsil belgesi toplama örgütlenmesini yapabilecek kiþilerin önerilmesi, özellikle bu göreve ta-
lip olabilecek kiþilerin cesaretlendirilmeleri, bunlarýn þirket yönetiminden tamamen baðýmsýz hare-
ket edebilmeleri ve özellikle güç boþluðunun doldurulmasý amaçlanmýþtýr. Kurumsal temsilcileri,
çaðrý yolu ile vekâlet toplayanlardan ayýrmak gerekir. Kurumsal temsilci bir bildirge ile yapacakla-
rýný, seçilmesi için oy kullanacaðý yönetim kurulu ile denetçiyi açýklayan, daðýtýlacak kâr payý baþ-
ta olmak üzere paysahiplerini ilgilendiren konularda önerilerini ilân eden ve bildirgesini beðenen
paysahiplerinin bu bildirge baðlamýnda kendisine vekâlet vermelerini isteyen kiþidir. Vekâletin çað-
rý ile toplanmasýnda ise çaðrýda bulunan kiþi vekâleti bir bildirge baðlamýnda talep etmemektedir.
Kurumsal temsilci sadece ikinci fýkrada düzenlenmiþ temsilcidir. Tasarý kurumsal temsilci kavramý-
na, Ýsviçre'den farklý anlam vermiþtir.

Kurumsal temsilcinin paysahibi olmasý gerekmez.
Kurumsal temsilcilerin ortaya çýkabilmeleri, baþka bir deyiþle bu göreve (iþleve) talip olabil-

meleri için, yönetim kurulunun genel kurulu toplantýya çaðýrmasýna iliþkin ilânýnýn Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde yayýmýndan kýrk gün önce bir ilân vermesi ve bu ilânda, kurumsal temsilciliðe
talip olanlarla, önerilen kiþilerin kendisine baþvurmalarý gereðini bildirmesi þarttýr. Kurumsal tem-
silcilerin, bu ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde yönetim kuruluna baþvurmalarý gerekir. Tasarý
bildirimi þekle baðlamamýþtýr. Kurumsal temsilciliðe talip olanlar ile bu görev için paysahiplerince
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önerilen kiþiler yönetim kurulunun yapacaðý genel kurul toplantýsý çaðrýsýnda organýn temsilcisi ve
baðýmsýz temsilci ile birlikte adresleri belirtilerek ilân edilir. Bu merasime uyulmamasý genel kurul
kararlarýnýn iptali sebebidir. Bu sonuç 445 inci maddeden çýkar. Münferit paysahiplerinin atayacak-
larý temsilciler, organýn temsilcisinden, baðýmsýz temsilciden ve kurumsal temsilciden farklý olarak
bildirge yayýnlamaz.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkrada 6762 sayýlý Kanun anlamýnda temsilci yer almaktadýr. Bir (mün-
ferit) paysahibi kendisini ne organýn temsilcisi ne baðýmsýz temsilci ne de kurumsal temsilci ile tem-
sil ettirmek isteyebilir. Yetkiyi bunlar dýþýnda güvendiði kiþiye verebilir.

Dördüncü fýkra: Üçüncü fýkra da Ýsv. BK'da mevcut olmayýp, sistemimizin merkezini oluþtu-
ran bir hükümdür. 430 uncu madde 428 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen temsilcilerin ve
kurumsal temsilcinin bildirge yayýnlamasýný öngörmüþtür. Bildirge uzun vadeli bir proje veya bir
program deðildir. Bildirge yapýlacak genel kurul gündeminde yer alan maddelerde nasýl oy kullaný-
lacaðýný açýklayan ilgili temsilci tarafýndan yapýlmýþ bir açýk taahhüttür. Taahhüt olduðu için bildir-
genin dýþýna çýkamaz.

Kurumsal temsilcinin bildirgeye aykýrý oy kullanmasý oyu geçersiz kýlmaz, ancak genel kurul
sistemi anýlan temsilciler üzerine kurulduðu, bu sistemle paysahipleri demokrasisinin gerçekleþtiril-
mesi ve çalýþtýrýlmasý amaçlandýðý için, bildirgeye aykýrý oy kullanýlarak alýnmýþ genel kurul kararý-
nýn sakat olup olmadýðýnýn öðretice sorgulanmasý gereði ortaya çýkabilir. Sorunun Yargýtay kararla-
rý ile en iyi þekilde çözüleceði þüphesizdir.

Bildirgeye aykýrý oydan doðan sorumluluk, saf bir borçlar hukuku sorunu olduðu için Tasarýda
düzenlenmemiþtir. Ayrýca bu sorumluluðun kanunla düzenlenmesinin doðru olmayacaðý, genel hü-
kümlerin sorunlarý çözmeye daha uygun olduðu düþüncesi kanun koyucuya hakim olmuþtur. Bildir-
ge, paysahiplerinin münferit talimat vermelerine engeldir. Ancak tevdi eden temsilcisi ile ilgili hü-
küm deðiþiktir.

Madde 429 - Birinci fýkra: Hisse senetleri, saklanmak için açýk kasa iþlemiyle bankalara, yö-
netilmek üzere portföy danýþmanlarýna, yatýrým yöneticilerine, saklama kuruluþlarýna, rehin alacak-
lýsýna hatta aracý kurumlara ve avukatlara tevdi olunabilir. Anýlan kurumlarýn iþlevleri kanunlar ile
belirtilmiþ olup, bunlar hiçbir þekilde zilyetliklerinde bulunan pay senetleri için oy kullanamazlar.
Tevdi eden ile tevdi edilen arasýndaki iliþkinin niteliði ve amacý gereði veya alýnan özel veya genel
bir yetkiye dayanýlarak, hisse senetlerinden doðan katýlma ve oy haklarý tevdi olunan kiþi tarafýn-
dan kullanýlabilir. Tevdi olunan bu yetkisini genel bir yetki olarak taraflar arasýndaki sözleþmeden
alabileceði gibi, ona bu yetki her genel kuruldan önce de verilebilir. Tevdi iliþkisi dolayýsýyla tem-
silci olan kiþiye tevdi eden temsilcisi denilir. Bugüne kadar Türk hukukunda tevdi eden temsilcisi-
ne iliþkin kanunî bir hüküm bulunmuyordu. Tasarýnýn 429 uncu maddesi bu konuda ilk düzenleme-
dir. Madde tevdi eden temsilcisini tanýmlamamýþ, bu anlamda tevdi olunanlarýn Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnca belirleneceðini üçüncü fýkrasýnda hükme baðlamýþtýr. 429 uncu maddenin birinci fýk-
rasý, taraflar arasýndaki iliþki ne olursa olsun ve sözleþmede ne türlü bir hüküm bulunursa bulunsun,
tevdi eden temsilcisinin her genel kurul toplantýsýndan önce tevdi edenden katýlma ve oy haklarýnýn
nasýl kullanýlacaðýna iliþkin talimat almasý zorunluluðunu getirmiþtir.

Tevdi eden temsilcisi hukukunun önemli sorunu, oy hakký baþta olmak üzere, katýlma haklarý-
nýn, yani genel kurula girme, söz alýp konuþma, öneride bulunma ve gereðinde olumsuz oy verildi-
ðini tutanaða geçirtme haklarýnýn tümünü temsilcinin asilin (paysahibinin) isteklerine uygun olarak
kullanýlmasýnýn kanunla saðlanýp saðlanamayacaðýdýr. Bu da "talimat" kurumu ile çözülür. Kendi-
sine, saklamasý veya yönetmesi için hisse senetleri tevdi olunan kiþi, katýlma haklarýný kullanma
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yetkisini çoðu kez baþka bir sözleþmenin içine konmuþ dikkati çekmeyen bir hükümle alabilir. Bu
tür hükümler talimata iliþkin hiçbir açýklýðý içermezler. Böyle olunca da, tevdi eden temsilcisi katýl-
ma haklarýný ve dolayýsýyla oy haklarýný istediði gibi ve kendi menfaatinin gerektiði þekilde kulla-
nabilir. Onun için 429 uncu maddenin birinci fýkrasýnda tevdi eden temsilcisinin talimat almasý zo-
runluðu öngörülmüþtür. Bu, Tasarýdan doðan bir zorunluk olduðu için, temsilciye yetki veren söz-
leþmede açýklýk bulunmasa, hatta aksine düzenleme olsa bile temsilci paysahibinden talimat alacak-
týr. Bu bir defa alýnýp devamlý olarak kullanýlabilecek genel ifadeli bir talimat olamaz. Birinci fýkra,
talimatýn her genel kurul toplantýsýndan önce alýnmasýný emretmiþtir. "Her genel kurul" vurgulama-
sý ile talimatýn gündem maddeleri baðlamýnda alýnacaðý belirginlik kazanýr. Tevdi eden temsilcisi,
428 inci maddedeki temsilciler gibi bildirge yayýnlayamaz. Çünkü, onlar gibi ad hoc temsilci tayin
edilmemiþ, temsilciliðini asýl iþi olan tevdi aracýlýðý ile elde etmiþtir. Ancak bir tevdi eden temsilci-
sinin pek istenmemekle ve doðru bulunmamakla beraber - ayný zamanda kurumsal temsilci olma-
sýna engel yoktur. Tevdi eden temsilcisinin böyle bir ek sýfatý varsa bu sýfatý ile ilgili olarak bildir-
ge yayýnlayabilir. Ancak, ne ek sýfatý ne de bildirge yayýnlamasý, "tevdi eden temsilcisi" sýfatýyla ta-
limat alma zorunluðunu ortadan kaldýrmaz.

Ýkinci fýkra: Zamanýnda istenmiþ olup da talimat alýnamamýþsa, tevdi eden temsilcisi kanun
uyarýnca, oyunu tevdi edenin genel talimatýna uygun olarak kullanýlýr. Böyle bir talimat yoksa, tem-
silci oyu yönetim kurulunun önerileri yönünde verir. Tasarýnýn bu çözümü kabul etmesinin sebebi,
tevdi eden temsilcisinin oyu kendi menfaatine uygun düþecek þekilde kullanmasýna engel olmaktýr.
Almanya'da bankalar ve diðer kredi kurumlarý bu yolla sanayi üzerinde hakimiyet kurmuþlardýr.
Sosyal politika ile doðrudan ilgili bulunan bu hüküm emredici niteliktedir.

Üçüncü fýkra: Tevdi eden temsilciliði ayrýntýlý uygulama hükümlerini gerektirir. Bu sebeple
üçüncü fýkra öngörülmüþtür. Yönetmelik, tevdi eden temsilciliðini düzenlemeyecektir. Çünkü, amaç
tevdi eden temsilcisi veya temsilciliði adlý bir kurum yaratmak deðildir. Kredi kuruluþlarý, bankalar,
portföy yöneticileri zaten tevdi yöneticisi konumundadýr. Ýsviçre'de Bankalar Kanununda öngörülen
aracý kurum ile malvarlýðý yöneticileri tevdi eden temsilcisidir. Tasarý, tevdi eden temsilcisinin vatan-
daþlýðýna iliþkin bir sýnýrlama getirmemiþtir. Yabancý hukuklarda bu sorun deðiþik þekillerde çözül-
müþtür. En ayrýntýlý düzenleme Almanya'dadýr. Yönetmeliðin görevi, kimlerin bu iþlevi yerine getir-
diklerini belirlemek, ilgili kurallarý getirmek özellikle temsil belgesinin içeriðini düzenlemektir. Yö-
netmelik ayrýca temsil belgesinin içeriðini de belirler. Bu hükümle Amerika Birleþik Devletleri’ndeki
“proxy”lere benzer temsil belgelerinin uygulamamýza girmesinin saðlanmasý amaçlanmýþtýr.

Madde 430 - Organ temsilcisinin, baðýmsýz temsilcinin ve kurumsal temsilcinin temsil yetki-
sini aldýklarý ve almayý hedefledikleri pay senetlerine ait oylarý nasýl kullanacaklarýný gerekçeleri ile
kamuya açýklamalarý, istedikleri vekâletin içeriðini anlatmalarý buna iliþkin ilânlar yayýnlamalarý
sistemin doðasý gereðidir. Açýklamalarýn reklam amaçlý olmamasý ve bu yönde bir anlatýmýn tercih
edilmemesi gerekir. Bunun saðlanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn 210 uncu maddeye
dayanarak teblið yayýnlayabileceði þüphesizdir.

Madde 431 - Tasarýnýn 428 inci maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnda yer alan temsilciler
ile tevdi eden temsilcilerinin temsilcisi olarak yetkilendirildikleri paylarýn sayýlarýný, itibarî deðer-
lerini ve gruplarýný þirkete bildirmeleri gerekir. Bu yüküm, þeffaflýk ilkelerinden kaynaklanmakta-
dýr. Bildirim, en son genel kurulda yapýlmalýdýr. Bu bildirimi yapmadan elindeki temsil belgeleri ile
genel kurula katýlan kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcisi yetkisinin denetimi yapýlmasýna ola-
nak vermeden genel kurula katýlmýþ demektir. Tasarý bu katýlmayý yetkisiz katýlma olarak nitelen-
dirmektedir. Bu sebeple birinci fýkranýn ikinci cümlesi öngörülmüþ ve bu halde söz konusu genel
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kurulda alýnan kararlarýn 446 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü uyarýnca iptal edile-
bileceði öngörülmüþtür. Tasarýnýn 431 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinin bir mut-
lak iptal sebebi mi öngördüðü, yoksa bildirimde bulunmayan kurumsal temsilcinin veya tevdi eden
temsilcisinin temsil ettiði paylardan (pay senedinden) doðan oy haklarýnýn alýnan kararlarda etkili
olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýnýn mý gerekli olduðu sorunu öðretinin ve ilkesel Yargýtay kararlarý-
nýn yetkisiz katýlmaya baðladýklarý sonuca göre çözülür.

Bildirimde bulunmayan temsilcinin sorumluluðu özel olarak düzenlenmemiþ, bu husus genel
hükümlere býrakýlmýþtýr. Çünkü bu sorunun çözümü kurumsal temsilciler ve tevdi eden temsilcisi
ile vekâlet verenler ve þirket arasýndaki iliþkilerin nitelendirilmesine baðlýdýr. Bu konuda da çeþitli
görüþlerin ortaya atýlacaðý kuþkusuzdur.

Ýkinci fýkra: Tasarýnýn 433 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmünün uygulanabilmesi için ge-
nel kurul baþkanýnýn temsilcilerin 431 inci maddenin birinci fýkrasý uyarýnca yaptýklarý bildirimi ge-
nel kurulun bilgisine sunmasý gerekir. Bu bildirim üzerine genel kurula bazý temsilcilerin bazý tem-
sil belgeleri dolayýsýyla (temsil belgesinin yokluðu, mükerrer temsil belgeleri vs. gibi) yetkisiz kal-
dýklarý þüphesini taþýyanlar veya bu hususta bilgi ve belgeye sahip olanlar toplantý baþkanlýðýna iti-
razda bulunabilirler. Baþkan bildirme görevini yerine getirmemiþse, her paysahibi tarafýndan açýk-
lama yapmaya davet edilebilir. Baþkan buna raðmen genel kurula bilgi sunmamýþ, eksik ve yetersiz
bilgi sunmuþsa ancak bu takdirde genel kurul kararlarýnýn iptali söz konusu olabilir. Ýkinci fýkrada
iptalin þarta baðlanmasýnýn sebebi baþkanýn ihmâlinin genel kurul kararýnýn iptaline sebep olmasý-
nýn uygun görülmemesidir. Tasarý ihmâlin, paysahibinin müdahalesi ile ihmâlden çýkmasý, bir an-
lamda açýklamama kastýna dönüþmesini aramýþtýr. Yoksa basit bir unutma aðýr sonuçlar doðurabilir.
Ýkinci cümlede yer alan "þirkete karþý" ibaresi bilinçle öngörülmüþtür. Bu ibare davanýn baþkana
açýlmasýný önlemek amacýyla hükme eklenmiþtir. Baþkanýn sorumluluðu ise genel hükümlere göre
belirlenir. Ýptal davasýný açma hakkýnýn sadece açýklama isteyen paysahibine tanýnmasýna engel ol-
mak amacýyla, ikinci cümlede "her paysahibi" denilerek gerekli vurgulama yapýlmýþtýr.

Madde 432 - Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 373 üncü maddesinin ikinci fýkrasý ve 400 üncü
maddesinin birinci fýkrasý hükmünün tekrarýdýr.

Madde 433 - Birinci fýkra: Tasarýnýn 433 üncü maddesinin birinci fýkrasý hükmü ile 6762 sa-
yýlý Kanunun 361 inci maddesinin birinci fýkrasý arasýnda bazý benzerlikler bulunmakla beraber iki
metin arasýnda bazý sonucu etkileyebilecek farklar vardýr. Eski hukukta devrin oy hakkýnýn kullanýl-
masýna iliþkin sýnýrlamalarýn dolanýlmasý amacýna yer verilmeyerek bir tartýþmaya yol açýlmýþtý.

Ýsv. BK m. 691 (1)'in Almancasýndaki "Umgehung" sözcüðü kanunun dolanýlmasý anlamýna
gelmekte, kaynaktaki hükmün 6762 sayýlý Kanuna taþýnmasý sýrasýnda esas alýnan Fransýzca metin-
deki "abandon" kelimesi de 6762 sayýlý Kanunun 361 inci maddesinin birinci fýkrasýnda kullanýlan
"tesirsiz býrakmak"tan daha güçlü bir hukukî ifade niteliðini taþýmaktadýr. Kaynak hukuk çevrele-
rinde bu hüküm muvazaa baðlamýnda yorumlanmaktadýr. Yargýtayýn bazý kararlarýnda bu eðilim
egemendir. Öðretide ayný yönde görüþler ileri sürülmüþtür. Hükmün uygulanmasýný sadece dolan-
ma amacýna özgülenme amaçlanmamýþtýr; böyle bir yorumlama istemeyen, hatta ratio legise aykýrý
düþen bir daraltmaya sebep olabilir. Bu sebeple birinci fýkrada "sýnýrlamalarý dolanmak"a açýkça yer
verilirken, "herhangi bir þekilde etkisiz býrakmak" amacý da korunmuþtur. Böylece dolanma niteli-
ði taþýmayan, etkisiz býrakma amaçlarý da hükmün kapsamýna alýnmýþtýr. Çünkü, mevcut metin hük-
mün uygulanmasýný hem sadece "dolan"a baðlamaya hem de dolaný muvazaa, hatta hile þeklinde an-
lamaya elveriþliydi. Tasarý, oy hakkýna iliþkin sýnýrlamalarýn uygulanmamasý amacýný taþýyan her
türlü devri ve býrakmayý hükmün kapsamýnda deðerlendirme olanaðýný vermektedir. Zaten hükmün
öngörülme amacý da budur.
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Birinci fýkranýn bir diðer yeniliði "paylar" ile "pay senetleri" ve "devir" ile "býrakma" ayrýmýný
yapmasý ve böylece hükümden kurtulmaya olanak saðlayabilecek yorumlara kapýyý kapamasýdýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra 6762 sayýlý Kanunun 361 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn tekrarýdýr.
Ancak Tasarýnýn hükmü Tasarýnýn 431 inci maddesiyle güç ve boyut kazanmýþtýr. Ýkinci fýkradaki
hükümden açýkça anlaþýldýðý üzere "yetkisiz katýlma" itirazýný ne toplantý baþkaný ne genel kurul, ne
de Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý temsilcisi çözebilir. Ýtirazda bulunan isterse ihtilafý genel kurul ka-
rarlarýnýn iptali baðlamýnda mahkemeye götürebilir. Yönetim kuruluna yapýlan itirazýn sonucu fark-
lý olabilir. Hükümde paysahibinin yetkisiz katýlmaya iliþkin itirazýný tutanaða geçirtebileceði açýkça
ifade edilmiþtir. Paysahibi bu hususta daha önce (somut olayýn özelliðine göre) yönetim kuruluna
itirazda bulunmuþ ve bu itiraz istediði sonucu doðurmamýþsa, bu hususun da paysahibinin isteði
üzerine tutanaða geçirileceði, ayný hükümde (eski metinden farklý bir tarzda) ifade edilmiþtir. Ayrý-
ca, mevcut metinden, yönetim kurulu nezdindeki itirazýn genel kurulda yapýlacaðý ve bu itirazýn tu-
tanaða geçirileceði anlamý çýkýyordu. Oysa, genel kurul toplantýsý sýrasýnda yönetim kuruluna itiraz
etmek mümkün deðildir. Söz konusu itiraz genel kurul toplantýsýndan önce hazýr bulunabileceklere
iliþkin listenin (Tasarý m. 417, 415) hazýrlandýðý sýrada veya daha önce yapýlýr. Hüküm iþte bu itira-
zýn genel kurul tutanaðýna yazýlmasýna cevaz vermektedir.

Madde 434 - Oy hakký Tasarýda, 6762 sayýlý Kanundan deðiþik bir sisteme baðlanmýþtýr: (1)
Oy hakkýnýn genel kurulda kullanýlmasýna iliþkin emredici kural korunmuþ, ancak bu kural 1527 nci
madde ile yumuþatýlmýþtýr. Tasarý oy hakkýnýn 1527 nci maddede öngörülen þartlarla ve bir tüzük
baðlamýnda elektronik ortamda, yani on-line kullanýlmasýna da olanak saðlanmýþtýr. (2) Paysahibi-
nin oy hakkýnýn paylarýnýn toplam itibarî deðeriyle orantýlý olarak kullanacaðý öngörülmüþtür. Böy-
lece oy hakkýnda 6762 sayýlý Kanunun"pay" sisteminden "paysahibinin paylarýnýn toplam itibarî de-
ðeri" sistemine geçilmiþtir. 6762 sayýlý Kanun düzeninde itibarî deðerden soyutlanmýþ olarak, her
paya en az bir oy hakký tanýnmýþtýr. 6762 sayýlý Kanun sistemi farklý itibarî deðerli paylarýn da bir
oy hakký haiz olmasý gibi zoraki bir imtiyaza yol açmaktadýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkra iki ilke içerir. Bunlardan birincisi (1527 nci madde düzenlemesi dý-
þýnda) paysahiplerinin oy haklarýný sadece genel kurulda kullanabilecekleri, ikincisi ise paysahibi-
nin paylarýnýn toplam itibarî deðerine göre oy hakkýný haiz olabileceðidir, yani oyun paysahibi te-
melinde "toplam itibarî deðer"e baðlanmasýdýr. Oy hakkýnýn genel kurulda kullanýlabileceði 407 nci
maddenin birinci fýkrasý hükmünde tüm paysahipliði haklarý için öngörülen kuralýn oy haklarý yö-
nünden özel olarak öngörülmesidir. Bunun bir tekrar olduðu düþünülebilir. Ýsv. BK da 689 (1) ve
692 (1). madde hükümlerinde ayný tekrara yer vermiþtir. Tasarýnýn 407 nci maddesinin birinci fýk-
rasý (Ýsv. BK m. 689 (1), paysahiplerinin haklarýný düzenleyen bir hüküm deðildir. Bu hükmün ön-
görülme sebebi genel kurulun iþlevini açýklamaktýr. Zaten hükümde yer alan "þirket iþlerine iliþkin
haklarýný" ibaresi aðýrlýðý þirket iþlerine kaydýrmaktadýr.

Tasarýnýn 407 nci maddesinin birinci fýkrasý hükmünde kanunî istisnalara gönderme yapýldýðý
gibi, 434 üncü maddenin birinci fýkrasýnda da 1527 nci madde saklý tutulmuþtur. Oyun genel kurul-
da kullanýlabileceði emredici bir kuraldýr, ancak bunun Tasarýnýn 1527 nci maddesi hükmünde ön-
görülen bir istisnasý vardýr. Emredici kural uyarýnca mektupla oy verilmesi mümkün deðildir. Bu
yolla kullanýlan oylar geçersizdir. Buna karþýlýk, 1527 nci maddenin ikinci fýkrasýndaki düzenleme-
ye uyularak genel kurula elektronik ortamda katýlmak ve elektronik ortamda oy vermek mümkün-
dür. Söz konusu sistemde genel kurula elektronik ortamda da - olsa "katýlma" olgusu gerçekleþtiði
için bu ortamda verilen oyun genel kurulda kullanýldýðý, 1527 nci maddenin ikinci fýkrasýnýn kura-
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la bir istisna oluþturmadýðý düþünülebilir. Ýkinci ilke bir taraftan "oy"un düzenlenmesinde merkeze
"pay"ý deðil, "paysahibi"ni oturtarak dogmatik düzeni oyda paysahibine baðlamýþtýr. Bunun sonuç-
larýný da ikinci fýkrada düzenlemiþtir. Ýkinci kuralýn bir sonucu daha vardýr. Oy hakký payýn itibarî
deðerine göre belirlenir. Oy hakkýnýn tanýnmasýnda pay ve dolayýsýyla pay sayýsý, þirketle iþ yapma
ve ikincil yüküm miktarý gibi ölçüler esas alýnamaz.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra her "paysahibinin en az bir oyu vardýr" baþka bir ifadeyle, "oysuz pay-
sahibi olmaz" ilkesini koymaktadýr (SPK’nýn oysuz paylar düzenlemesi bir istisna oluþturur). Bu il-
keye baðlý kalmak þartý ile oy hakkýnýn paysahibi temelinde sýnýrlandýrýlabilmesine izin verilmiþtir.
Bu, eski hukukta açýkça öngörülmemiþ bulunan, esas sözleþmeye bu yolda hüküm konulup konula-
mayacaðý tartýþmalý olan ve hakim öðreti tarafýndan da reddedilen bir kuraldýr. Tasarýnýn sistemine
göre paylarýn çoðunluðuna sahip olmak ipso iure oylarýn çoðunluðunu haiz olmak sonucunu doður-
mayabilir; esas sözleþme bu sonucu önleyebilir. Ýsviçre öðretisinde, paysahibi baðlamýnda oy hakký-
nýn sýnýrlandýrýlmasýnýn ilk esas sözleþmede öngörülmemiþ olmasý halinde, bunun daha sonra esas
sözleþme ile gerçekleþtirilmesinin güç olabileceðine iþaret edilir. Türk hukukunda da bir taraftan 357 nci
(eþit iþlem ilkesi) diðer taraftan da 452 nci (müktesep haklar) madde sebebiyle ayný sonuca varýlabi-
lir. Bu hükümlere aykýrýlýk esas sözleþmeyi deðiþtiren genel kurul kararýnýn iptaline yol açabilir.

Diðer yandan, paysahibine veto hakký tanýnýp tanýnmayacaðý sorunundan hareketle bu üç madde-
nin birlikte deðerlendirmesi halinde ortaya çýkabilecek veto hakkýna benzer sonuç da sorgulanabilir.

Üçüncü fýkra: Tasarýnýn 476 ncý maddesinin üçüncü fýkrasý hükmü zora giren bir þirketin fi-
nansal durumunun düzeltilmesi amacýyla paylarýn itibarî deðerlerinin kanunda öngörülen asgarî de-
ðerin altýna indirilmesine cevaz vermiþtir. Bu hükme dayanýlarak payýn itibarî deðeri indirilmiþ ol-
sa bile, indirimden önceki itibarî deðerinden oy hakký saðlar. Üçüncü fýkrada yer alan bu kuralýn pa-
yýn itibarî deðerinin sýfýr Yeni Türk Lirasý olmasý halinde de uygulanýp uygulanmayacaðý çözümü
öðretiye ve mahkeme kararlarýna býrakýlmýþ bir sorundur.

Dördüncü fýkra: Birikimli oyu sadece halka açýk anonim þirketlere özgülemenin haklý bir se-
bebi olmadýðý için Tasarýda, halka açýk olmayan anonim þirketler için de bu kuruma yer verilmiþ ve
düzenleme yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na býrakýlmýþtýr.

Madde 435 - Oy hakký payýn taahhüt edilmesiyle deðil, kanunda veya esas sözleþmede öngö-
rülen tutarýn ödenmesiyle doðar. 344 üncü ve devamý madde hükümleri uyarýnca pay taahhüdünde
bulunanlar ödeme yükümünü yerine getirmedikçe bu paylar için oy kullanamazlar.

Madde 436 - 436 ncý madde bazý deðiþikliklerle 6762 sayýlý Kanunun 374 üncü maddesinin
yerini almýþtýr. Böylece içtihatlar ile öðretideki birikim korunmuþtur.

Birinci fýkra: Oydan yoksunluða sebebiyet veren hallerin içine, paysahibinin, karý veya koca-
sýnýn, alt ve üst soyunun ortaðý olduklarý þahýs þirketleriyle, hakimiyetleri altýndaki sermaye þirket-
leri de dahil edilmiþtir. Þahýs ve sermaye þirketleri 124 üncü maddede gösterilmiþtir. "Hakimiyet al-
týnda" bulunma ise içtihat yolu açýk olmak üzere 195 inci maddenin kýyas yolu ile uygulanmasý su-
retiyle belirlenebilir. Yapýlan bu eklerle öðretide eleþtirilen bir kanun boþluðu doldurulmuþtur.

Hükümdeki ikinci yenilik "iþlemlerin" de kapsama alýnmalarý ve 6762 sayýlý Kanundaki "da-
va" sözcüðünün açýklýða kavuþturulmasýdýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 374 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmü korunmuþtur.
Madde 437 - 6762 sayýlý Kanunda, paysahibinin genel kurulda bilgi almasýna iliþkin hakký, ya-

ni "bilgi alma hakký" gerçek anlamý ile düzenlenmemiþti. Ayrýca 6762 sayýlý Kanun, paysahibinin ge-
nel kurul dýþýnda bilgi almasýna, yani inceleme hakkýna teknik anlamý ile yer vermemiþtir. 437 nci
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madde, çeþitli ülkelerin düzenlemeleri deðerlendirilerek ve baðlý þirketler gerçeði de gözönünde tu-
tarak bu eksikliði gidermeyi amaçlamýþtýr. Bu sebeple Tasarýyla, paysahibine çaðdaþ ölçülerle örtü-
þen ve kamuyu aydýnlatma, kurumsal denetim ve dürüst hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiþ bu-
lunan kapsamlý bir bilgi alma ve inceleme hakký tanýnmýþtýr. Hüküm her iki hakký da içermektedir.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 362 nci maddesinde yer alan finansal tablolarýn, konsolide
finansal tablolarýn yýllýk raporun ve kâr daðýtým önerilerinin, paysahiplerinin incelemelerine hazýr
tutulmalarý anlamýna gelen pasif ve geriye dönük (retrospektif) bilgi alma hakký 437 nci maddenin
birinci fýkrasýnda aynen korunmuþtur.

Ýkinci fýkra: Paysahibinin, genel kurulda bilgi alabileceði iki görevli ve sorumlu “ilgili” var-
dýr: (a) Yönetim kurulu (b) denetçiler. Denetçinin baðýmsýzlýðý, yani þirketin dýþýnda bulunmasý, bir
görüþ uyarýnca þirketin organý olmamasý (tartýþmalý) onun bilgi verme yükümlülüðünün bulunmadý-
ðý anlamýna gelmez. Denetçinin bilgi verme yükümü yüklendiði görevden (iþlevinden) doðar. Bu
sebeple, denetçinin ve gerekiyorsa, kendilerini ilgilendiren konular dolayýsýyla iþlem denetçilerinin
genel kurulda hazýr bulunmalarý 407 nci maddenin ikinci fýkrasýnda açýkça öngörülmüþtür. Her yü-
kümlüye sadece sorumlu olduðu konularda soru sorulabileceði þüphesizdir. Yönetim kurulu þirket
iþlevi hakkýnda bilgi verir ve bilgi alma gündem ile sýnýrlý deðildir. Denetçilere denetimin yapýlma
þekli, yani uygulanan yöntem, yerinde yönetim yapýlýp yapýlmadýðý, sondaj yolu ile denetime han-
gi sýklýkta yer verildiði ve kaç uzmanýn çalýþtýrýldýðý da dahil denetime iliþkin her soru sorulabilir.
Bu sebeple "denetimin yapýlma þekli" ibaresine yer verilmiþtir. Sonuçlar hakkýnda bilgi ile, rakam-
larýn ve rapordaki ifadelerin yorumu kastedilmiþtir. Bilgi alma hakký, kaynak Ýsv. BK m. 697 (2)'nin
aksine paysahipliði haklarýnýn kullanýlabilmesi için "gerekli" olmasý koþuluna baðlanmamýþtýr. Ge-
reklilik koþulu hakkýn kullanýlmasýný tehlikeye sokardý.

Bilgi verme yükümü þirketin iþlerini ve baðlý þirketleri ile hukukî ve ticarî iliþkilerini kapsar.
Baðlý þirketler hakkýnda bilgi alma, 200. madde ile sýnýrlýdýr.

Birinci fýkra verilmesi gereken bilginin düzey ve niteliði (kalitesi) konusunda (kaynak kanun-
da bulunmayan) bir hüküm içermektedir. Verilecek bilgi hem özenli hem gerçek hem de hesap ver-
me ilkelerine uygun olmalýdýr. "Özenli", baþtan savma olmayan, sorunun karþýlýðý niteliðini taþýyan,
ilgisiz konularý içermeyen anlamýnadýr. Gerçeðe uygunluk ile gerçeði aynen yansýtan doðru, yalan
ve aldatýcý olmayan bilgi kastedilmiþtir. "Hesap verme ilkesine uygun" kavramý, Türk hukukunda
yenidir. Tasarý bu kavramý 200 üncü maddede de kullanmýþtýr (bu maddenin gerekçesine bakýnýz).
Kavram, hesap verme konumunda bulunan bir kiþinin hesap vereceði, yani sorumlu olduðu kiþiye
vermekle yükümlü olduðu kapsamlý, içerikli ve belgeli bilgiyi ifade eder.

Bilgi kural olarak sözlü verilir. Ancak yazý ile güçlendirilebilir.
Üçüncü fýkra: Þirket sýrlarýnýn ve korunmasý gereken þirket menfaatlerinin bilgi vermenin sý-

nýrýný oluþturduðu üçüncü fýkrada açýkça belirtilmiþtir. Bu sýnýr hem bilgi almayý hem de inceleme
hakkýný kapsar. Çünkü, genel kurula sadece saðduyulu ve iyiniyetli paysahipleri katýlmamakta, bu
kurullar rakiplerce de izlenebilmektedir. Ýncelemeyi yapan paysahiplerinin gerçek amacý çok çeþit-
li olabilir. Bu amaçlarýn bir kýsmý bilgi alma hakkýnýn amacý ile baðdaþmayabilir, hatta ona ters dü-
þebilir. Eþit iþlem ilkesi uyarýnca her paysahibine bu hak tanýndýðý için söz konusu hakka sýnýr ko-
nulmasý menfaatler dengesi gereðidir. Modern akým bilgi alma hakkýnýn geniþletilmesi yönünde ol-
masýna raðmen kanunlar sýnýrlar belirlemektedir. Genel kabul gören sýnýr, þirket sýrrý baðlamýnda
þirket menfaatidir. Tasarý da bu sýnýrý benimsemiþtir.
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Hüküm, (esinlenen Ýsv. BK m. 697 (2)'de olduðu gibi) ne "þirket sýrrý" ne de "korunmasý gere-
ken þirket menfaati" kavramlarýný tanýmlamýþtýr. Bunun sebebi, dar veya geniþ bir tanýmla uygula-
mayý dondurmamak veya geniþletmemek özenidir. Þirket sýrrýnda, rakip bir þirketin bilmediði, öð-
renmemesi gereken, þirketin zararýna kullanabileceði, elde etmek için çalýþtýðý, peþinde olabileceði
"bilgi" ölçüsü kabul edilebilir. Rakiplerin ulaþabileceði, çeþitli kaynaklar aracýlýðý ile elde edebile-
ceði, verileri ve bilgileri kullanarak yorumlama/deðerleme ile çýkarabileceði bilgiler sýr olamaz. Þir-
ket menfaatlerinin zarara uðramasý, þirket iþletmesinin, baðlý þirketlerinin, müþteriler çevresinin, da-
ðýtým kanallarýnýn ve iliþkilerinin vs.'nin kayba uðramasý veya bu nitelikte pek de uzak olmayan bir
tehlikenin varlýðý demektir. Zarar ile sadece malvarlýðý zararý kastedilmemiþtir.

Yabancý mahkeme kararlarý ve öðreti, bir taraftan kaybýn somut nitelik taþýmasýný arayarak key-
fi redlerin önüne geçmeye çalýþmakta, diðer taraftan da menfaatler (þirket menfaati/bilgi alma men-
faati) dengesinin kurulmasýna çaba harcamaktýr.

Dördüncü fýkra: Bilgi alma hakký, gereðinde þirketin ticarî defterleri ile yazýþmalarýnýn ince-
lenmesini de gerektirebilir. Bilgi alma hakkýnýn genel kurul içinde ve dýþýnda inceleme hakkýna dö-
nüþebilmesi için genel kurulun izni veya yönetim kurulunun gereklidir.

Ýncelemenin konusu kural olarak þirketin defterleriyle yazýþmalarýdýr. Ancak kanun inceleme
hakkýný kaynak kanundan farklý olarak bir soru baðlamýnda tanýmýþtýr.

Beþinci fýkra: Bilgi alma ve inceleme haklarý paysahibine tanýnan dava hakký ile güçlendiril-
miþtir. Paysahibi sadece açýk bir red halinde deðil, taleplerinin cevapsýz býrakýlmasý veya cevabýn
ertelenmesi durumunda da hem bilgi alma hem de inceleme hakkýný bir mahkeme kararý ile baþarý-
ya ulaþtýrabilir. Talebin cevapsýz býrakýlmasý yetersiz hesap verme ilkesine uymayan cevaplarý da
kapsar. Beþinci fýkra mahkeme kararýnýn hýzla verilmesini saðlamaya ve temyizi de kýsa sürede so-
nuçlandýrmaya yönelik hükümleri de içermektedir.

Altýncý fýkra: Beþinci fýkra ile her iki hakka da müktesep ve sýnýrlandýrýlamaz bir hak niteliði-
ni kazandýrýr (Tasarý m. 452). Bu haklarýn ikisinin veya bunlardan birinin Tasarýnýn 452 nci madde-
si anlamýnda vazgeçilemez hak olup olmadýðý öðreti ile mahkeme kararlarýna býrakýlmýþtýr.

Madde 438 - 1937 tarihli Alm. POK 118 inci paragrafýndan esinlenilerek 6762 sayýlý Kanunun
348 inci maddesi ile Türk hukukuna getirilen özel denetçi, bu Kanunun altmýþ yýllýk uygulamasýnýn
sonuçlarý ve Avrupa'daki geliþmeler gözönünde tutularak Tasarýnýn 438 ilâ 444 üncü maddelerinde
yeniden düzenlenmiþtir. Yeni hükümler kaleme alýnýrken Ýsv. BK m. 697a-697g gözönünde tutul-
muþtur. Alm. POK'da sýrasýyla 1969, 1985 ve 1998 yýllarýnda yapýlan deðiþikliklerle söz konusu ku-
rum Almanya'da oldukça karmaþýk bir yapýya dönüþmüþ, üç yerde farklý hükümlere konu olmuþtur.
Bu sebeple, Türkiye'nin gereksinimlerine cevap vermekten uzaklaþmýþtýr. Bu sebeple yeni düzenle-
melerde Ýsviçre'den yararlanýlmýþtýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkrada hükme baðlanan özel denetim istemi her paysahibine tanýnmýþ bi-
rel bir haktýr. Paysahibinin bu hakký genel kurulun iradesini baðlayan bir öneri hakký deðildir. Oylan-
masý zorunlu olmakla birlikte genel kurul öneriyi reddedebilir. Ancak, genel kurulun talebi reddet-
mesinin önemli bir sonucu vardýr: Red üzerine azlýk, mahkemeden özel denetçi atanmasýný talep ede-
bilir; yani genel kurulun reddi ortaya azlýk hakkýný çýkarýr. Sistem, genel kurulun red kararýyla tale-
bin etkisiz kalmasýna olanak býrakýlmayacak tarzda oluþturulmuþtur. Ayrýca, taleple birlikte denetim
mekanizmasýnýn harekete geçmesi saðlanmýþtýr. Gerçekten bir paysahibi özel denetim talebinde bu-
lunmuþsa, genel kurulun bu talebi reddetmesi mekanizmayý durdurmadýðý gibi, genel kurul talebi ka-
bul edip, istediði kiþiyi özel denetçi seçerek denetimin istediði gibi yapýlmasýný saðlayamayacaktýr.
Her iki halde de, özel denetçiyi mahkeme seçecek, özel denetim gerçekleþecektir. Bu, kurumu iþle-
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mezlikten kurtaracak önemli bir yeniliktir. Paysahibinin genel kurulda özel denetim talebini yapabil-
mesi için gündemde bu konuda madde bulunmasý þart deðildir. Gündeme baðlýlýk ilkesi bu kurumu
iþlemezliðe mahkum etmektedir. Nitekim 6762 sayýlý Kanunun altmýþ yýllýk uygulamasýnda söz ko-
nusu þartýn sakýncalarý açýkça görülmüþ, hüküm nadiren uygulanabilmiþtir. Zaten Ýsv. BK 700 (3)'de
de özel denetim isteminin gündeme baðlýlýk ilkesinin bir istisnasý olduðu açýkça belirtilmiþtir.

Talebin kötüye kullanýlmasý ve þirkete zarar vermesi tehlikesinin azaltýlmasý amacýyla, paysa-
hibinin bu öneriyi yapabilmesi bir önþarta ve bazý maddî þartlarýn varlýðýna baðlanmýþtýr. Maddî
þartlar bir anlamda gereklilik þartlarýdýr. Önþart, özel denetim istenen konuda, bilgi alma veya ince-
leme hakkýnýn kullanýlmýþ olmasýdýr. Bu þartýn gerçekleþtiði genel kurul tutanaðýyla ispatlanýr (m.
422). Önþart özel denetimi bilgi alma hakkýna baðlamakla, iki kurumun birlikte yorumunu gerekli
duruma getirmektedir. Önþart, bilgi vermenin baþtan savarcasýna yapýlmasýný da önlemek amacýna
yöneliktir.

Birinci maddî þart, özel denetimin paysahipliði haklarýnýn, özellikle oy hakkýnýn kullanýmý yö-
nünden gerekli olmasýdýr. Baþka bir deyiþle, paysahibinin bu öneriyi yapabilmesi için, oyunu kulla-
nabilmesi yönünden bilgi almasý gerekli olmalýdýr. Bu baðlantý ile þirket dýþý menfaat saðlamak, bir
kararý önlemek veya taktik bir üstünlük elde etmek amacýyla talepte bulunarak özel denetim kuru-
mun kötüye kullanýlmasýnýn önlenmesi amaçlanmýþtýr. Ýkinci þart, özel denetimin konusunu belirli
olaylarýn oluþturmasýdýr. "Belirli" ile, belli türde, nitelikte ve önemde olay kastedilmemiþtir. "Belir-
li", olay baðlamýnda tanýmlanabilen, içeriði ve sýnýrlarý belirli olan, genel nitelik taþýmayan anlamý-
na gelir. Belirli konu þirketin herhangi bir iþi, iþlemi, kararý, finansal durumu, finansman ihtiyacý,
hakim þirketin (iþletmenin) kararlarý veya þirkete verdiði kayýplar olabilir. Baðlý þirket veya þirket-
ler hakkýnda özel denetim talebinde bulunmak ise, "baðlýlýk" unsuruna raðmen, baðlý þirketin ayrý
tüzel kiþiliði sebebiyle sýnýrlara tabidir. Özel denetimin ilgili þirkette, yani yerinde yapýlamamasý,
baðlý þirketten kanunî þartlara baðlý kalýnarak bilgi alýnabilmesi þirketteki "sýnýrlar"ýn bazýlarýný
oluþturur.

Özel denetim talebinde sadece paysahibi bulunabilir. Ýntifa hakký ve tahvil sahibine ve alacak-
lýlara bu hak tanýnmamýþtýr. Söz konusu hakkýn anýlan kiþilere esas sözleþme ile verilip verilemeye-
ceði tartýþmaya açýktýr. Bilgi alma veya inceleme hakkýný kullanmýþ paysahibi ile özel denetim iste-
yen paysahibinin ayný kiþi olmasý zorunlu deðildir; ancak konu ayný olmalýdýr.

Genel kurulda bu konuda talepte bulunma, mahkemeye baþvuru için tüketilmesi gerekli bir aþamadýr.
Genel kurul talebi kabul etmiþ olsa bile, 6762 sayýlý Kanunun ve Alm. POK 142 nci paragrafý-

nýn aksine, özel denetçi mahkemece atanýr. Bu yolla tarafsýzlýk saðlanmýþ, kuruma güven kazandý-
rýlmýþtýr. Otuz günlük süre bir düzen hükmü olup, hak düþürücü nitelik taþýmamaktadýr. Mahkeme,
þartlarýn mevcut olup olmadýðýný inceleyerek kararýný verir. Hükmün lafzýna göre, incelemenin dos-
ya üzerinden yapýlmasý gerekir. Talebin bir eda davasý þeklinde ileri sürülmesine ve mahkemenin ta-
raflarý dinlemek istemesine engel bulunmamakla birlikte, zorunluðun kurumun amacý ile baðdaþma-
yabileceði düþünülmektedir.

Madde 439 - Birinci fýkra: Genel kurul özel denetim talebini reddettiði takdirde ortaya azlýk
hakký çýkar. Baþka bir deyiþle, paysahibi özel denetim talebinde bulunmuþ, ancak talep genel kurul
tarafýndan reddedilmiþse, sadece azlýk mahkemeden özel denetçi tayin etmesini isteyebilir. Red,
özel denetçi talebinin ileri sürülebilmesinin þekli ve maddî þartlarýný deðiþtirir. Azlýk kavramý hü-
kümde þirketin halka açýk olup olmamasýna göre farklý tanýmlanmýþtýr. Sermayesi çok büyük olan
þirketlerde, hükümdeki yüzdelere ulaþýlmasý güç olabileceðinden sabit bir miktar da öngörülmüþtür.
Yüzdelerin ve sabit miktarýn esas sözleþme ile artýrýlmasý geçersizdir. Üç aylýk süre hak düþürücüdür.
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Ýkinci fýkra:Mahkemenin, azlýðýn talebi üzerine özel denetçi atayabilmesi için, 438 inci mad-
dedeki þartlarýn somut olayda varolup olmadýklarýný incelemesi yanýnda, ikinci fýkrada yer alan þar-
tý da aramasý gerekir. Söz konusu ek þart, kanunun veya esas sözleþmenin ihlâl edilmesi suretiyle
þirketin veya paysahiplerinin zarara uðratýlmýþ olmasýdýr. Ýhlâl anonim þirketler hukukunun yazýsýz
kurallarýna aykýrýlýðý da kapsar. Bu ek þartýn usul hukuku anlamýnda muteber delillerle ispatý þart
koþulmamýþ, ikna edici olgularla veya inandýrýcý bir þekilde ortaya konulmasý yeterli görülmüþtür.
Zarar ile borçlar hukuku anlamýnda malvarlýðý eksilmesi kastedilmiþtir.

Madde 440 -Mahkeme kararýný vermeden dilekçe sahibini (sahiplerini) dinlemek zorunda ol-
duðu gibi bütün maddî ve þekli þartlarý da aramakla yükümlüdür. "Ýkna edici" olma þartý burada de-
ðerlendirilir. Mahkeme meslekî bilgi ve deneyimine göre "ikna edici" olma unsurunun gerçekleþip
gerçekleþmediðine karar verir.

Mahkemenin talebi yerinde görmesi durumunda, talep çerçevesinde özel denetimin konusunun
belirlemesi zorunludur.

Madde 441 - Birinci fýkra: "Yararlý Süre" ibaresi açýklamayý gerektirmektedir. Çünkü, kaste-
dilen makûl süre deðildir. Bu ibare (mehazda olduðu gibi) bilinçle kullanýlmýþtýr. Özel denetim, pay-
sahipliði haklarýnýn kullanýlmasý ile baðlantýlý olduðundan bu denetimin amaca yararlý olabilecek bir
süre içinde bitirilmesi ve ayný süre içinde raporun verilmesi gerekir. Raporun gecikmesi kurumdan
beklenen yararýn ortadan kalkmasýna sebep olabilir. Yararlý süre amaca uygun süre anlamýna gelir.
Diðer yandan özel denetimin þirketin faaliyetini aksatmamasý, ona yük olmamasý da uyulmasý ge-
reken koþullardan bir diðeridir.

Üçüncü fýkra: Ýkinci fýkra, özel denetçinin inceleme, bilgi alma hakkýný düzenlemektedir. Ýn-
celeme hakký kaynak Ýsv. BK m. 697d'de yer almamakta, gerekçede bilgi alma hakkýnýn bu hakký
da kapsadýðýna iþaret edilmekte, öðretide de ayný görüþ çoðunlukça savunulmaktadýr. Özel denetçi-
nin görevini yapabilmesi bilgi almasýndan daha çok þirkette bizzat inceleme yapabilmesini gerek-
tirdiðinden bu hak da Alm. POK 145 (1) paragrafýnda olduðu gibi TK'da açýkça zikredilmiþtir. Özel
denetim belli bir konu ile çerçevelendiði için inceleme ve bilgi alma hakký da bu konu ile sýnýrlýdýr.
Hükümde, bilgi verme ile yükümlü kiþiler sýnýrlý sayý ilkesi ile gösterilmemiþtir. Hüküm'deki "kay-
yým" sözcüðü yeddi emini ve benzer koruyucularý da kapsayacak tarzda geniþ yorumlanmalýdýr.

Özel denetçinin þirkette incelemesini yapar ve bilgi alýrken güçlükle karþýlaþmasý, hatta þirke-
te sokulmamasý, defterlere ve diðer belgelere ulaþmasýnýn engellenmesi, bilgi verilmesinin redde-
dilmesi ve bu tavrýn "görev çerçevesi" ihtilafýna dayandýrýlmasý olasýdýr. Bütün bu hallerde özel de-
netçinin görevini yapabilmesi için mahkemeye baþvurabilmesi hakký ona tanýnmýþtýr. Hükümdeki
"ihtilaf" sözcüðü geniþ anlaþýlýr. Sadece görev konusunun sýnýrlarýndan doðan ihtilaflarda deðil, de-
netçinin çalýþmasýna baþka sebeplerle engel olunmasý hallerinde de Mahkemeye baþvurulabilir.
Mahkeme, özel denetçinin çalýþabilmesini saðlayan kararý vermelidir. Özel denetçinin çalýþabilme-
si ceza hüküm ile güçlendirilmiþtir.

Dördüncü fýkra: Yanlýþ anlamalarý ve yönlendirilmeleri önlemek amacýyla raporun verilme-
sinden önce özel denetçi saptadýðý sonuçlarý þirketle görüþür ve bu sonuçlarýn, inter alia, doðru olup
olmadýklarý, yanlýþ anlamalara dayanýp dayanmadýklarý, hatalý belirlemeler içerip içermedikleri kar-
þýlýklý tartýþýlýr; þirketin görüþü alýnýr, yani özel denetçi raporun taslaðýný þirkete sunar. Þirket ile yö-
netim kurulu kastedilmiþtir.

Bu yükümün dayanaðý vekâlet sözleþmesinin vekâletin iyi bir þekilde ve özenle yerine getiril-
mesidir. Yükümün yapýlýþ þekli ve kapsamý ile ilgili olarak 404 üncü maddenin birinci fýkrasý kýyas
yolu ile uygulanýr.
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Beþinci fýkra: Sýr saklama yükümü sadece þirkete deðil, herkese karþýdýr.
Madde 442 - Birinci fýkrasý: Özel denetçi kendisine verilen görev çerçevesinde herþeyi ince-

ler, fakat her bilgiyi ve tespitini raporuna koyamaz; þirket sýrlarýný ve þirketin korunacak menfaat-
lerini gözetmek zorundadýr. Müþteri ve tedarikçi firmalarý listesi, maliyetler, fiyat oluþumlarý, pa-
tentler ve diðer fikrî mülkiyet haklarý ile ilgili bilgiler þirket sýrlarýnýn baþýnda yer alýr. Þirket sýrla-
rý, özel denetimin amacý ve konusu yönünden zorunlu ise ve zorunlu olduklarý ölçüde açýklanabilir.
Ayný kural þirketin korunmaya deðer menfaatleri (projeleri, yatýrýmlarý, kurduðu, kurmakta olduðu
ticarî, sýnaî, finansal vs. iliþkiler gibi) için de geçerlidir. Hüküm neyin açýklanýp neyin açýklanma-
yacaðýný özel denetçiye deðil, þirketin talebi üzerine mahkemeye býrakmýþtýr. Mahkeme þirket sýrla-
rý ve korunmaya deðer menfaatleri yönünden raporda (taslakta) bir ayýklama (temizleme) iþlemi
yaptýrýr. Mahkemece gerçekleþtirilen bu ayýklama usulü, hükmün menfaatler dengesini saðlayan bir
diðer özelliðidir. Çünkü, sistem özel denetçinin raporu yazýp vermesine, þirketin ve dilekçe sahip-
lerinin bir sürpriz veya oldu bitti ile karþýlaþmalarýna müsait deðildir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra ayýklanmýþ rapor taslaðý hakkýnda þirkete ve dilekçe sahiplerine
görüþ beyan etmek ve ek sorular sormak olanaðýný tanýyarak amaca hizmet etmeyen ve þirkete za-
rar verebilecek bir rapor verilmesine engel olunmak istenmiþtir.

Madde 443 - Genel kurul özel denetim yapýlmasýna iliþkin öneriyi kabul etmemiþ olsa bile, yö-
netim kurulu raporu ve mahkeme aþamasýnda verilmiþ bulunan deðerlendirmeleri ilk genel kurula
sunar. Bunun için genel kurulun olaðanüstü toplantýya çaðrýlmasýna gerek yoktur; ancak azlýk ola-
ðanüstü toplantý çaðrýsýnda bulunabilir. Azlýðýn bu hakký 411 inci maddeden kaynaklanýr. Rapor, yö-
netim kurulunun veya azlýk talep etmedikçe bir genel kurulun kararýna konu olmaz. Çünkü rapor,
bir yönlendirme, baþvuru ve bilgi alma kaynaðýdýr, bir mütalâadýr. Baðlayýcý deðildir. Bir sorumlu-
luk davasý açýldýðýnda da bu niteliðini korur. Müzakerenin yapýldýðý toplantýda özel denetçinin ge-
nel kurulda bulunmasý gereði 407 nci maddenin ikinci fýkrasýnýn geniþ yorumundan çýkar.

Madde 444 - Bu madde, özel denetçi isteminde önemli bir sorunu çözmekte ve yargýlama gi-
derlerinin avans olarak þirket tarafýndan ödenmesine iliþkin bir hükme yer vermiþ bulunmaktadýr.
Ancak, özel þartlar haklý gösteriyorsa bu giderler kýsmen veya tamamen istem sahiplerine de yük-
letilebilecektir.

Madde 445 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 381 inci maddesinin tekrarýdýr.
Madde 446 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 381 inci maddesinin tekrarýdýr.
Madde 447 - 6762 sayýlý Kanunun yürürlüðe girdiði ilk yýllarda genel kurul kararlarýnýn but-

lanýnýn, bazý Yargýtay kararlarýna göre hükümsüzlüðünün (geçersizliðinin) bir tespit davasý ile ileri
sürülüp sürülemeyeceði tartýþmalýydý. Ancak, tartýþma kýsa sürede olumlu sonuca baðlandý ve iptal
edilebilir genel kurul kararlarý yanýnda bâtýl genel kurul kararlarýnýn da varlýðý öðretide görüþ birli-
ði halinde kabul edildi. Yargýtay da bu ayrýmý yerleþik içtihadý haline getirdi. Ýsv. BK m. 706b'den
alýnan Tasarýnýn 447 nci maddesi uzun yýllara dayanan Türk uygulamasýný hükme baðlamakta, özel-
likle butlan sebeplerini somut bir þekilde göstermektedir.

Terime iliþkin bir açýklama yapýlmasý da zorunludur. Kaynak Ýsv. BK m. 706b'nin kenar baþlý-
ðý "Nichtigkeit"dir. Ayný sözcük Ýsv. BK m. 20'nin kenar baþlýðýnda da yer almýþtýr. Bu sözcük her
iki maddenin metninde de kullanýlmýþtýr. Anýlan maddelerin Fransýzcalarýnda "nullité" sözcüðü bu-
lunmaktadýr. Bu sözcüklerin Türk Hukuk lügatýndaki ve BK'daki karþýlýklarý "butlan"dýr. Öðretide
genel kurul kararlarýnýn "hükümsüzlüðü"nden ve "geçersizliði"nden söz edilmektedir. Tasarýda
Borçlar Kanunu ile uyum amacýyla "butlan" ve "bâtýl" terimleri tercih edilmiþtir. Hükümsüzlük ve
geçersizlik terimleri doðru ancak daha geniþ terimlerdir.



---- 215 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Bâtýl genel kurul kararlarý baþtan itibaren hüküm doðurmazlar ve daha sonra saðlýða kavuþtu-
rulamazlar; mahkemece resen dikkate alýnýrlar; def'i olarak ileri sürülebilecekleri gibi süreye baðlý ol-
maksýzýn bir tespit davasýnýn konusunu da oluþturabilirler. Diðer yandan, söz konusu kararlar iþlem
güvenliði yönünden bir önemli sakýncayý içerirler. Þirketin bir kararýnýn, kararýn alýnmasýndan yýllar
sonra bile butlanýnýn ileri sürülebilmesi tehlikesi ve tehdidi, þirket yönetiminde paysahiplerinde, ala-
caklýlarda ve sermaye piyasasýndaki potansiyel yatýrýmcýlarda büyük tedirginliðe sebep olabilir. Yýl-
lar sonra butlanýn mahkemece tespiti ise o kararýn kurduðu bir çok iliþkiyi çoðu kez geriye etkili ola-
rak ortadan kaldýrýr. Bu sakýncasý sebebiyle mahkemelerin geçersizlik kararlarýný ayrýntýlý ve çok yön-
lü deðerlendirmeler sonucu sakýnarak vermeleri yanýnda, kanun koyucunun da iptal edilebilirlik ile
butlanýn sýnýrlarýný açýkça belirlemesi gerekir. Hükmün mehazý olan Ýsv. BK m. 706b, bu yönden Ýs-
viçre doktrininde eleþtirilir. Anýlan hükmün çizgiyi iyi çizemediði, tehlikeyi ortadan kaldýramadýðý
ileri sürülür. Ancak, daha iyi bir düzenlemeye iliþkin herhangi bir öneri de yapýlmamýþtýr.

Tasarýnýn bâtýl genel kurul kararlarý sýnýrlý sayý (numerus clausus) belirlemesi doðru olmazdý.
Böyle yapýlsaydý bâtýl sayýlabilecek bir çok genel kurul kararý hükmün dýþýnda kalabilirdi. Tüm but-
lan hallerinin ve sebeplerinin kanunda gösterilmesi veya tanýmlanmasý ise imkânsýzdýr. Onun için
bâtýl kararlarý iki kategoriye ayýrmak, þekil yönünden bâtýl genel kurul kararlarýný veya sebeplerini
belirlemeyi içtihata ve öðretiye býrakmak, konu açýsýndan bâtýl genel kurul kararlarýna da sýnýrlayý-
cý olmamakla birlikte, örnekler göstererek - kesin çizgilerle iþaret etmek en isabetli yol olarak de-
ðerlendirilmiþtir. Þekil yönünden geçersiz kararlarýn saptanmasýnda tehlike ve tehditlerden sakýn-
ma ilkesine aðýrlýk vererek - mahkemelerin gerekli özeni gösterecekleri inancý ile sistem benimsen-
miþtir. Bu sebeple, 447 nci madde genel kurulun özellikle bâtýl olan kararlarýný kategoriler halinde
göstermiþtir. Hükümdeki, "özellikle" sözcüðü geçersiz Genel Kurul kararlarýnýn sadece maddede
belirtilen kararlardan ibaret olmadýðýný, yani maddenin sýnýrlý sayý (numerus clausus) niteliði taþý-
madýðýný ifade etmektedir. Ancak, hem "özellikle" sözcüðü nispî bir sýnýrý ifade etmekte hem de se-
çilen karar kategorileri, kanun koyucunun konuya sakýnarak ve ihtiyatla yaklaþtýðýný ortaya koy-
maktadýr. Sakýnma, hükmün içerdiði bir ilkedir. Özellikle sözcüðü bu sebeple sýnýrlayýcý bir iþleve
de sahiptir. Konusu itibarýyla bâtýl olan genel kurul kararlarý, bazý niteliklere sahip paysahipliði hak-
larýný kaldýran veya sýnýrlandýran, anonim þirketin temel yapýsýný bozan ve sermayenin korunmasý
ilkesine aykýrý olan kararlara özgülenmiþtir. Bunun dýþýndaki bâtýl genel kurul kararlarýnýn tespitin-
de ise butlanýn ikincilliði ilkesi uygulanýr. Bu ilke, özel sebepler dolayýsýyla iptal etmenin yeterli ve
tatmin edici bir yaptýrým oluþturmadýðý hallerde hukukun genel hüküm ve ilkelerine göre butlana
karar verilmesi anlamýný taþýr. Sakýnma ilkesinin özellikle þeklî sebeplerin (eksiklik ve aksaklýkla-
rýn) butlana yol açtýðý hallerde gözetilmesi gerekir. Yabancý mahkeme kararlarý söz konusu halde
butlaný sözde genel kurul kararlarý ve "karar olmayan genel kurul kararlarý"na indirgemektedir.

Hükümde zikredilen paysahipliði haklarý ile ilgili maddelerin gerekçelerine bakýlmalýdýr. Ayrý-
ca, "anonim þirketin temel yapýsý" ve sermayenin korunmasý ile ilgili olarak 391 inci maddenin ge-
rekçesi incelenmelidir.

Madde 448 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 381 inci maddeden alýnmýþtýr.
Madde 449 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 382 nci maddeden aynen alýnmýþtýr.
Madde 450 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 383 üncü maddeden aynen alýnmýþtýr.
Madde 451 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 384 üncü maddeden aynen alýnmýþtýr.
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BEÞÝNCÝ KISIM
Esas Sözleþmenin Deðiþtirilmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Olarak

Madde 452 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 385 inci maddesinin birinci fýkrasýný bazý deðiþiklik-
lerle tekrar etmektedir. Müktesep haklar kavram olarak korunmuþtur. Bu suretle müktesep haklar Ta-
sarý tarafýndan tanýnmýþtýr. Tasarý, 6762 sayýlý Kanunun "münferit paysahiplerinin bu sýfatla haiz ol-
duklarý müktesep haklarda rýzalarý olmaksýzýn deðiþiklik yapýlamaz" hükmüne yer vermemiþ, ayrýca,
müktesep haklarý yetersiz bir þekilde tanýmlayan ve müktesep haklarý sayan ikinci fýkra yanlýþ anlama-
lara yol açtýðý için çýkarýlmýþtýr. 6762 sayýlý Kanundaki liste müktesep haklarýn tümünü içermediði gi-
bi, müktesep haklarýn farklý türde hatta derecede olabileceklerine de iþaret etmektedir. Taným ise, mük-
tesep haklarýn tümünü kapsamýyordu. Ayrýca 6762 sayýlý Kanun çeþitli maddeleri ile de çeliþki içinde-
dir. Bazý müktesep haklar mutlak nitelik taþýrken bazýlarý niteliklerinden þüphe edilebilecek ölçüde sý-
nýrlandýrýlabiliyordu. Kavramýn (Ýsv. BK'nýn aksine) muhafaza edilmesinin sebebi kanunun bu tür hak-
lara çeþitli hükümlerinde yer vermesi ve esas sözleþme ile de bu nitelikte hak oluþturabilmesidir. Ni-
tekim kavramýn kanundan tamamen çýkarýldýðý Ýsviçre'de hukukî durum deðiþmemiþtir.

Hükümde müktesep haklarýn bir yönden bir türünü oluþturan baþka bir yönden de mezkûr hak-
lardan tamamen farklý özellikleri olan vazgeçilmez haklara da kavram olarak yer verilmiþtir.

Madde 453 - Madde, 333 üncü maddeye uygun olarak yeniden kaleme alýnmýþtýr.
Madde 454 - Hüküm, bazý deðiþikliklerle 6762 sayýlý Kanunun 389 uncu maddesinin tekrarýdýr.
Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 389 uncu maddenin birinci cümlesini karþýlayan birinci

fýkradaki, bazý sözcüklerin yenilenmesi dýþýndaki tek deðiþiklik "infaz edilemez" yerine "uygulana-
maz" sözcüðünün kullanýlmasýdýr. Bu deðiþiklik genel kurul kararýna daha uygun olup herhangi bir
farklý hükme ve sonuca sebep olmaz; dayanak oluþturmaz. "Ýnfaz" sözcüðü mahkeme kararlarýnýn
yerine getirilmesi anlamýný ifade etmektedir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra hem yönetim kuruluna belli sürelere uyarak özel kurulu toplantýya çaðýr-
ma zorunluðu getirilmiþ hem de bu kurulun ihmâli halinde, her imtiyaz sahibine çaðrý için mahkemeye
baþvurma hakký tanýyarak özel kurulun toplantýya çaðrýlmamasý tehlikesini ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkrada, genel kuruldan farklý bir þekilde, özel kurul için özel toplantý
ve karar nisabý gösterilmiþtir. Ýzleyen toplantýlarda düþmeyen bu aðýr nisaplarla þirketin korunmasý
ve küçük bir çoðunlukla olumsuz karar alýnmasýnýn önlenmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca imtiyazlý pay
haklarýnýn ihlâl edilmesi halinde gerekçenin belirtilmesi zorunluðu öngörülerek mahkemelerin de-
netlemelerini kolaylaþtýrmak amacý güdülmüþtür. Bu zorunluluk özellikle maddenin son fýkrasý yö-
nünden gerekli görülmüþtür.

Dördüncü fýkra: Dördüncü fýkra 6762 sayýlý Kanunun yürürlüðü döneminde çok tartýþýlan bir
sorunu çözüme ulaþtýrmaktadýr.

Beþinci fýkra: Bu yeni hüküm þirketi korumak amacýyla öngörülmüþtür. Çaðrýya raðmen top-
lantýnýn nisaplara ulaþýlamadýðý için yapýlmamasý, genel kurul kararýnýn sürüncemede kalmasý sonu-
cunu doðurmakta ve uygulamanýn gecikmesi, þirkete zarar vermektedir.

Altýncý fýkra: 6762 sayýlý Kanundaki boþluk açýk bir hükümle doldurulmuþtur.
Yedinci fýkra: Özel kurulun kararýnýn iptalinin dava edilebilmesi 6762 sayýlý Kanunda yer al-

mamakla birlikte ancak doktrin ve Yargýtay tarafýndan kabul edilmiþti. Son fýkra, bu boþluðu kýsa,
açýk bir hükümle doldurmaktadýr. Hükümde davalý gösterilmiþ ve dava açma süresi kýsaltýlmýþtýr.
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Madde 455 - Madde 6762 sayýlý Kanunun 390 ýncý maddesini küçük bir deðiþiklikle tekrarla-
maktadýr. Hükümde deðiþtirme kararýnýn tescilden önce üçüncü kiþilere karþý hüküm ifade etmeye-
ceðine açýklýk getirilmiþtir.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Özel Deðiþiklikler

Madde 456 - Hükmün birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi 6762 sayýlý Kanunun 391 inci madde-
sinin birinci fýkrasý (1) hükmünü devam ettirmekte, ikinci cümle ise nispeten ihmâl edilebilir, (ifa
edilmemiþ) tutarlarýn sermaye artýrýmýný engellemeyeceðini hükme baðlamaktadýr. Ýkinci fýkra artý-
rým usulüne iliþkin olup açýklamayý gerektirmeyecek kadar açýktýr. Üçüncü fýkra, sürüncemede bý-
rakýlan artýrýmlarý geçersiz sayarak uygulamadaki bir ihtiyaca cevap vermiþtir. Dördüncü fýkra fesih
davasý ile tescil ilkelerinin sermaye artýrýmlarýnda da kýyas yolu ile uygulanmasýný saðlamaktadýr.
Beþinci fýkraya raðmen 355 inci maddeye gönderme yapýlmasýnýn sebebi tescilin kurucu etkisidir.

Madde 457 - Bu hüküm, kuruluþtaki 349 uncu maddeye koþuttur. Ýki madde arasýndaki fark-
lar kuruluþ ile sermaye artýrýmý arasýndaki farklardan doðmaktadýr. Ancak ilkeler aynýdýr. Hükmün
öngörülme amacý ve zirve noktalarýyla anlamý için 349 uncu maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.

Madde 458 - Maddeyle ilgili olarak 351 inci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.
Madde 459 -Madde esas sermaye sisteminde, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artýrýmýnda

iþtirak taahhüdünün içeriði ve þekli ile uygulanacak hükümleri göstermektedir. Maddenin birinci ve
ikinci fýkralarý 6762 sayýlý Kanunun 283 üncü maddesinden esinlenerek ancak çok daha sade bir
tarzda kaleme alýnmýþtýr.

Üçüncü fýkrada anýlan hükümlerin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
Madde 460 - Birinci fýkra: Halka açýk olmayan bir anonim þirketde yönetim kurulu sermaye

artýrýmýný kendisine verilmiþ yetki tavaný içinde, Tasarýdaki hükümlere göre ve esas sözleþmede ön-
görülen yetkilendirme þartlarý uyarýnca gerçekleþtirilebilir. Tasarýdaki hükümler ile kastedilen 332,
460 ve bu maddede gönderme yapýlan hükümlerdir. Esas sözleþme hükümleri ise ihraç primleri, im-
tiyazlý paylar, rüçhan haklarý ve konulacak sermayeye iliþkin olabilir. Tasarý, konulabilecek serma-
yenin türüne iliþkin bir sýnýrlama getirmemiþ ve ayrýca pay bedellerinin hangi oranda ödenmesine
iliþkin herhangi bir sýnýr öngörmemiþtir. Ancak esas sözleþmenin aynî sermaye konulmasýný yasak-
lamasýna, ihraç edilecek paylarýn bedellerinin tümünün ödenmesi zorunluðu getirmesine bir engel
yoktur. Esas sözleþmede kayýtlý sermayeye iliþkin düzenlemeye 340 ýncý maddenin ayrýk durumlar
hariç - bir engel oluþturabileceði düþünülmemelidir; meðerki, düzenleme anonim þirkete ve/veya
kayýtlý sermaye sistemine aykýrý olsun.

Ýkinci fýkra: Kayýtlý sermaye sisteminde sermaye yönetim kurulu kararýyla artýrýlacaktýr. Bu-
nun için yönetim kurulu önce, sermaye artýrýmýnýn gerektirdiði þekilde, esas sözleþmenin ilgili mad-
desinin deðiþik (yeni) þeklini hazýrlar. Tasarýnýn 333 üncü maddesi uyarýnca Bakanlýðýn iznini ge-
rektiriyorsa bu izni alýr. Anýlan maddeye göre izne gerek yoksa yönetim kurulu deðiþik metni kara-
rýyla kesinleþtirir. Duruma göre izni alýnmýþ veya kendi kararýyla kesinleþmiþ esas sözleþmenin de-
ðiþik metnini, kendi artýrma kararýný, bu kararýn yürütülmesi için belirlediði kurallarý esas sözleþme-
de öngörüldüðü þekilde ilân eder.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra bu tür sermaye artýrýmýnýn ortak hükümler (Tasarý m. 456-458) dý-
þýnda 459 uncu maddeye yapýlan gönderme ile kýyas yoluyla uygulanacak hükümleri göstermekte-
dir. Bunlar 341 ilâ 347 nci maddelerdir.
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Dördüncü fýkra: Yönetim kurulu birinci fýkrada belirtildiði üzere esas sözleþmede öngörülen
yetki sýnýrlarý içinde artýrýmý karara baðlar. Dördüncü fýkra yönetim kurulunun haklarýnda karar ala-
bilmesi için özel olarak yetkilendirilmiþ olmasý gereken konularý göstermektedir.

Beþinci fýkra: SerPK'da olduðu gibi bu tür artýrým dolayýsýyla yönetim kurulu kararlarý aleyhi-
ne iptal davasý açýlabilmesi olanaðý tanýnmýþ ve beþinci maddede uygulanacak hükümler gösteril-
miþtir.

Madde 461 - Paysahibinin yeni pay alma hakký, paysahibini koruyucu kurallar konularak ye-
nileþtirilmiþtir. Ayrýca, kapalý þirketlerin de kayýtlý sermaye sistemini kabul edebilecekleri gözönü-
ne alýnarak yönetim kuruluna yönelik hükümlere yer verilmiþ, rüçhan hakkýný kullanma süresini be-
lirlemeye yetkili organ gösterilmiþ ve payýn devrinin kýsýtlandýðý hallerde, bunun yeni pay alma hak-
kýnýn sýnýrlandýrýlmasý için bir bahane olarak kullanýlmasýna olanak verilmemiþtir. Yeni paylarý al-
mada paysahibinin önceliðini vurgulamak amacýyla, kenar baþlýkta, uygulamamýzda yaygýnlýk ka-
zanmýþ bulunan "rüçhan" hakký kelimesine de yer verilmiþtir. Eþit iþlem ilkesinin (Tasarý m. 357)
aðýrlýðýný duyurduðu maddeye bazý hükümlerin de Ýsv. BK m. 652b esin vermiþtir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra her paysahibinin mevcut katýlma oranýna göre pay alma hakký bu-
lunduðunu, 6762 sayýlý Kanunun 394 üncü maddesine nazaran daha açýk bir ifadeyle belirtmekte-
dir. Yeni pay alma hakkýnýn belirlenmesinde itibarî deðer esas alýnýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra yeni pay alma hakkýný güçlendiren, dolayýsýyla paysahibini koruyan
dört ilkeye yer vermektedir: (1) Mevcut hükmün aksine Tasarýya göre rüçhan hakký esas sözleþme
ile sýnýrlandýrýlamaz ve kaldýrýlamaz. Yeni sisteme hâkim olan düþünce bu hakkýn kaldýrýlmamasý-
nýn, hatta sýnýrlandýrýlamamasýnýn gerekli olduðu bu yola ancak istisnaen gidilebilmesidir. Ýstisna-
nýn uygulanmasý söz konusu ise, genel kurul somut olayýn özelliklerine göre kararýný vermelidir.
Esas sözleþmede yer alacak ve hakký kaldýrmaya ya da sýnýrlandýrmaya olanak veren genel bir hü-
küm bu temel düþünce ile çeliþirdi. (2) Bu hak ancak haklý sebeplerin varlýðýnda kaldýrýlabilir veya
sýnýrlandýrýlabilir. Haklý sebepler sýnýrlý sayý (numerus clausus) deðildir. Tasarýda yer alan örnekler,
haklý sebeplerin bu örnekler çerçevesinde belirlenmesini gerekli kýlmaz. Þirketin finansal menfaat-
leri, ödeme dar boðazýndan kurtulma, teknoloji alýnmasý gibi sebeplerde haklý niteliktedir. Tasarýnýn
örnekleri bir iþletmenin, iþletme kýsýmlarýnýn, iþtiraklerinin devralýnmasý gibi yapýsal deðiþiklikler-
le iþçilerin þirkete katýlmalarýnýn saðlanmasýna yöneliktir. (3) Bir diðer güçlü koruyucu hüküm ikin-
ci fýkranýn üçüncü cümlesinde yer alýr. Yeni pay almanýn kaldýrýlmasý veya sýnýrlandýrýlmasý, paysa-
hibi olsun olmasýn (haklýlýk temeli olmadan) bazý kiþilerin yararlandýrýlmasýnýn ve bazý paysahiple-
rinin kayba uðratýlmasý amacý ile kullanýlamaz. Söz konusu kuralla bazý paysahiplerinin aleyhine
yapýlan grup içi yapýsal deðiþikliklerin ve pay oranlarýnýn sulandýrýlmasýnýn önlenmesi amaçlanmýþ-
týr. Bu hüküm ayrýca, eþit iþlem, haklarýn sakýnýlarak kullanýlmasý, çoðunluk gücünün haklýlýkla sý-
nýrlandýrýlmýþ bulunduðu ilkelerine açýkça vurgu yapmaktadýr. (4) Aðýrlaþtýrýlmýþ nisap ise önleyici
niteliði ile bir azlýk hakký oluþturmaktadýr.

Yukarýdaki 1-3 üncü ilkelere kayýtlý sermayeyi kabul etmiþ kapalý þirketlerde yönetim kurulu
da uymak zorundadýr. Bu konuda SerPK'da yer alan ilkelerin saklý olduðu þüphesizdir.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra sadece onbeþ günlük süreyi belirlememekte, ayný zamanda yöne-
tim kuruluna bir anlamda emir vermektedir. Yönetim kurulu onbeþ günlük kullanma süresi vererek
görevini kanuna uygun olarak yerine getirmiþ olmaz. Kurulun hakkýn "kullanýlabilmesi"ne elveriþ-
li olan süreyi vermelidir.
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Dördüncü fýkra: Bu fýkra bazý tereddütleri ortadan kaldýrmak ve bazý hukuka aykýrý uygula-
malara engel olmak amacýyla öngörülmüþtür.

Beþinci fýkra: Bir anonim þirketin hisse senetlerinin (paylarýn) devrine kýsýtlamalar getirirken
gözettiði menfaat ile pay sahibinin yeni pay alma hakkýndan doðan menfaati karþýlaþtýðýnda, rüçhan
hakký tercih edilir. Hüküm bu ilkeyi bir taraftan koymakta bir taraftan da ilkenin uygulama alanýný
sýnýrlandýrmaktadýr. Bu tercih ilkesi sadece paysahibi olarak rüçhan haklarýný korur; tercih ilkesin-
den paysahibi olmayýp devraldýðý rüçhan haklarýný kullanan kiþiler yararlanamaz. Bu husus beþinci
fýkrada "þirket rüçhan hakký tanýdýðý" ibaresi ile ifade edilmiþtir. Paysahibi olmayan herhangi bir ki-
þinin devren haiz olduðu rüçhan haklarýný kullanmasýna Tasarý 491, 492 ve 493 üncü maddelere ko-
nulmalarý olanaðý tanýnmýþ bulunan baðlama hükümlerine dayanýlarak engel olunabilir.

Madde 462 - Hüküm yenidir. Ýçkaynaklardan sermaye artýrýmýna, sadece bir madde ayrýlmasý
eleþtirilebilir ve bu konunun daha fazla hükümle düzenlenmesinin gerekli olduðu görüþü ileri sürü-
lebilir. Bu görüþ temelde doðrudur. Ancak, içkaynaklardan sermaye artýrýmýnýn bedelsiz pay ihracý-
na iliþkin fonlarla ilgili, fonlarýn vergi hukuku ile sýký baðlantý içinde bulunduðu, vergiye tâbi fon-
larýn iþlemezliðe mahkûm olduðu unutulmamalýdýr. Ýçkaynaklardan sermaye artýrýmý VUK m. 298,
298 mükerrer ve enflasyon muhasebesi sebebiyle de geçici 25 inci maddede ayrýntýlý hükümlere
baðlanmýþtýr. Anýlan maddelerin bazý maddî hukuk kurullarý içerdikleri, bazý vergi hukuku hüküm-
lerinin maddî hukuk normu niteliðini de haiz olduklarý gerçektir. Bu hükümlerin Tasarýya alýnmala-
rý karmaþa yaratabilir. Bu sebeple 462 nci madde bu konudaki esaslarý öngörmüþ ve vergi hukuku
bünyesinde yer alan ilgili hükümlerin maddî hukuk niteliklerini tanýmýþtýr. Maddede mevzuata ve
fonlara bu amaçla gönderme yapýlmýþtýr. Ayrýca artýrma usulüne iliþkin kurallar da getirilmiþtir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra Tasarýda ve diðer mevzuatta yer alan iç kaynaklarý göstermekte ve
mevzuattaki fonlara gönderme yapmaktadýr. Ýçkaynaklar sýnýrlý sayý (numerus clausus) karakter ta-
þýmaz; fonlar ise belirlenmeden mevzuatta sermayeye eklenmesine cevaz verilen fonlar olarak ta-
nýmlanmýþtýr. Tasarýda yer alan iç kaynaklar esas sözleþme ve/veya genel kurul kararýyla ayrýlmýþ
(isteðe baðlý) yedek akçeler ile, kanunî yedek akçelerin serbest kýsýmlarýdýr. Diðer mevzuatta ise
fonlar söz konusudur Bunlarýn örnekleri yeniden deðerleme, iþtirak ve taþýnmaz satýþ hâsýlatý ve enf-
lasyon fonudur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra içkaynaklardan yapýlan sermaye artýrýmýnda uygulanacak iþlemin gü-
venliðini saðlamaya yönelik kurallarý göstermektedir. Bu kurallar þöyle sýralanabilir: (1) Ýçkaynak-
lardan sermaye artýrýmý da bir iþlem denetçisinin (Tasarý m. 400, son fýkra) denetimine tabidir. Bu
tür sermaye artýrýmýnda, kullanýlan iç kaynaðýn þirkette gerçekte var olup olmadýðý ve varlýðý belir-
lenirse bu kaynaðýn artýrýmda kullanýlan miktarda var olup olmadýðý esas denetlenmesi gereken so-
rundur. Bu husus hem yýlsonu finansal tablolarýný denetleyen denetçi hem de sermaye artýrýmý de-
netçisi tarafýndan açýk ve yazýlý bir beyanla (raporla) kanýtlanmalýdýr. Ýþlem denetçisi yanýnda denet-
çinin beyanýnýn da alýnmasýnýn sebebi bu denetçinin iþletmeyi tanýmasýdýr. (2) Ýçkaynaðýn ve mik-
tarýnýn belirlendiði bilânçonun tarihi ile raporlarýn tarihi arasýnda en çok altý ay bulunabilir. Bu sü-
re aþýlmýþsa kanun içkaynaðýn kullanýlmýþ olmasý olasýlýðýný bir varsayým olarak kabul etmekte ve
içkaynaðýn daha yeni tarihli bir bilânço ile doðrulanmasýný öngörmektedir. Bu bilânçonun genel
kurulca onanmýþ olmasý þart deðildir. Ýþlem denetçisinin onayý yeterlidir. Yeni bilânçonun eskisi-
nin deðerlerinin revizyonu suretiyle çýkarýlmasý, yani kolaylaþtýrýlmýþ envanter yönteminin (TK m.
67) veya deðerlemeyi basitleþtirici yöntemlerin (TK m. 81), (somut olay gerçeði izin veriyorsa)
mümkündür.
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Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkranýn birinci cümlesi paysahiplerinin korunmasý amacýyla konul-
muþ, istisnasý bulunmayan, baþka bir deyiþle hiçbir sebeple bertaraf edilemeyecek olan emredici bir
kuraldýr. Uygulamada, bazý þirketlerin, bilânçoda sermayeye eklenebilecek bir fon mevcutken veya
böyle bir fonun hesaplanýp bilânçoya konulmasý yolu açýkken, önce nakdî sermaye artýrýmý yaparak
ve çoðu kez bunun miktarýný yüksek tutarak, artýrýma bazý paysahiplerinin katýlamamalarýndan di-
ðer bir grup paysahibine yarar saðladýklarý görülmektedir. Tasarý birinci cümle ile buna cevaz olma-
dýðýný emredici bir þekilde ifade etmiþtir. Kural hakim öðretinin ve Yargýtay'ýn görüþlerini kanunlaþ-
týrmaktadýr. Bu emredici kurala aykýrýlýðýn hukukî sonucu butlandýr.

Ýkinci cümle, þirketin nakdî sermayeye duyduðu gereksinimin acil olduðu ve þirketin nakdî ser-
maye artýrýmýný derhal yapmasýnda haklý sebeplerin bulunduðu haller düþünülerek Tasarýya konul-
muþtur. Hükmün, bu öngörülme amacý gözden kaçýrýlarak, bazý paysahiplerine zarar vermenin bir
aracý olarak kullanýlamaz. Þirketin acil nakdî ihtiyacýný dikkate alan bu hükmün uygulanmasý da
mahkemenin denetimi altýndadýr. Üçüncü cümle usule iliþkindir. Dördüncü cümle, içkaynaklardan
ve fonlardan yapýlan sermaye artýrýmlarýnda bedelsiz paylarýn iktisabýnýn kendiliðinden (ipso iure)
vukubulduðu açýkça belirtilerek teoriye ve Yargýtay kararlarýna uygun çözüm kanunlaþtýrýlmýþtýr. Bu
hüküm uyarýnca, içkaynaklardan yapýlan artýrýmýn kesinleþtiði an, eski pay, bedelsiz pay ile donan-
mýþ olarak yani, eski pay+bedelsiz paydan oluþan pay þeklinde doðar. Doðma ipso iure'dir. Yoksa
bir þirket organýnýn, bedelsiz payýn iktisabýna iliþkin bir karara ne gerek vardýr ne de organlarýn böy-
le bir karar almaya yetkileri vardýr. Bu hüküm uyarýnca, bedelsiz paya iliþkin eski paya baðlý hak
bir rüçhan hakký (Tasarý m. 461) deðildir. Bu sebeple ne sýnýrlandýrýlabilir ne kaldýrýlabilir ne de
bundan vazgeçilebilir. Son cümlede yer alan hüküm bu kuralý içermektedir.

Madde 463 - Çeþitli ülkelerin kanunlarýnda (Alm. POK 192 ilâ 201 inci paragraflarý; Avus.
POK 159 ilâ 168 inci paragraflarý; Fr. Loi no 66-537, m. 194, 195; Ýsv. BK m. 653-653i; Ýtal MK
2420bis) hemen hemen ayný kurallarla düzenlenmiþ bulunan þarta baðlý sermaye artýrýmý (ÞSA)'na
iliþkin Tasarýnýn 463 ilâ 472 nci maddelerinin kaynaðý Ýsv. BK m. 653-653i'dir. AT hukuku bu ku-
ruma iliþkin kurallara yer vermemiþtir. Bunun sebebi, AB üyesi ülkelerin ulusal hukuklarýnýn bir-
birlerine benzemeleri, uyumlaþtýrma gereðinin bulunmamasýdýr. Ancak 77/91 sayýlý Ýkinci Þirket
Yönergesinde beþ yýl süreli kayýtlý sermayenin bu amaçla da kullanýlabileceði belirtilmektedir
(2. Yönerge m. 25). ÞSA, yeni çýkarýlacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarýnýn alacaklýlarý-
nýn þirketin paysahiplerine dönüþmelerini amaçlayan bu yolla þirkete sermaye saðlayan, yani fi-
nansmana yardýmcý olan ve çalýþanlar için pay senedi çýkarýlmasýna olanak veren bir sermaye artý-
rýmý yöntemidir. ÞSA, muayyen sermaye sisteminin bir istisnasýdýr. Bu usulde sermaye, uzun sayý-
labilecek bir süre içinde, deðiþtirme ve alým haklarý sahipleri tarafýndan kullanýldýkça, damla dam-
la artar. Baþka bir deyiþle, sermayeyi, üçüncü kiþilerin kendilerine tanýnan alým ve deðiþtirme hak-
larýný kullanmalarý artýrýr. Her hak kullanýmýnda arttýðý için, sermaye deðiþkendir. Bu tür artýrýmda,
genel kurul kararý sermayeyi artýrmamakta, esas sözleþmede, kanunda sayýlmýþ kiþilere deðiþtirme
veya alým haklarýný kullanmak yolu ile yeni paylarý edinmek hakký saðlamak suretiyle, sermayenin
þarta baðlý artýrýlmasýna karar vermektedir. Baþka bir deyiþle genel kurul sermayeyi artýrmamakta,
sermayenin artmasýný alým ve deðiþtirme haklarýnýn kullanýlmasý þartýna tâbi kýlmakta; bu düzeni
kuran esas sözleþme hükmünü kabul etmektedir. Kayýtlý sermaye sisteminin aksine ÞSA'da genel
kurul yönetim kuruluna herhangi bir yetki devrinde de bulunmamaktadýr. Artýrýmýn gerçekleþme za-
maný üçüncü kiþilerin kararýna, yani þarta baðlý kalmaktadýr.

Anonim þirketin klasik ilkeleri ile pek baðdaþmayan bu tür artýrým Tasarýda ayrýntýlý hükümler-
le düzenlenmiþtir.
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Birinci fýkra: ÞSA için esas sözleþmede bir hüküm bulunmalý, artýrýmýn þartlarý ve kurallarý bu
hükümde yer almalýdýr. Bu bütün ÞSA'lara uygulanacak genel bir hüküm deðildir. Sistem gereði her
ÞSA için, ona özgü, yani ayrý bir esas sözleþme hükmüne gerek vardýr. Bir ÞSA tamamlanýnca, ona
iliþkin sözleþme maddesi hükmünü tamamladýðý, deyim yerindeyse bittiði, tükendiði için esas söz-
leþmeden çýkarýlýr. Yeni bir ÞSA için yeni bir esas sözleþme hükmünün kabulü gerekir. Bu sisteme
uygun olarak birinci fýkra yapýlacak ÞSA'nýn esas sözleþmesel temelini kuran yani, esas sözleþme
dayanaðýný oluþturan genel kurul kararýnýn içeriðini göstermektedir, bu bir artýrma kararý deðil, da-
yanak saðlayan bir esas sözleþme maddesidir. Esas sözleþme maddesinin 465 inci maddedeki içeri-
ðe sahip esas sözleþmeyi deðiþtiren ve esas sözleþmeye belli bir ÞSA için konulmuþ bir esas sözleþ-
me hükmü olmasý þarttýr. Genel kurulun kararý bir esas sözleþme deðiþikliði niteliðindedir. Genel
kurul bu yetkisini baþka bir organa devredemez. Tasarýnýn 465 inci maddesinde öngörülmüþ esas
sözleþme hükmü tescil edilir. Ancak ilân zorunlu deðildir. Çünkü, ilân üçüncü kiþileri ve özellikle
kredi verenlerden bazýlarýný, þirketin sermayesini artýrdýðý yanýlgýsýna düþürebilir.

Deðiþtirme ve alým haklarýný kullanarak þirketin pay senedini iktisap edebilme olanaðý sýnýrlý
sayý (numerus clausus) olarak belirli kiþilere tanýnmýþtýr. Bunlar iki gruptur: (1) Þirket veya toplu-
luk þirketleri tarafýndan yeni çýkarýlan, yani deðiþtirme hakkýný içererek ihraç edilmiþ bulunan tah-
villerin ve benzeri borçlanma araçlarýnýn alacaklýlarý; (2) çalýþanlar. "Topluluk þirketleri" ibaresi 195
ve devamý madde hükümlerindeki þirketleri ifade eder. "Çalýþanlar" sözcüðü þirketin ve topluluk þir-
ketlerinin iþçileri dahil sýfatlarý ne olursa olsun - tüm çalýþanlarý kapsar. Eskiden çýkarýlmýþ, yani
halen dolaþýmda bulunan tahvil ve diðer borçlanma senetlerinin sahiplerine tanýnýp tanýnmayacaðý
öðreti ile yargý kararlarýna býrakýlmýþtýr. Bu konu Ýsviçre'de tartýþmalýdýr.

Deðiþtirme hakký; tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarýna baðlanmýþ, sahibine söz konusu
borçlanma senetlerini tek taraflý iradesiyle, þirketin pay senedi ile deðiþtirme hakkýný veren bir hak-
týr. Bu hak yenilik doðurucudur. Tahvilin ve benzeri borçlanma araçlarýnýn alacaklýsý sadece mezkûr
senetlerde yazýlý anaparanýn ve faizinin deðil, bir alternatif faculta olarak þirketin pay senedini elde
etmeye iliþkin beklentinin de hâmîlidir. Yenilik doðurucu hakkýn kullanýmý ile, alacak ile pay sene-
di bedeli takas edilmiþ olur. Türk hukuku deðiþtirme hakkýný hisse senetleri ile deðiþtirebilen tahvil-
ler sebebiyle tanýmaktadýr.

Ýkinci fýkra: ÞSA'da deðiþtirme ve alým hakký sahibi tarafýndan alýnan (alýnacak olan) paysene-
dinin bedelinin ne zaman ne þekilde ödendiði Tasarýda açýkça belirtilmiþtir. Ýkinci fýkra bu konuda bir
ayrým yapmýþtýr. (1) Deðiþtirme hakkýnýn söz konusu olduðu hallerde, alýnan pay senedinin bedeli, de-
ðiþtirme hakkýnýn kullanýldýðý anda takas yolu ile ödenir. Alýnan pay senedinin bedeli bellidir. Bu be-
del pay senedini alacak olan deðiþtirme hakký sahibinin ödemesi gereken bir sermaye (taahhüt) borcu-
dur. Diðer yandan deðiþtirme hakkýnýn baðlý bulunduðu tahvil veya benzeri borçlanma senedinin içer-
diði anapara ve oluþan faiz tutarý da bellidir. Deðiþtirme hakký kullanýldýðýnda anapara ve faiz tutarý
pay senedinin bedeli ile ipso iure takas edilmiþ olur. (2) Alma hakký söz konusu ise pay senedinin be-
deli, alma hakký sahibi tarafýndan nakden ödenir. Bu pay senetleri ayîn karþýlýðý çýkarýlamazlar. Ancak
þirketin, alým hakký sahibinin bir iþletme veya aynîn satýþýndan dolayý þirketden alacaðý varsa iki ala-
caðýn takasý (þartlarý mahkeme kararlarý öðreti tarafýndan belirlenmek þartýyla) mümkündür.

Madde 464 - Birinci fýkra: Þartlý olarak artýrýlan sermayenin toplam itibarî deðeri sermayenin
yarýsýný aþamaz. Zira, sermayenin bir organ kararý ile artýrýlabileceði temel kuralýnýn istisnasý bir sý-
nýra baðlanmak zorundadýr. Þirketin sermayesi, üçüncü kiþiler tarafýndan sýnýrsýz olarak artýrýlamaz.

Ýkinci fýkra: Hüküm sermayenin korunmasý ilkesinin gereði olarak öngörülmüþtür.
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Madde 465 - Birinci fýkra: Yukarýda 463 ve 464 üncü maddelerin gerekçeleri verilirken be-
lirtildiði gibi, esas sözleþmede yer alan (almasý gereken) hüküm her ÞSA'ya uygulanabilecek genel
bir hüküm deðildir. Her ÞSA için ayrý, ona özgü bir esas sözleþme maddesine gerek vardýr. Bir ter-
tip artýrýmda dayanak olan esas sözleþme hükmü o tertip artýrým tamamlanýnca iþlevsiz ve konusuz
hâle gelir. Hüküm ifade etmez. Bu sebeple esas sözleþmeden silinir. Yeni bir tertip artýrým için ge-
nel kurul esas sözleþme deðiþikliði yolu ile yeni bir esas sözleþme maddesi kabul eder. Bu madde
de ikinci tertibin dayanaðý olur. Birinci fýkrada belirli bir tertip ÞSA'nýn dayanaðýný oluþturacak esas
sözleþme hükmünün zorunlu içeriði gösterilmiþtir. ÞSA'nýn türüne, yani sadece deðiþtirme ya da
alým haklarýna olanak tanýnmasýna veya her iki hakka da yer verilmesine göre bu maddede yer alan
kayýtlarýn esas sözleþmede bulunmasý zorunludur.

Birinci fýkranýn (a) bendinde o tertipdeki ÞSA'nýn toplam itibarî deðeri yazýlmalýdýr. Meselâ
200 bin TL veya mevcut esas sermayenin yarýsý kadar gibi.

(b) bendinde o belirli tertipde ÞSA ile artýrýlacak paylarýn ne kadarýnýn nama ne kadarýnýn ha-
miline olduklarý ve itibarî deðerleri gösterilir.

(c) bendde deðiþtirme ve/veya alým haklarýný kullanmaya yetkili kiþi gruplarý belirtilir. Meselâ,
"þirketin veya þirketin baðlý þirketi olan X'in ... yýlýnda çýkaracaðý deðiþtirilebilir tahvillerinin sahip-
leriyle, ihraç edilecek alým haklarýnýn sahibi olan þirketimiz çalýþanlarý" gibi.

(d) bendde mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarýnýn kaldýrýlmýþ olduðu ve bunun miktarý ya-
zýlacaktýr.

(e) bendinde ÞSA ile oluþan paylarýn varsa imtiyazlarý açýklanacaktýr.
(f) bendinde ise baðlam söz konusu ise bu belirtilecektir. Tasarý baðlý nama yazýlý pay ihracýna

izin vermektedir. Meselâ, "deðiþtirme ve alým haklarý esas sözleþmenin 18 inci maddesinde öngö-
rülmüþ bulunan devir sýnýrlamalarýna baðlýdýr" gibi.

Ýkinci fýkra: Tahviller ve benzeri borçlara baðlý deðiþtirme ve alým haklarý içeren tahviller ve
benzeri borçlar öncelikle paysahiplerine önerilmiyorlarsa esas sözleþme ikinci fýkradaki kayýtlarý
içerecektir. Bu kayýtlar þeffaflýðýn ve görselliðin saðlanmasý, yani paysahiplerine ÞSA'nýn tâbi oldu-
ðu þartlarýn açýkça gösterilmesi, gereðinde karþýlaþtýrma yapýlabilmesi amacýyla öngörülmüþtür.
Böylece yürürtülecek olan ÞSA için geçerli olan 466 ncý madde anlamýndaki haklý sebep esas söz-
leþmede yer alacaðý gibi, deðiþtirme ve alým haklarýnýn kullanýlma süreleri baþta olmak üzere diðer
haklarýn kullanýlmasýna iliþkin diðer þartlar belli olacaktýr. Ýhraç bedelinin hesaplanmasýna iliþkin
esaslar ayrýntýlý bir þekilde esas sözleþmede yer almalýdýr.

Üçüncü fýkra: Son fýkra 486 ncý maddesinin birinci fýkrasýna paraleldir.
Madde 466 - Birinci fýkra:ÞSA yöntemi ile sermaye artýrýmýnda paysahipleri zarara uðrarlar.

Çünkü, paysahiplerinin rüçhan haklarý kaldýrýlýr. Paysahipleri yeni paylarý alamadýklarý için þirket-
teki katýlma oranlarý düþer; teknik terimle sulanýr. Tasarý bu kaybý önerilme hakký ile dengelemek-
tedir. Önerilme hakký, þarta baðlý sermaye artýrýmýnda deðiþtirme veya satým hakký içeren tahville-
rin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce paysahiplerine önerilmesi zorunluðuna iliþkin yeni
bir paysahipliði hakkýdýr. Bu paysahipliði hakký, þirketin önerme, yani öneride bulunma zorunlu-
ðundan doðar. Önerilme hakký aracýlýðý ile, paysahibi yeni pay alma hakkýný dolaylý bir þekilde ko-
rumuþ olur. Bu hak sadece tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin deðiþtirme ve alým haklarý içer-
mesi halinde tanýnýr; yoksa çalýþanlara tanýnan alým haklarýnda paysahipleri önerilme hakkýna sa-
hip deðillerdir.
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Ýkinci fýkra: Önerilme hakkýna iliþkin hüküm emredici nitelikte olduðu için bu hak sadece
haklý sebeplerin varlýðýnda kaldýrýlabilir veya sýnýrlandýrýlabilir. Genel kurul kararýnýn Kanunun 421
(4). maddesi hükmüne göre alýnmasý gerekir. Haklý sebep þirketin menfaati yönünden deðerlendiril-
meli ve eþit iþlem ve haklarýn sakýnýlarak kullanýlmasý ilkesine uyulmalýdýr. Ýsviçre doktrininde bi-
rinci fýkranýn katý kurallar içerdiði bunun da piyasanýn gerçeklerine uymadýðý eleþtirisi yapýlýr. Pi-
yasa þartlarý (gereðinde) haklý sebep olarak kabul olunmalýdýr. Meselâ, bir aracý kurumun tahville-
rin tümünü satýn alma önerisini yapmasý halinde paysahiplerinin önerilme hakký kaldýrýlabilmelidir.

Üçüncü fýkra: Son fýkra ile paysahipleri bir kez daha korunmuþlardýr. Önerilme hakkýnýn kal-
dýrýlmasý, belli kiþilere haksýz yarar saðlamamalý, bu yolla ileride belli kiþilerin hâkimiyeti ele ge-
çirmesinin yolu açýlmamalýdýr.

Madde 467 - Birinci fýkra: Þarta baðlý sermaye artýrýmý kurumunun güven verebilmesi ve iþ-
lerlik kazanabilmesi için, deðiþtirme ve alým hakký sahiplerinin, paylarýn (pay senetlerinin) devirle-
rini sýnýrlayan esas sözleþme hükümlerine karþý korunmalarý gerekir. Söz konusu hükümler, anýlan
haklarýn kullanýlmasýný engellerse, deðiþtirme ve alým haklarý (belirsizlik sebebiyle) cazibelerini yi-
tirir ve sermaye piyasasý aktörleri baþta olmak üzere, kimse bu haklarý edinmeye talip olmaz. Birin-
ci fýkra iþte bu tehlikeyi önlemektedir. Ancak, þirket bu hakkýn açýkça, yani ÞSA yapýlmasý halinde
de nama yazýlý paylara iliþkin, esas sözleþmede yer alan sýnýrlayýcý hükümlerin aynen uygulanaca-
ðýný gene esas sözleþmede belirtmiþse sýnýrlamalar uygulanýr. Buna karþýlýk genel ifadeli esas söz-
leþme hükümleri istenen sonucu doðurmaz.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra bu haklarýn sermaye artýrýmlarýyla sulandýrýlmasýna engel olmak ama-
cýyla öngörülmüþtür.

Madde 468 - 468 inci madde sermaye artýrýmýnýn gerçekleþtirilmesinin þeklini ve maddî þart-
larýný düzenlemektedir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, deðiþtirme veya alým hakkýnýn kullanýlmasýnýn þeklî þartlarýný gös-
termektedir. Yenilik doðurucu nitelikteki bu haklar, sahibinin þirkete yönelteceði yazýlý bir beyanla
kullanýlýr. Bu beyanda þarta baðlý sermaye artýrýmýnýn dayanaðý olan esas sözleþme hükmüne gön-
dermede bulunulur. Gönderme ile kastedilen sadece esas sözleþme hükmüne iliþkin madde numara-
sýnýn belirtilmesi deðildir; somut olaya uygun olarak kullanýlan hak, deðiþtirilecek veya alýnacak pa-
yýn cinsi, sayýsý, itibarî deðeri (varsa) grubu, çýkarma bedeli ve saire hakkýnda beyanda bulunulma-
sýdýr. Sermayenin yeni sermaye getirmesi yoluyla artýrýlmasýnda öngörülmüþ bulunan iþtirak taah-
hütnamesinin yerini burada bu beyan aldýðýndan, esas sözleþmeye yapýlan gönderme de 459 (2)
hükmünün iþlevini yerine getirmektedir. Yazýlý beyan geçerlilik þartýdýr, esas sözleþme hükmüne ya-
pýlan göndermenin içeriði ise kullanýlan hakkýn þirket tarafýndan belirlenebilmesine yardýmcý olan
bir unsurdur. Bazý belirtici açýklamalar veya yollamalardaki eksikliklere raðmen, kullanýlan hak be-
lirlenebiliyorsa beyan geçersiz olmaz, aksi halde hukukî sonuç doðurmaz. Baþka bir deyiþle eksik-
lik ve aksaklýklar esas noktalarda olmamalýdýr.

Mehazdaki "kanun" sözcüðü, "mevzuat" olarak hukukumuza aktarýlmýþtýr. Çünkü, "kanun"
sözcüðü Türk Ticaret Kanunu veya diðer bir kanun þeklinde özgüleyici ve sýnýrlayýcý bir þekilde yo-
rumlanabilir, böylece idarî tasarruflar dýþlanabilirdi. Oysa izahname hukukumuzda tebliðlerle de
düzenlenebilmektedir.

Hükümde açýklýk bulunmasa bile beyanýn þirkete yöneltilmesi doðru olur. Ancak, ikinci fýkra-
da yer alan bankaya yapýlmasý halinde de beyan geçerli sayýlmalýdýr. Çünkü, hüküm beyanýn yönel-
tileceði yere iliþkin emredici bir kural koymadýðý gibi banka en az þirket kadar hatta þirketten çok
daha fazla iþlev sahibidir (bakýnýz. Ýkinci fýkra).
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Ýkinci fýkra: Taahhüdün ifasý (daha önce açýklandýðý gibi) ya payýn (pay senedinin) bedeli olan
paranýn yatýrýlmasý ya da takas ile gerçekleþir. Kanun burada þartlara uygunluðun incelenmesi gö-
revini bankaya býrakmýþtýr. Banka bir alýmý veya deðiþtirmeyi gerçekleþtiren temsilci konumunda-
dýr. Bu konum Ýsviçre öðretisinde, vataný olan Amerika Birleþik Devletleri'nde kullanýlan "principal
warrant/conversion agent" terimlerinden esinlenilerek "Options-oder Wandelstelle" olarak adlandý-
rýlýr. Ýnceleme sonucunda, ifanýn somut olayda gerçekleþmiþ olduðu kararýný þirket deðil banka ver-
diði için, ifa konusu payýn oluþumunda bankanýn iþlevi sorgulanmasý gereken önemdedir. Bankanýn
taahhüdün ifasýný kabul etmesi ona oluþumda hukukî bir rol tanýmýþtýr. Hükmün bankaya yüklediði
görev ve ona verdiði yetki gereði, bankanýn yurtiçinde bulunmasý þarttýr. Bankanýn, taahhüdün ifa-
sýný kabul edebilmesi için esas sözleþme hükmünü ve hak sahibinin beyanýný incelemesi ve þartla-
rýn oluþup oluþmadýðýna karar vermesi gerekir. Özel inceleme yükümü, bankaya sorumluluk yükler.
Tasarý bu sorumluluðu özel olarak düzenlememiþ, genel hükümlere býrakmýþtýr.

Banka olumlu sonuca varýnca beyanda belirtilen paylarý ilgili senetle deðiþtirirken ve/veya alým
hakký sahibinin tasarrufuna hazýr hâle getirirken bedeli de þirkete alacak yazar. Kendisini alacaklan-
dýrmýþsa, esas sermaye sistemindeki sermaye artýrýmýnýn aksine para bloke edilmez ve þirketin kul-
lanýmýna hazýr hâle gelir. Bankanýn hatasý çýkarýlan paylarýn geçerliliðini etkilemez. Böyle bir hata-
nýn ayrýntýlý ve kapsamlý sonuçlarý içtihada ve öðretiye aittir.

Üçüncü fýkra: Bankanýn taahhüdün ifasýný kabul etmesiyle ilgili paylar sahibinin tasarrufuna
býrakýlýrken paysahipliði haklarý da kullanýlabilir hâle gelir.

Yeni paysahibinin bildirim yükümünün düzenlenmesi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý (m. 210)
ile Sermaye Piyasasý Kurulunun yetkisindedir.

Madde 469 - Birinci fýkra: Hüküm esas ve kayýtlý sermaye sisteminden farklý ve þarta baðlý
sermayeye özgü bir denetleme öngörmüþtür. Denetleme hem þirket hem de banka nezdinde yapýlýr.
Denetimin konusu alým ve deðiþtirme haklarýnýn kullanýlma þartlarý ile ödeme ve takas iþlemleridir.
Bu sebeple, denetim bazý noktalarda hukukî nitelik de taþýr; sadece hesaplarýn incelenmesine özgü-
lenemez. Denetleme, kural olarak, hesap döneminin kapanmasýndan (471 inci madde göz önüne alý-
nýrsa, oldukça kýsa bir süre) sonra iþlem denetçisi tarafýndan yapýlýr. Denetimin amacý, yýl içinde çý-
karýlan paylarýn kanuna, esas sözleþmeye ve gereðinde izahnameye uygunluðunu saptamaktýr.

Denetleme raporu hatalara ve aykýrýlýklara iþaret ederse bunun sonuçlarý yönetim kurulu tara-
fýndan, aksaklýklarýn niteliklerine göre belirlenir. Bazý aykýrýlýklar ve bankanýn hatalarý hakkýnda
368 inci maddenin gerekçesine bakýlmalýdýr.

Yönetim kurulunun talebi üzerine denetim, hesap döneminin kapanmasýndan önce de yapýlabi-
lir. Yönetim kurulunun pay ihracýnda bankada bazý usulsüzlükler ve hatalar yapýldýðý kanaatine var-
masý veya bildirimler almasý vaktinden önce yapýlacak denetim için haklý bir gerekçedir. Aksaklýk
ve hatalarýn önünün kesilmesi, bankanýn ikaz edilmesi, deðiþtirilmesi, sorumluluðuna gidilmesi ve
diðer önlemlerin alýnabilmesi erken denetimi zorunlu duruma getirebilir. Inter alia, hesap dönemi-
nin bitiminden önce yeni deðiþtirme ve/veya alým haklarý çýkarýlacaksa yönetim kurulu gene hesap
döneminin sona ermesinden önce denetim isteyebilir. Yönetim kurulunun kararý herhangi bir kurul
ve mercinin onayýna baðlý deðildir; meðerki, esas sözleþmede bu yolda bir hüküm bulunsun.

Ýkinci fýkra: Denetçinin raporu kural olarak - yönetim kuruluna yöneltilir.
Çekincesiz ve þartsýz bir iþlem denetçisi raporu 471 inci maddedeki tescile dayanak oluþturur.

Bu sebeple ikinci fýkrada, "Denetçi raporu verir" yerine "Uygunluk halinde denetçi bunu doðrular"
denilmiþtir.



---- 225 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

Madde 470 - Bu maddeye göre yönetim kurulu iki görevi yerine getirir. Birinci görev, denet-
çinin yazýlý doðrulamasýný alýnca yönetim kurulunun bir beyanname düzenlemesidir. Bu beyanna-
menin iþlevi, kuruluþtaki kurucular beyaný (m. 349) ile diðer sermaye artýrýmlarýnda öngörülmüþ bu-
lunan yönetim kurulu beyanýna (m. 457) özdeþtir; onlarla ayný niteliktedir (anýlan maddelerin ge-
rekçelerine bakýnýz.). Ýkinci görev, yönetim kurulunun esas sözleþme hükmünü artan sermayeye
uyarlamasýdýr. Bu uyarlama sermayenin artýrýlmasý olmadýðý gibi, esas sözleþme deðiþikliði de de-
ðildir. Çünkü, sermaye yýl içinde çeþitli tarihlerde hak kullanýmlarýyla kurucu etkiyle - artmýþ ve
esas sözleþmenin ÞSA'ya iliþkin maddesi, hak kullanýmlarýyla deðiþmiþtir. Yönetim kurulunun yap-
týðý durumu, gerçeðe getiren, gerçeði esas sözleþmeye yansýtan bir uyarlamadýr. Uyarlama yönetim
kurulunun belirleme niteliðinde bir kararýyla yapýlýr. Bu karar genel kurulun onayýna sunulamaz.
Uyarlama kararý beyannamenin içinde de yer alabilir.

Madde 471 - Yönetim kurulu, Tasarýnýn 468 inci maddesinde öngörülen iþlem denetçisinin
doðrulama yazýsý, 469 uncu maddede düzenlenmiþ bulunan beyanname ve ayrý ise uyarlama kararý
ile birlikte ticaret siciline baþvurarak esas sözleþme deðiþikliðini tescil ettirir. Tescil açýklayýcýdýr.
Ýlân þart deðildir.

Madde 472 - Þarta baðlý sermaye konusuz kalmýþ, yani hak kullanýmlarýyla genel kurul kara-
rýnda öngörülen tutara ulaþýlmýþ, baþka bir deyiþle o tertibe iliþkin þarta baðlý sermaye artýrýmý ger-
çekleþmiþse, yönetim kurulu, bu artýrýmýn dayanaðý olan hükmü esas sözleþmeden çýkarýr. Hükmün
çýkarýlmasý esas sözleþmenin deðiþtirilmesi deðildir. Çýkarma tescil ve ilân olunur. 472 nci madde
bunun için gerekli belgeleri ve usulü belirlemektedir.

Madde 473 - Madde, küçük ifade deðiþiklikleriyle 6762 sayýlý Kanunun 396 ncý maddesinin
tekrarýdýr.

Madde 474 - Madde, küçük ifade deðiþiklikleriyle 6762 sayýlý Kanunun 397 nci maddesinin
tekrarýdýr. Bu maddede, uygulamada kötüye kullanýlan, üç ilân þartýnýn amaca uygun bir þekilde ger-
çekleþtirilmesi yönünde bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. Uygulamada, üç ilân aralýksýz olarak yapýlmakta,
bu suretle maddenin ilâna baðladýðý yarar ortadan kaldýrýlmaktadýr. Kanunun amacý olabildiðince
çok alacaklýnýn durumdan haberdar edilmesidir. Oysa uygulamada aralýksýz yapýlan ilânlarla haber-
dar olmalarý olanaðý tamamen ortadan kaldýrýlmaktadýr. Hükümde yediþer gün ara verilerek “rati-
oleges”e yani Kanunun amacýna uygun düzenleme yapýlmýþtýr.

Madde 475 - Madde, küçük ifade deðiþiklikleriyle 6762 sayýlý Kanunun 398 inci maddesinin
tekrarýdýr.

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay

Madde 476 - Payýn itibarî deðerini düzenleyen ve esasýnda 6762 sayýlý Kanunun 391 inci mad-
desinin içerdiði kurallara aynen yer veren bu hüküm, 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Para Birimi Hakkýndaki Kanunun gereði olarak, 5274 sayýlý Kanuna uygun olarak deðiþtirilmiþtir.

Madde 477 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 400 üncü maddesinin, hukukî sonuçlarý deðiþtirme-
yen bazý deðiþiklikler yapýlarak tekrarýdýr.

Madde 478 - Ýmtiyazlý paylar, 6762 sayýlý Kanunun yarým yüzyýlý aþan uygulamasýnýn somut-
laþtýrdýðý bazý katkýlar gözönüne alýnýp, sistemden tamamen çýkarýlmalarýnýn doðurabileceði boþlu-
ðun yol açabileceði sakýncalar, hatta tehlikeler irdelenerek, çeþitli ülkelerin (inter alia, Ýsv. BK. m.
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654 vd., Alm POK 139 uncu ve devamý paragraflarý; oydan yoksun imtiyazlý paylar; Avus. POK
115 ilâ 117 nci paragraflarý; Ýtal. MK 2351; Fr. 1966 OK m. 269) bu konudaki düzenlemeleri, özel-
likle söz konusu paylara getirilen sýnýrlamalar da deðerlendirilerek yeniden düzenlenmiþtir. Ayrýca
Tasarýya imtiyazlý paylarýn kötüye kullanýlmalarýný engelleyici bazý mekanizmalar konulmuþtur. Ým-
tiyazlý paylarý yasaklayan bir AT yönergesi yoktur. Sadece þirketlere iliþkin Beþinci Yönerge öneri-
sinde 33 (2) hükmü mevcuttur.

Birinci fýkra: Bu fýkra dört temel ilkeyi içerir: (1) Ýmtiyazlý paylar ihraç edilebilir. (2) Anýlan
paylar ilk esas sözleþmede öngörülebileceði gibi, esas sözleþme deðiþtirilerek de çýkarýlabilir veya
mevcut paylara imtiyaz tanýnabilir. (3) imtiyaz sadece esas sözleþmeyle tanýnabilir. (4) Ýmtiyaz ki-
þiye deðil, paya tanýnabilir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra imtiyazlý payý tanýmlamaktadýr. Özgün olan tanýmýn unsurlarý þöyle
açýklanabilir: (1) Ýmtiyaz paya tanýnan üstün bir haktýr. Üstünlük, adî paya nazarandýr. Gerçekten,
6762 sayýlý Kanunda öngörülmüþ, çeþitli kanunî haklarýn kaynaðý olan bir pay (kavramý) vardýr. Bu
pay adî paydýr. Kaynakta sadece "pay" sözcüðü kullanýlmamýþ payýn adî olduðu da ayrýca belirtil-
miþtir (Stammaktien, actions ordinaires, azioni ordinarie). Tasarýnýn 478 inci maddesinin ikinci fýk-
rasý hükmünde kullanýlan "üstün" sözcüðüne hiyerarþik üstünlük anlamý verilmemelidir. Bu sözcük
imtiyazlý paylarýn adî paylara nazaran daha fazla paysahipliði haklarý saðladýðýný ifade eder. Bu an-
lamda ikinci fýkra Ýsv. BK m. 656 (1)'deki "imtiyazlý paylar, adî paylara nazaran daha fazla haklar-
dan yararlanýrlar" ibaresi ile benzerlik göstermektedir. Ýsv. BK'nýn bu maddesinin çevirisinde kulla-
nýlan "daha fazla hak" ibaresi baþarýlý bulunmayabilir. Ancak Almanca metinde geçen "Vorrechte"
sözcüðünün Türkçe'de, özellikle hukuk dilinde tam karþýlýðýný bulmak mümkün deðildir. Anýlan
sözcük yerine Fransýzca ve Ýtalyanca metinde "avantaj" sözcüðü kullanýlmýþtýr. Avantaj sözcüðü
günlük Türkçeye girmiþtir. Sözlükler bu sözcüðe, "üstünlük, yarar, fayda, olumlu bir durum" anla-
mýný vermektedirler. Ýkinci fýkradaki "üstün hak" da bu anlamda yorumlanmalýdýr. Böylece 6762 sa-
yýlý Kanunun 401 inci maddesinde öngörülmemiþ bulunmasýna raðmen, hâkim öðretinin (1937 ta-
rihli Alm. POK 11 inci paragrafýnýn etkisiyle var kabul ettiði) "diðer paylara nazaran" ibaresine da-
yalý imtiyaz tanýmý deðiþmiþtir. (2) Ýmtiyaz esas itibarýyla malvarlýðý haklarýnda tanýnabilir. Bunun
bir istisnasý olan oyda imtiyaz ayrý bir rejime baðlanmýþtýr (bakýnýz. TK m. 479). Bu ayrýk rejimin
temelinde, Tasarýnýn esasýnda oyda imtiyaza kapalý olduðu, bu imtiyazýn istisnaen ve mahkeme ka-
rarýyla tanýnabileceði ilkesi (düþüncesi) yatmaktadýr. Bu düþünce modern anlayýþla Amerika Birle-
þik Devletleri ve AB'deki geliþmelerle de örtüþmektedir. Amerika Birleþik Devletleri'nde "bir pay,
bir oy" ilkesi hâkimdir. Fransa'da "iki kat" imtiyazý geçerlidir. Gerçekten Fransýz Ticaret Kanunu,
sadece nama yazýlý paylarda mevcudun iki katý ile sýnýrlý imtiyaza izin vermekte, bunu da iki yýldan
beri pay defterine kayýtlý paylara tanýmaktadýr. Almanya 1998 tarihli "Ýþletmeler Alanýnda Kontrol
ve Þeffaflýk Kanunu" (KonTraG) ile Alm. POK 12 nci paragrafýný deðiþtirmiþ bir uyumlaþtýrma sü-
resi öngörerek oyda imtiyazlý paylarý kaldýrmýþtýr. Ýsviçre'de 1991 reformunda kurum korunmuþ, an-
cak bu tür paylarda 1:10 ile kaldýraç güç (leverage) sýnýrlamasýna gidilmiþtir. Bu sýnýrlama Tasarýya
da esin vermiþtir. (3) Esas sözleþme ile bazý paylara yeni paysahipliði hakký veya haklarý tanýnabi-
lir. Bu da imtiyazlý pay gibi mütalâa edilir.

Üçüncü fýkra: 360 ýncý maddedeki açýklamalara bakýlmalýdýr.
Madde 479 - Birinci fýkra: Birinci fýkra oyda imtiyaz tanýnmasý yöntemini emredici bir hü-

kümle sýnýrlamaktadýr. Oysa imtiyaz eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilmek
suretiyle tanýnýr; farklý itibarî deðerdeki paylara eþit oy hakký tanýnarak imtiyazlý pay yaratýlamaz.
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Bu yasak oyda imtiyaza iliþkin kanunî sýnýrlamalarýn özellikle kaldýraç güç sýnýrlamasýnýn dolanýl-
masýnýn engellenmesi ve karýþýklýklara yol açýlmamasý ve özellikle 479 (2) hükmünün uygulanma-
sýnda güçlüklerle karþýlaþýlmamasý için öngörülmüþtür. Birinci fýkra eþit olmayan (farklý) itibarî de-
ðerdeki paylara eþit oy hakký saðlayarak imtiyaz tanýnmasýný yasaklamýþtýr. Meselâ A grubunda bir
payýn itibarî deðeri 1-TL B grubundaki bir payýn itibarî deðeri 5-TL ise bu paylarýn herbirine birer
oy hakký vererek A'ya imtiyaz tanýnamaz. Ancak birinci fýkradaki kural imtiyazýn muhakkak eþit iti-
barî deðerli paylara farklý oy hakký verilerek tanýnmasýný gerektirmez. Farklý itibarî deðerdeki pay-
lara farklý oy hakký verilerek de imtiyaz tanýnabilir. Meselâ, bir A grubu payýn itibarî deðeri 1-TL,
B grubu payýn deðeri 3-TL ise, B grubu paya 6 oy hakký tanýnabilir. Normal olarak itibarî deðere
göre oy hakký ilkesi (Tasarý m. 434 (1)) uyarýnca üç oya sahip olmasý gerekirken B grubu her paya
altý oy hakký tanýnmýþ olmasý B'ye tanýnmýþ bir oy imtiyazýdýr. Ancak bu yöntemle tanýnacak imti-
yaz maddenin ikinci fýkrasýyla sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Tasarý ikinci fýkrasý ile oyda imtiyazý sýnýrlandýrmýþtýr (Ýkinci kategori sýnýrlama-
lar üçüncü fýkradadýr). Sýnýrlamalardan birincisi ikinci fýkrada öngörülmüþtür: Bir paya en çok on-
beþ oy hakký tanýnabilir. Bu halde oyun itibarî deðere göre hesaplanmasý kuralý (Tasarý m. 434 (1))
uygulanmaz. Bu sýnýrlama çok yönlüdür: (1) Onbeþ oy sýnýrý adî paylar dikkate alýnarak belirlenir.
(2) adî pay ile birlikte 434 üncü maddede öngörülen itibarî deðer ilkesi uygulanmaz. (3) Hüküm sý-
nýrýn iki halde kalkacaðýný öngörmüþtür. Her iki halde de mahkeme kararý gereklidir.

Ýkinci fýkrada bir paya ençok onbeþ oy hakký tanýnabileceðine iliþkin hükme Ýsv. BK m. 693
(2)'nin ikinci cümlesi esin vermiþtir. Ancak, TK ile Ýsv. BK'nýn oyda imtiyazýn sýnýrlandýrýlmasýna
iliþkin sistemleri tamamen farklýdýr. Fark herhangi bir benzerlik bulmaya olanak býrakmayacak ka-
dar büyüktür. Türk sisteminin birinci taþýyýcý kolonu, oyda imtiyazýn eþit itibarî deðerdeki paylara
farklý sayýda oy hakký verilerek tanýnmasýdýr. Bu ilke, (yukarýda da ifade edildiði gibi) yasaklama-
mýþ olmakla birlikte, bir anonim þirkette farklý itibarî deðerde paylarýn bulunmasý halinde oyda im-
tiyazlý pay yaratýlmasýný zorlaþtýrmýþtýr. Böyle bir varsayýmda oyda imtiyazlý pay oluþturulmasýna
iliþkin sistemden doðan þartlar ve oyun alanýnýn sýnýrlarý öðreti ve mahkeme kararlarýnca belirlene-
cektir. Sistemin ikinci taþýyýcý kolonu, bazý paylara oyda imtiyaz tanýnýnca kanunun 434 üncü mad-
desinde öngörülen paysahibinin paylarýnýn itibarî deðeriyle orantýlý olarak oy kullanacaðý ilkesinin
oyda imtiyazlý paylar yönünden hüküm ifade etmemesidir. Çünkü, 479 uncu maddenin ikinci fýkra-
sýnda bir paya ençok onbeþ oy hakký tanýnabilir, hükmü ile oy hakký, itibarî deðeri dikkate alýnmak-
sýzýn "pay"a baðlanmýþtýr. Meselâ, bir anonim þirketde A grubu paylarýn itibarî deðerleri 1-YTL, B
grubu paylarýn itibarî deðerleri 3-YTL ise ve bunlara 4 oy hakký tanýnmýþsa, B grubuna dahil her
pay, itibarî deðerlerinden soyutlanarak sadece 4 oy hakký saðlar, yoksa itibarî deðer gözönüne alý-
narak 15 oy vermez. Zira 5 oy "itibarî deðer"e deðil, itibarî deðer dikkate alýnmaksýzýn "pay"a bað-
lanmýþtýr. Bu hesaplama yapýlýrken Ýsv. BK m. 693 (2)'de olduðu gibi itibarî deðeri büyük ve küçük
pay ayrýmý yapýlmayacaktýr. Oyda imtiyazlý paylarýn bulunmasý halinde Kanunun 434 üncü Madde-
sinin ikinci fýkrasýndaki birden fazla paya sahip olan paysahipleri ile ilgili sýnýrlama oyda imtiyazlý
paylarý da etkileyebilir. Çünkü, sýnýrlamanýn oyda imtiyazsýz paylara özgülenmesine iliþkin bir ku-
ral ne 434 üncü maddede, ne de kanunun baþka bir maddesinde yer almaktadýr. Baþka bir kanun
farklý bir kurala yer vermiþse bu kurala da Tasarýnýn 340 ýncý maddesi uygulanacaktýr. Açýklanan ku-
ral Tasarýnýn 434 üncü maddesinin üçüncü fýkrasýndaki istisnaî halde de uygulanacaktýr.

Tasarýnýn böylece 479 uncu maddenin birinci fýkrasý ve ikinci fýkrasýnýn birinci cümlesinde yer
alan hükümlerle oyda imtiyazýn kaldýraç gücünü Ýsv. BK'dan, hatta Fr. TK'dan çok daha fazla sýnýr-



---- 228 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

lamýþtýr. Tasarýnýn 421 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnýn (b) bendindeki imtiyazlý pay oluþturulma-
sý amacýyla yapýlan esas sözleþme deðiþikliðinde aranan aðýrlaþtýrýlmýþ nisap da sistemin koyduðu
bir diðer sýnýrdýr.

Bir paya tanýnan en çok onbeþ oy hakký sýnýrlamasý iki halde ve ancak mahkeme kararýyla ve
mahkeme kararýnda öngörülen hükümler çerçevesinde kalkar. Tasarý, Türk anonim þirketlerinin ya-
pýlanmalarýný ve çalýþma düzenlerini aile þirketi modelinden çýkarmayý ve kurumlaþtýrmayý bir hu-
kuk politikasý olarak benimsemiþtir. Kurumlaþtýrma politikasý, þirketlerin ömürlerinin, kurucularýn
veya onlarýn altsoylarýnýn ömürleri ile sýnýrlý olduðu inancýný (anlayýþýný) deðiþtirmeye ve þirketlere
devamlýlýk saðlamaya yöneliktir. Kurucu vefat edince þirket daðýlmamalýdýr. Kurumlaþma profes-
yonel yönetimi þart kýlar. Profesyonel yönetim ise, þirketdeki oy gücünden baðýmsýz yönetimdir.
Profesyonel yönetimin gerçekleþtirilmesinde oyda imtiyazlý paylar rol oynayabilir. Profesyonellere
býrakýlan küçük oranlý ancak oyda imtiyazlý paylar, mirasçýlarýn oy güçlerinin eseri olmayabilir. Za-
ten, her ülkenin sisteminden çýkarmak yolunda olduðu, kurumsal yönetim ilkelerine pek uymayan
oyda imtiyazlý paylarýn TK'da býrakýlmasýnda kurumsallaþma düþüncesi rol oynamýþtýr. Yoksa Ta-
sarý oyda imtiyazlý paylarla yapay güç oluþturulmasý anlayýþýna kapalýdýr ve 1:15 oraný da uzak ol-
mayan bir gelecekte daha da düþürülebilir.

Kurumlaþma istisnasý mahkemeden ancak bir proje ile istenebilir. Mahkemelerin, istisnaya ka-
rar verirken aþýrý özen gösterecekleri, istisna tanýrken sert koþullar koyacaklarý ve bu konuda "cim-
ri" davranacaklarý þüphesizdir. Çünkü, katýlýk ratio legis gereðidir. Mahkemenin kararý üst mahke-
melerin denetimine tabidir.

Haklý sebepler de açýklanan hukuk politikasýna uygun olmalýdýr. Özelleþtirmede veya bu nite-
likte olmayan blok satýþlarda ülkenin stratejik menfaatlerinin korunmasý, bir þirketin dar boðazdan
kurtarýlmasý, halk paysahiplerinin korunmasý gibi bu amaçlarla ve iyi iþleyebilecek bir mekanizma
ile yönetimin profesyonellere býrakýlmasý Tasarý tarafýndan uygun görülmüþtür. Hüküm, kurumlaþ-
týrma istisnasý için projeyi zorunlu kabul etmiþtir. Mahkemenin haklý sebepler istisnasýnda da proje
istemesine engel yoktur. Tasarýnýn projeye baðlý mahkeme kararý sistemi bazý ülkelerde aranan Ada-
let Bakanlýðýnýn veya Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn ya da baþka bir kamu kuruluþunun izninden
daha amaca uygundur. Çünkü, Tasarýnýn sistemi ilkesel kararlarla geliþmeye açýktýr.

Mahkeme kararý ile projede deðiþiklik yapýlabileceði gibi ikinci fýkrada öngörülen hallerde
mahkeme kararýnýn geri alýnabileceði öngörülerek, istisnanýn kötüye kullanýlmasýna engel olunmak
istenmiþtir.

Üçüncü fýkra: Oyda imtiyazýn etkisizleþtiði kararlar sadece önem kriterine göre deðil, ayný za-
manda oyda imtiyazýn hâkimiyet kurulmasý aracý olarak kullanýlmasýna engel olmak amacýna göre
de belirlenmiþtir.

Tasarýnýn oyda imtiyazlý paylara olanak tanýmasýnýn temelinde ne güç ne de hâkimiyet oluþtu-
rulmasýna yardýmcý olmak düþüncesi vardýr. Kabul gören yaklaþým, akýlcý, çaðdaþ, kurumsal yöne-
tim ilkelerine dayalý amaca uygun, iyi, daðýnýk olmayan ve profesyonel yönetimdir. Baský aracý
olan, hâkimiyeti güvence altýna alma düþüncesine yönelik, kanunî sýnýr aþan oyda imtiyaz Tasarýya
aykýrýdýr.
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ÝKÝNCÝ AYIRIM
Pay Bedelini Ýfa Borcu ve Ýfa Etmemenin Sonuçlarý

Madde 480 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun m. 405 (1)'in bazý deðiþikliklerle - yerini
alan ve tek borç ilkesine açýkça yer veren bu hüküm, anonim þirketlerde, Tasarý ile ona dayalý esas
sözleþme düzenini egemen kýlmayý, borçlar hukuku sözleþmeleriyle oluþturulabilecek yan düzenin
esas sözleþme düzenini ortadan kaldýrmasýna sýnýrsýz bir þekilde izin vermemeyi amaçlamaktadýr.
"Paysahipleri sözleþmesi" veya "ortaklar sözleþmesi" diye Türkçeye çevrilen, ancak dünyada "sha-
reholders agreement" terimi ile adlandýrýlan, bazen de "joint-venture sözleþmesi" baþlýðýný taþýyan,
son yýllarýn dünya çapýnda en "populer" atipik sözleþmesi olan bu sözleþme, yabancý öðretide kul-
lanýlan terim ile esas sözleþme düzeni yanýnda, çoðu kez ona ve kanuna hükmeden veya ikisini de
birden bertaraf eden bir "yan düzen" yaratmýþtýr.

Ulusal hukukun uygun görmediði ve bu sebeple emredici hükümlerle koruma altýna aldýðý hemen
hemen her menfaat veya hak (çoðu kez) yan düzenle ya zedelenmekte ya da sýnýrlandýrýlmaktadýr. Bu
yan düzen güçlüye, hukukunu getirmek, hâkimiyet kurmak, istediði an istediði fiyatla karþý tarafýn
paylarýný almak veya paylarýný satmak hakkýný saðlamaktadýr. Veto haklarý da bu düzenin önemli sila-
hýdýr. Kara Avrupasý hukuklarý olabildiði oranda bu yan düzeni sýnýrlamaya çaba harcamaktadýr.

Tek borç ilkesi, hükümde "esas sözleþmeyle paysahibine, pay bedelini veya payýn itibarî deðe-
rini aþan primi ifa dýþýnda borç yükletilemez" þeklinde ifade olunmuþtur. Bu hüküm, yan düzenin
esas sözleþmeyle düzenlenmesine engel olduðu kadar emredici niteliði sebebiyle yan düzenin bazý
hükümlerini sorgulanabilir konuma getirmektedir. Hüküm baþka kanunlara engel olucu bir aracý
içermemekte, bu görevi sýnýrlý bir þekilde 340 ýncý maddenin son cümlesi üstlenmiþ bulunmaktadýr.

Ýlke yönünden 6762 sayýlý Kanunun 405 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn ifadesinde deðiþik-
lik yapýlmýþtýr. Mevcut metin "fazla bir þey ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz" di-
yerek ödeme sözcüðünü vurgulamýþtý. Bu da, Türk öðretisinde, hükmün sermaye ve prim borcu dý-
þýndaki diðer para borçlarýný kapsamadýðý görüþünün ileri sürülmesine sebep olmuþtu. Onun için
480 inci maddede "borç yükletilemez" ifadesi bilinerek kullanýlmýþtýr. Hükümdeki borç sözcüðü ge-
niþ anlam taþýmaktadýr.

Ýkinci fýkra: Hüküm, kayýtlý sermaye sistemini seçmiþ halka açýk anonim þirketler için SerPK
madde 12 ile uyum saðlamak amacýyla öngörülmüþtür.

Üçüncü fýkra: Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 405 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn tekrarýdýr.
Dördüncü fýkra: Ýkincil yükümü düzenleyen bu hüküm 6762 sayýlý Kanundaki hükmün tekrarýdýr.
Madde 481 - Hüküm, esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 406 ncý maddesinin tekrarýdýr. An-

cak mevcut metinde sorun yaratan iki noktada yeni metinde açýklýk saðlanmýþ, bir de hükme ilânýn
içeriðine iliþkin bir ekleme yapýlmýþtýr. Birinci cümlede (varsa) primin de ayný yolla isteneceði ve
yetkili organýn yönetim kurulu olduðu belirtilmiþtir. Yönetim kurulunun bu yetkisi devredilemez.
Esas sözleþmeler sadece "ilan yolu ile isteme" kuralýnda farklý düzenleme getirebilirler. Bu, þeffaf-
lýk ilkesi aleyhine ve paysahibinin haber almasýný zorlaþtýran yönde olamaz. 481 inci madde, ilâna
ek olarak, haber verme olanaðýný artýrmayý saðlamalýdýr. Ýlanýn içeriði de asgarî düzeyin belirlenme-
sine iliþkindir. Çaðrýnýn web sitesine de konulmasý 1524 üncü maddenin gereðidir.

Madde 482 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 407 nci maddesinin tekrarýdýr.
Madde 483 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 408 inci maddesinin kural olarak tekrarýdýr. Ancak

Tasarýda “ilgili paylar” ibaresi eklenerek uygulamada, gereksiz de olsa, tartýþmalara yol açan bir ko-
nuda açýklýk saðlanmýþtýr. Gerçekten, paysahibinin bedelleri ödenmiþ paylardan yoksun býrakýlmasý
mümkün deðildir. Yoksun býrakýlma sadece ýskat usulünün uygulandýðý paylar için söz konusudur.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM
Menkul Kýymetler
BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay Senetleri

Madde 484 -Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 409 uncu maddesinin birinci ve ikinci fýkra hüküm-
lerinden alýnmýþtýr. Ancak hüküm, birinci alt kýsmýn baþlýðýnda olduðu gibi "hisse senetleri" yerine
"pay senetleri" terimini kanunî terim olarak kabul edip kullanmýþtýr. Tasarý, 6762 sayýlý Kanun gibi,
anonim þirketteki sermayenin bölünmesi sonucu oluþan birime "pay" demektedir. Pay kanunî terim-
dir. Payýn kýymetli evrak niteliðinde bir senede baðlanýnca adýnýn "hisse" olarak deðiþmesinin ve
söz konusu senede "pay senedi" denmesinin makûl bir sebebi yoktur. "Pay senedi"ni içerdiði pay-
dan soyutlanmýþ olarak adlandýrýldýðý, bu senedin kanunî adýnýn (pay sözcüðü düþünülmeksizin) pay
senedi olarak konulduðu açýklamasý da ikna edici deðildir. Bu sebeple çeliþkiyi ortadan kaldýrmak
amacýyla senedin kanunî adýnýn "pay senedi" olmasý uygun görülmüþtür.

Madde 485 - Birinci fýkra: Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 410 uncu maddesinin yerini tutmak-
ta, ancak birinci fýkra iki önemli deðiþikliði içermektedir. Birinci deðiþiklik bir gerekliliðin açýkça
belirtilmesidir. O da, dönüþtürmenin ancak esas sözleþmenin deðiþtirilmesi suretiyle yapýlabileceði-
dir. Bu açýk hükümle tereddütlerin ortadan kaldýrýlmasý ve yanlýþ uygulamalarýn önlenmesi amaç-
lanmýþtýr. Üçüncü cümle de yeni olup, dönüþtürmenin kanunen yapýlmasýnýn gerekli olduðu haller-
de iþlemin yönetim kurulu kararý ile gerçekleþtirilmesini ve bunun esas sözleþmeye daha sonra an-
cak hemen yansýtýlmasýný hükme baðlamaktadýr. Hükümdeki "paylarýn türleri" ibaresi baþarýlý bu-
lunmayabilir. Paylarýn hamiline veya nama yazýlý olmalarýný ifade eden tür yerine, bir kýsým öðreti-
de tercih edilen "cins" sözcüðü de kullanýlabilir. Ancak mevcut metinde "nev'" sözcüðünün bulun-
masý ve Türk Medenî Kanunu 48 inci maddesinde "cins"in insana özgü bir nitelik olarak belirtilmiþ
olmasý sebebiyle "tür" sözcüðü tercih edilmiþtir.

Madde 486 - Hükmün birinci ve dördüncü fýkralarý 6762 sayýlý Kanunun 412 nci maddesinin
tekrarýdýr. Ýkinci fýkrada ise hamiline yazýlý pay senetlerinin bastýrýlmasý zorunluðu getirilmiþtir. Ýl-
mühaberlere nama yazýlý pay senetlerine iliþkin hükümlerin uygulanmasý öngörülerek kapsamlý bir
hükme yer verilmiþtir.

Üçüncü fýkra yeni bir hükümdür. Bu hükümle nama yazýlý pay senetlerinin bastýrýlmasý olana-
ðýnýn yolu açýlmýþtýr. Hüküm uyarýnca azlýk isterse nama yazýlý pay senedi bastýrýlýp tüm nama ya-
zýlý pay senedi sahiplerine daðýtýlacaktýr. Böylece kapalý anonim þirketlerde özellikle aile þirketle-
rinde pay senedinin bastýrýlmamasý ve daðýtýlmamasý yoluyla baský yapýlmasý, pay sahiplerinin bu
sýfatlarýný ispattan yoksun býrakýlmalarý, devir olanaklarýnýn sýnýrlandýrýlmasý gibi hukuka aykýrý
yöntemlerin önüne geçilmiþtir. Nama yazýlý pay senetlerinin basýlmamasý ve pay sahiplerine daðý-
týlmamasý, pay defteri bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansýtmayan þirketlerde daha
büyük sakýncalar doðurmaktadýr. Hükme aykýrýlýk hâlinde pay sahiplerinin mahkemeye baþvurabi-
lecekleri þüphesizdir.

Madde 487 - Hüküm, bazý deðiþikliklerle 6762 sayýlý Kanunun 413 üncü maddenin tekrarýdýr.
487 inci maddenin birinci fýkrasýndaki hüküm kapalý þirketler hakkýndadýr. Çünkü, halka açýk olan-
lar hakkýnda SPK tebliðleri uygulanýr.

Madde 488 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 414 üncü maddesinin tekrarýdýr.
Madde 489 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 415 inci maddesinin tekrarýdýr.
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Madde 490 - Hüküm esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 416 ncý maddesinin tekrarýdýr. Birin-
ci fýkraya "Kanunda" sözcüðü eklenerek bir eksiklik giderilmiþ, ikinci fýkrada ise, "Hukukî iþlemle
devir" açýklýðý getirilmiþtir. Çünkü kanunî intikallerde ciro ve zilyetliðin devrine gerek yoktur.

Madde 491 - Tasarýnýn 491 ilâ 498 inci maddeleri Ýsv. BK'nýn 685 ilâ 685g hükümlerinden
alýnmýþtýr. Bu tercihte þu sebepler etkili olmuþtur: (1) Türk anonim þirketler düzeni, Almanya ve
Fransa'ya veya diðer bir ülkenin anonim þirketler düzenine deðil, Ýsviçre'ye yakýndýr, hatta benzer-
dir. Böyle bir düzenin içine baðlam konusunda yabancý bir sistemi oturtmak doðru olmaz. (2) Ýsviç-
re'ye 1991'de gelen yeni pay senetlerinin devrinin kýsýtlanmasý; yani baðlam rejimi diye anýlan "Vin-
kulierung" borsa dikkate alýnarak oluþturulmuþtur. (3) Ýsviçre'nin yeni hükümleri baþarýlý sonuç ver-
miþ, öðretide yapýlan eleþtiriler doðru çýkmamýþ, sistem amacýna ulaþmýþtýr.

Birinci fýkra: Hüküm kanunî devir sýnýrlamasýný düzenlemektedir. Anonim þirkette ilke, nama
yazýlý payýn serbestçe devredilebilmesidir. Bu ilkenin Kanunda öngörülen tek istisnasý bedellerinin
tümü ödenmemiþ nama yazýlý paylardýr. Söz konusu paylar, esas sözleþmede belirtilmemiþ olsa bi-
le, ancak þirketin onayý ile devredilebilir. Hüküm ödenmemiþ pay bedelinin güvencesidir. Þirket be-
delinin tümü ödenmemiþ olan þirketlerde ödeme gücü yetersiz kiþilerle karþý karþýya kalmamalýdýr.
Ancak, salt paylarýn bedellerinin ödenmemiþ olmasý, þirkete onayý reddetmek hakkýný vermez. Dev-
ralanýn ödeme gücüne sahip olmasý ve dürüst olmasý halinde þirketin devir iþlemine onay vermesi
gerekir. Aksine hareket, kanuna ve dürüstlük ilkesine aykýrýdýr. Ayrýca devir, mirasýn paylaþýmý, eþ-
ler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleþmiþse, paylarýn bedellerinin tü-
mü ödenmemiþ bile olsa þirketin onayýna gerek yoktur.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra, sadece devralanýn ödeme yeterliliðinin þüpheli olmasý olasýlýðýnda
þirketin talep edilen teminatýn verilmemesi halinde þirketin devir iþlemini onaylamayý reddedebile-
ceðini hükme baðlamýþtýr. Þirket, teminatý keyfi olarak talep edemez; bunun için devralanýn ödeme
gücü ve dürüstlüðü tereddüt yaratmalýdýr.

Madde 492 - Hüküm, borsaya kote edilmiþ olsun olmasýn, tüm nama yazýlý paylarýn devrinde
esas sözleþme ile getirilebilecek sýnýrlamalara iliþkin ilkeleri göstermektedir.

Bu genel ilkeler yanýnda kanun, hisse senetleri borsaya kote edilmemiþ anonim þirketlerde dev-
ralana karþý ileri sürülebilecek red sebeplerini ve pay senetleri borsaya kote anonim þirketlerde, esas
sözleþmede öngörülebilecek özel bir sýnýrlama hükmü ile getirilebilecek red sebeplerini de izleyen
maddelerde düzenlenmiþtir.

Birinci fýkra: Birinci fýkra, esas sözleþmelerin nama yazýlý paylarýný ancak þirketin onayý ile
devredilebileceðini öngörebileceðini ifade ederken sadece ilkeyi belirlemiþtir. Ýlke devredilebilme sý-
nýrlamasýnýn böyle bir (491 inci maddedeki sýnýrlama dýþýnda) esas sözleþme ile ve devrin þirketin
onayýna baðlanmasý suretiyle yapýlabileceðidir. Esas sözleþme, böyle bir sýnýrlama getirmemiþse pa-
yýn serbestçe devri kuralý geçerli olur. Bu ilkenin uygulamasýnýn nasýl olabileceði, izleyen maddeler-
de, hisse senetleri borsaya kote edilmiþ þirketler ile edilmemiþ þirketlerde ayrý ayrý gösterilmiþtir.

Ýlke, þirketlerin esas sözleþmelerine, "Nama yazýlý paylarýn devri þirketin onayýna tabidir." hük-
münü yazmalarýna izin vermemekte, böyle bir sýnýrlamanýn iki ayrý þirket sýnýfýnda nasýl yazýlmasý
gerektiðini izleyen maddelere býrakmaktadýr.

Ýkinci fýkra: Birinci fýkradaki sýnýrlamanýn intifa hakkýnýn kurulmasýnda da geçerli olacaðý
hükmü ile, þirket payýn (pay senedinin) mülkiyetinin geçmesine hangi sebeplerle karþý koyabiliyor-
sa, ayný sebeplere dayanarak payýn (pay senedinin) üzerinde intifa hakký kurulmasýný da reddedebi-
leceði kastedilmiþtir.
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Ýntifa hakkýnýn açýk bir hükümle düzenlenmesinin nedeni, intifa hakký sahibinin oy hakkýný ha-
iz olmasýdýr. Diðer yandan, rehin hakký sahibine bu hak tanýnmamýþtýr. Esas sözleþmelerin böyle bir
baðlam getirmesi kanuna aykýrý olur.

Üçüncü fýkra: Tasfiyeye giren bir þirkette, þirket yönünden baðlam konulmasýný, yani serbest-
çe devir ilkesinin sýnýrlandýrýlmasýný haklý gösteren sebepler ortadan kalkacaðý için hüküm öngörül-
müþtür.

Madde 493 - Hüküm, nama yazýlý pay senetleri borsaya kote edilmemiþ anonim þirketlerin,
esas sözleþmelerine koyabilecekleri baðlam kurallarýný göstermektedir. Bu anonim þirketler Ýsviçre
öðretisinde bazý yazarlar tarafýndan "özel anonim þirketler" þeklinde adlandýrýlmaktadýr. Bu adlan-
dýrma yanýltýcýdýr. Kaynak kanun hiçbir þekilde özel þirketten, hatta þirketten söz etmemiþtir. Dü-
zenleme, þirketi deðil paylarý konu almaktadýr.

Burada önemi dolayýsýyla bir açýklama yapmak gereði duyulmuþtur. 490 ýncý maddeden itiba-
ren zorunlu bazý istisnalar dýþýnda “pay senedi” terimi yerine “pay” kelimesi kullanýlmýþtýr. Bunun
temelde iki sebebi vardýr: Borsaya kotasyon yaptýrmayan þirketlerde pay da pay senedi de buluna-
bilir. Hamiline yazýlý senetlerin aksine Tasarý, paylarý borsada iþlem görmeyen þirketlerde nama ya-
zýlý paylarýn senede baðlanmasý zorunluluðunu getirmemiþtir. 486 ncý maddenin üçüncü fýkrasý uya-
rýnca azlýk talep ederse þirket nama yazýlý pay senedi bastýrýp, sahiplerine daðýtmak zorundadýr.
Böyle bir istem bulunmadýðý sürece payýn senede baðlanmasý zorunluluðu yoktur. Öyle ise 491 ilâ
494 üncü maddelerde “pay senedi” yerine “pay” terimi kullanýlmasý daha doðru ve amaca daha uy-
gundur. Yorum yapýlýrken anýlan maddelerdeki “pay” teriminin “pay senedi” þeklinde anlaþýlmasý
gerekir.

Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylar için pay senedi teriminin kullanýlmasý daha da zor hat-
ta bir anlamda imkânsýzdýr. Çünkü, SerPK m. 10/A hükmü ile sermaye piyasasý araçlarýnýn
kaydîleþtirilmesi sistemi hukukumuza getirilmiþ bu baðlamda Merkezî Kayýt Kuruluþu kurulmuþ-
tur. 2005 yýlýndan itibaren bu Merkez çalýþmaya baþlayacak yani bu Merkeze baðlý anonim þirket-
ler açýsýndan pay senedi çýkarýlmasý uygulamasý kaldýrýlacak, çýkarýlmýþ pay senetleri de imha edi-
lerek kaydî haklar düzenine geçilecektir. Bu sebeple, borsaya kote edilenler artýk pay senetleri de-
ðil paylar olacaktýr. Kuramsal açýdan, Merkezi Kayýt Sistemine kaydedilmiþ paylarýn, bu kayýt ile
bir çeþit “senet” niteliði taþýdýðý görüþü ileri sürülebilir. Nitekim, yabancý hukuklarda senedi, çað-
rýþtýrýr þekilde “kaydî deðerler”den söz edilmiþtir. Bazý yazarlar kaydî deðerlerin bir çeþit senet gi-
bi düþünülebileceðini de ileri sürmüþlerdir. Ancak, Ticaret Kanunu gibi yoðun kullanýma konu olan
kanunda sadece ileri sürülmüþ olmak özelliði gösteren görüþlere dayanarak terim seçimi yapýlamaz.
Ayrýca, SerPK m. 10/A’da “kaydî deðer”ler yerine “kayýt edilen haklar” terimi kullanýlmýþtýr. Bura-
daki “hak”, “senet” olarak nitelendirme bakýmýndan “deðer”den daha zayýf bir kelimedir. Bu sebep-
lerle 495 ve devamý maddelerde de “pay” terimi kullanýlmýþtýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkraya göre bir anonim þirket borsaya kote edilmemiþ bulunan paylarýn
(pay senetlerinin) devrine onay vermeyi iki halde reddedebilir: (1) Esas sözleþmesinde öngörülmüþ
bir haklý sebebe dayanarak, (2) devreden kiþiye, devre konu paylarý/pay senetlerini, baþvurma anýn-
daki gerçek deðeri ile kendi veya diðer paysahipleri ya da üçüncü kiþiler hesabýna almayý önererek.

Birinci fýkra, maddenin izleyen fýkralarýyla aydýnlanan ve anlam kazanan bir hükümdür. Birin-
ci kural þudur: Anonim þirket her türlü haklý görülebilecek sebebi "haklý sebep" olarak esas sözleþ-
mesine koyamaz. Haklý sebepler ikinci fýkrada belirtilen, yani kanunen gösterilmiþ olan kategoriler-
den birine girmelidir. Ayrýca esas sözleþmede 493 üncü maddenin ikinci fýkrasýna göndermede bu-
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lunmak yeterli deðildir. Haklý sebep kanundaki haklý sebeplere uygun bir þekilde somutlaþtýrýlmalý-
dýr. Ýkinci kural ise þöyle ifade edilebilir: Birinci fýkrada öngörülen onayýn reddi sebepleri sadece
pay senedinin hukukî bir iþlemle devri hali için geçerlidir. Kanunî devir (geçiþ) hâllerinde üçüncü
fýkra uygulanýr. Üçüncü kural kesin bir sonucu açýklar: Þirketin onay vermemesi halinde devir ge-
çersizdir. Hükümde "devreden"in merkez alýnmasý bu ilke gereðidir. Ýlke 494 üncü maddenin birin-
ci fýkrasý hükmünde açýkça ifade edilmiþtir. Bu üç kural birinci fýkrada yer almaz; ancak birinci fýk-
ra baðlamýnda, 493 ile 494 üncü maddelerin çeþitli hükümlerinde açýkça öngörülmüþlerdir.

Anonim þirkete, devre konu olan pay senetlerini gerçek deðeri üzerinden devralma önerisinde
bulunabilme olanaðýnýn tanýnmasý, ona, haklý sebepler yanýnda, saðlanmýþ, uygun görmediði devir-
lerden kurtulabilme olanaðýdýr. Uluslararasý uygulamada ve öðretide escape clause (kaçýþ, kurtuluþ
klozu) diye anýlan bu hüküm kiþisel unsurlarý öne çýkan anonim þirketlerde, (aile anonim þirketi, tek
kiþilik anonim þirket, iki gruptan oluþan anonim þirket ve genel olarak kapalý anonim þirket gibi)
þirketin yabancýlaþmasýný veya niteliklerini kaybetmesini önleyen bir etkin araçtýr. Bu aracýn kulla-
nýlabilmesi için esas sözleþmede hüküm bulunmasý gerekmez.

Anonim þirketin pay senetlerini kendi hesabýna alabilmesi için 379 ve devamýnda yer alan hü-
kümlerdeki þartlarýn varlýðý gerekli deðildir. Tasarýda Ýsv. BK m. 659 (2) ve benzer bir hüküm bu-
lunmamaktadýr. Bu haldeki iktisabý 381 inci maddenin kapsamýnda kabul etmek veya 379 uncu ve
devamý maddelerde öngörülenlere ek bir istisna olarak deðerlendirmek de mümkündür. Çünkü Ta-
sarý 379 uncu ve devamý maddelerinden baðýmsýz olarak þirkete kendi hisse senetlerini iktisap et-
mek olanaðýný tanýmýþtýr. Paysahipleri veya üçüncü kiþi hesabýna devralmada ise herhangi bir þart
ve sýnýrlama yoktur. Mehazda yer alan ve Tasarýya aktarýlan iki sözcük tereddüt yaratabilir. Bunlar-
dan birincisi; paylarý/pay senetlerini þirketin kendi "hesabýna" almasýdýr. "Hesaba" sözcüðü iç iliþ-
kiyi çaðrýþtýrýr. Burada þirketin iktisabý geçicidir; þirket paylarýný hemen elden çýkarmalýdýr. Hesaba
sözcüðü bunu vurgular. Ýkincisi ise "diðer paysahipleri" ibaresindeki "diðer" sözcüðüdür. Bu da
devreden paysahibi dýþýndaki paysahiplerine vurgu yapmaktadýr.

Tasarý "gerçek deðer"i tanýmlamamayý tercih etmiþtir. Taným öðreti ile içtihata býrakýlmýþtýr. Ýs-
viçre'de ve 6762 sayýlý Kanunun 418 inci maddesi sebebiyle Türk doktrininde söz konusu deðerle,
aktiflerin olasý satýþ deðerinin, kapitalizasyon deðerinin ve iþletme iktisadýnýn kabul ettiði þirketin
tüm varlýklarýný temel alan diðer deðerlerin ifade edildiði savunulmuþtur. Bu deðer, tasfiye deðeri-
nin üstündedir. Çünkü yaþayan bir þirketin deðeridir.

Bu sebeple devrin önlenebilmesi, söz konusu bedelin ödenmesine baðlýdýr.
Ýkinci fýkra: Bu maddedeki "haklý sebep" kavramý borçlar hukuku ile þahýs þirketleri hukukun-

da geçerli olan, iliþkiyi çekilmez hâle getiren haklý sebepten farklý olarak þirket yönünde önemi olan
sebebi ifade eder. Tasarý üç kategori öngörmüþ olmasýna raðmen haklý sebepler sýnýrlý sayý (nume-
rus clausus) deðildir. Hükümde haklý sebep kategorileri (1) paysahipleri çevresinin bileþimi, (2) þir-
ketin konusu ve (3) iþletmenin baðýmsýzlýðý olarak belirlenmiþtir. Paysahipleri çevresinin bileþimi
mehazýn Fransýzca metnindeki "composition du cercle des actionnaires", Almanca metindeki "Zu-
sammensetzung des Aktionärskreises", Ýtalyanca metindeki "composizione della cerchia delli azi-
onisti" terimleri ile ifade olunmuþtur. 'Bileþim" sözcüðünü, Türkçe'de de kullanýlan "paysahipleri-
nin kompozisyonu" þeklinde anlamak doðru olur.

Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkraya göre, anonim þirket, devreden kiþiden devralanýn bir beyanýný
kendisine sunmasýný isteyebilir. Devralan bu beyanýnda, pay defterine kaydýný istediði paylarý (pay
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senetlerini) kendi adýna ve hesabýna aldýðýný açýkça beyan etmelidir. Bu beyan ile ikinci fýkradaki
haklý sebeplerin dolanýlmasýnýn olabildiðince - engellenmesi amaçlanmýþtýr. Baþka bir deyiþle, ano-
nim þirketin ileri sürebileceði bir haklý sebebi taraflarýn muvazaa ile hatta inançlý bir iþlemle aþma-
larý, hükme aykýrýdýr. Tasarý, bu aykýrýlýðý yaptýrýma baðlamýþtýr. Beyanýn doðru olmadýðý daha son-
ra anlaþýlýrsa, þirket 500 üncü maddeye dayanarak kaydý (bir mahkeme kararýna gerek olmaksýzýn)
pay defterinden silebilir. 500 üncü maddeyi tartýþmasýz uygulayabilmesi için, yönetim kurulunun
devralandan beyanýný yazýlý olarak vermesini isteme hakký vardýr.

Bu hüküm 492 nci maddenin "esas sözleþmeyle sýnýrlama" yan baþlýðý altýnda yer almasýna rað-
men bütün baðlý nama yazýlý paylara ve esas sözleþmede öngörülmemiþ olsa bile uygulanýr.

Dördüncü fýkra: Hükümde sayýlan geçiþ hâlleri sýnýrlý sayý (numerus clausus) deðildir. Anýlan
hallerde anonim þirket kural olarak onay vermekle yükümlüdür, ancak, þirket söz konusu pay senet-
lerini gerçek deðeri üzerinden almayý önerdiði takdirde onay vermeyi reddedebilir. Hüküm hisse se-
netlerinin anonim þirket tarafýndan alýnmasýný öngörmektedir.

Beþinci fýkra-Altýncý fýkra: Bu fýkra deðer ihtilaflarýný ortadan kaldýrmak amacýyla öngörül-
müþtür. Altýncý fýkra ise bir varsayýma yer vermektedir.

Yedinci fýkra: 493 üncü maddede öngörülmeyen her sýnýrlama devredilebilirlik þartlarýnýn
aðýrlaþtýrýlmasýdýr.

Madde 494 - Birinci fýkra: Anonim þirketin onayý, paylarýn (pay senetlerinin) mülkiyeti üze-
rinde belirleyici ve tanýmlayýcý bir hukukî iþleve sahiptir. Burada Kanun 490 ýncý maddeden ve es-
ki hukuktan ayrýlmýþ, ayrýca kýymetli evraka hâkim ilkelerden de sapmýþtýr. Gerçekten Kanunun 490
ýncý maddesi uyarýnca, devri sýnýrlandýrýlmamýþ, yani baðlamsýz nama yazýlý pay senetlerinde hu-
kukî iþlemle devirde, ciro edilmiþ nama yazýlý pay senedinin zilyetliðinin geçirilmesiyle, senedin
mülkiyeti devralana geçmekte, þirketin onayý mülkiyetin intikali yönünden hiçbir rol oynamamak-
tadýr. Oysa 494 (1)'e göre, devri esas sözleþme ile sýnýrlandýrýlmýþ, yani baðlamlý nama yazýlý hisse
senetlerinde, þirket onay vermediði sürece nama yazýlý pay senetlerinin mülkiyeti de geçmemekte-
dir. Ýsviçre öðretisinde görüþ birliði halinde belirtildiði gibi, 494 (1) kýymetli evrak ilkelerinin cid-
di bir sapmayý ifade etmekte, bunu da birlik teorisi dolayýsýyla yapmaktadýr. Baþka bir deyiþle Ta-
sarý birlik teorisinden beklediði yarar dolayýsýyla kýymetli evrakýn bir ilkesine istisna getirmiþtir.
Onay ile birlikte paylarýn/pay senetlerinin mülkiyeti de devralana geçer. Buradaki onay, kýymetli
evrak hukuku ilkelerine önemli bir istisna oluþturur. Çünkü, nama yazýlý hisse senetlerinde ciro ve
zilyetliðin geçirilmesi ve çýplak paylarda BK 162 anlamýnda temlik geçiþi saðlamamakta, intikal
onayla olmaktadýr. Onay sadece mülkiyeti deðil paya/pay senetlerine baðlý haklarý da devretmekte-
dir. Hem mülkiyetin hem de paya/pay senedine baðlý malvarlýðý ile yönetim ve denetim-inceleme
haklarýnýn anonim þirketin onayýna baðlanmasý birlik teorisini ortaya çýkarmakta, eski hukuktaki gi-
bi parçalanma olmamaktadýr.

Devir için onay verilmediði sürece hisse senetlerinin mülkiyeti ve paylara baðlý bütün haklar
devredende kalýr ve devreden tarafýndan kullanýlýr.

Yukarýda açýklanan sistem 492 (2) dolayýsýyla intifa hakkýnýn kurulmasýna da uygulanýr. Tasa-
rýnýn sistemi, intifa hakkýnýn kurulmasý yönünden de Türk Medeni Kanunundan ayrýlmaktadýr.

Ýkinci fýkra: Pay senetleri/paylar, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri ve-
ya cebri icra gereði iktisap edilmiþlerse anonim þirketin onayýnýn birinci fýkradaki iþlevi deðer yiti-
rir. Çünkü, söz konusu hallerde hisse senetlerinin/paylarýn hükümleri ve malvarlýðý haklarý derhal
ilgili kiþiye (kiþilere) geçer; yönetim haklarýnýn geçmesi için ise anonim þirketin onayý gerekir. Þir-
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ket bu onayý vermediði sürece söz konusu haklar eski malikte kalýr. Anonim þirket 492 (2) uyarýn-
ca mezkûr pay senetlerini/paylarýný alma önerisinde bulunmasý halinde ise hem mülkiyet hem de
hisse senetlerine baðlý haklarýn tümü þirkete geçer.

Üçüncü fýkra: Þirketin kararýný verebilmesi için üç aylýk düþünme süresi vardýr. Bu süre için-
de reddetmemiþse veya haksýz red kararý vermiþse, geçiþi onaylamýþ sayýlýr. Þirketin kararý ya ka-
nunî ya da kanunun izin verdiði bir esas sözleþme hükmüne uygun bir sýralamaya dayanmalýdýr.

Madde 495 - Birinci fýkra: Hükmün birinci fýkrasý, amaca daha uygun olduðu için kaynak Ýsv.
BK m. 685d (1)'in Fransýzca metninden alýnmýþtýr. Çünkü, Almanca metin "Borsaya kote edilmiþ
bulunan nama yazýlý pay senetlerinde, þirket bunlarý iktisap eden bir þahsý" diye baþlamaktadýr. Bu-
rada vurgu "borsaya kote edilmiþ pay senetleri"ndedir. Hüküm "borsaya kote edilmiþ pay senetleri-
ne gelince bunlar ...." anlamýný verecek þekilde kaleme alýnmýþtýr. Fransýzca metinde ise "Borsada
kote edilmiþ bulunan nama yazýlý pay senetlerini iktisap eden kiþiyi þirket" denilerek iktisabýn bor-
sadan yapýlmasý gereðine de iþaret edilmektedir. Oysa bu vurgu Almanca metinden anlaþýlmamak-
tadýr. Amacýn borsadan iktisabýn vurgulanmasý olduðu hem üçüncü fýkradan hem de kaynak Ýsv.
BK'nýn 04/10/1991 tarihli Anonim Þirketin Gözden Geçirilmesine Ýliþkin Federal Kanunun son hü-
kümlerinin 4 üncü maddesinden anlaþýlmaktadýr.

Hüküm, nama yazýlý pay senetleri borsaya kote edilmiþ bulunan anonim þirketlerde, borsadan
iktisap halinde, þirketin iktisap edeni paysahibi olarak tanýmamak, yani esas sözleþmesine koymak-
ta serbest olmadýðýný belirtmektedir. Esas sözleþmeye, ancak yüzde ile ifade edilen bir sýnýr öngö-
ren bir hüküm konulabilir: "Bir gerçek veya tüzel kiþi þirket sermayesinin en çok yüzde 0,5 kadar
nama yazýlý pay senedini borsada iktisap etmiþse pay defterine kaydedilebilir. Bu yüzdeyi aþan ik-
tisaplarýn pay defterine yazýlmasý reddedilebilir" þeklinde bir esas sözleþme hükmü buna örnektir.
Hükümdeki "paysahibi olarak tanýmak ibaresi" her zaman pay defterine kaydetmek þeklinde anla-
þýlamaz. Çünkü 499 uncu maddenin üçüncü fýkrasýna göre þirket devralaný paysahibi olarak tanýma-
dan da pay defterine kaydetmektedir.

Hüküm kýsaca, yabancýlaþmaya engel olmak amacýyla öngörülmüþtür. "Yabancýlaþma" þirketin
konumunun deðiþmesi anlamýna gelir: Kontrolün baþkalarýna geçmesi, baðýmsýz olmaktan çýkýp bir
þirketler topluluðu (Tasarý m. 195 vd) içinde baðýmlý bir þirket haline gelmesi, yabancý uyruklu ki-
þilerin, sýcak para kullanan fonlarýn esiri olmasý, bazý niteliklerini veya haklarýný, avantajlarýný yitir-
mesi gibi. Meselâ bir havayolu þirketinin nama yazýlý pay senetlerinin yüzde yirmibeþinden fazlasý-
nýn yabancýlarýn eline geçmesi halinde, uluslararasý havacýlýk kurallarýna göre, ulusal þirketlere ta-
nýnan bazý uluslararasý kanallarý kullanmak hakký kaybediliyorsa, yüzdesel sýnýr þartý koruyucu rol
oynayabilir. Özellikle avantaj kayýplarýnda nama yazýlý pay senetleri önemli rol oynayabilir. Çünkü,
örnekteki "ulusal" olduðu kabul edilen þirketdeki yabancýlaþmanýn (çoðu kez) pay defteri ile kanýt-
lanmasý gerekebilir; hamiline pay senetleri yeterli ve güvenilir görülmeyebilir.

Hükmün uygulanma þartý, nama yazýlý pay senetlerinin borsaya kote edilmiþ olmasý ve pay se-
netlerinin borsadan alýnmasýdýr. Borsa dýþýnda iktisap halinde 497 nci madde uygulanýr. Hüküm,
haklý gerekçelerin varlýðýnda veya yüzdesel sýnýrýn aþýlmasý halinde devralaný pay defterine kayýt
olanaðýný yönetim kuruluna býrakacak esneklikte kaleme alýnmýþtýr. Birleþme, þirketin kendi hisse
senetlerini iktisap etmesi ve þirketin finansal durumunu iyileþtirici bir önlemin uygulanmasý vs. gi-
bi hallerde bu esneklik yönetim kuruluna yardýmcý olabilir. Ancak yönetim kurulu takdir hakkýný
keyfi kullanamaz. Aksi halde Tasarýnýn 497 nci maddesinin dördüncü fýkrasý hükmü uygulanýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra birinci fýkranýn dolanýlmasýný önlemek amacýyla öngörülmüþtür. Ger-
çekten, borsada baþkasý adýna veya hesabýna yapýlan alýmlarla birinci fýkra tamamen etkisiz hâle ge-
tirilebilir.
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Ýkinci fýkradaki ret sebebinin ileri sürülebilmesi için esas sözleþmede hüküm bulunmasýna ge-
rek yoktur.

Gerçi ana yan baþlýk olan 492 nci maddenin üst baþlýðý "II. Esas sözleþme ile sýnýrlama"dýr. An-
cak, birinci fýkradaki ret sebebi esas sözleþmede yer almýþsa esas sözleþme þartý yerine getirilmiþ
demektir.

Üçüncü fýkra: Borsaya kote edilmiþ pay senetleri hukukî bir iþlemle deðil de hükümde öngö-
rülmüþ bulunan özel sebepler dolayýsýyla geçtiði takdirde iktisabýn pay defterine kaydý talebi redde-
dilemez. Söz konusu durumlarda ne yüzdesel ne de baþka bir sýnýrlama geçerli olur.

Kaynak Ýsv. BK m. 685d (3) hükmünde þirketin pay defterine kaydý reddedemeyeceði özel hal-
ler sayýlýrken cebri icradan iktisap varsayýmýna yer verilmemiþtir. Ancak bunun unutulmuþ olmak-
tan kaynaklanan bir hata olduðu konusunda öðreti görüþ birliði içindedir. Tasarý bu tür iktisabý da
açýkça zikretmiþtir.

Madde 496 - Hükmün amacý, pay defterinin gerçek durumu yansýtmasýný saðlamaktýr. Bildirim
ile þirket, nama yazýlý pay senetlerini kimin aldýðýný bilmese bile pay defterinde kayýtlý kiþinin artýk
mezkûr hisse senetlerinin ve haklarýn sahibi olmadýðýný öðrenecektir. Bu da 497 nci madde yönün-
den önem taþýmaktadýr. Çünkü, anýlan hüküm uyarýnca borsaya kote pay senetleri borsada satýlýnca,
oy hakký ile ona baðlý haklar hariç, paya baðlý haklar devralana geçer. Anýlan hüküm dolayýsýyla, bor-
sadaki devrin hemen þirkete bildirilmesi ve þirketin de ona göre gerekli iþlemi yapmasý gerekir.

Hükümde Merkezi Kayýt Kuruluþu'nun da bildirim yükümü altýnda bulunmasýnýn sebebi,
SerPK m. 10/A (2) hükmü uyarýnca, kayýtlarýn bilgisayar ortamýnda aracý kuruluþlar itibarýyla de tu-
tulacak olmasýdýr. Aracý kuruluþlar yaptýklarý iþlemleri Merkezi Kayýt Kuruluþuna da bildirecekle-
rine göre, bilginin iki kanaldan gelmesinin þirketçe doðruluðunun saptanmasýnda yararlý olacaðý dü-
þünülmüþtür. Bu suretle kaynak hükümden farklý bir düzenleme getirilmiþtir. Aracý kurum SerPK
m. 32 vd. hükümlerine göre tanýmlanýr. Bu hüküm özellikle bankalar yönünden sýr saklama yükü-
münün bir istisnasýný oluþturur. Hükmün amacý, açýkça belirtildiði gibi, derhal bildirimi gerektirir.
Bildirim yapýlmamasýnda kusuru olan sorumludur; ancak aracý kurum ile Merkezî Kayýt Kuruluþu
arasýnda teselsül yoktur.

Madde 497 - Genel bir deðerleme yapýldýðýnda, kanunun, borsaya kote edilmemiþ bulunan na-
ma yazýlý pay senetlerinde 494 üncü maddede "paysahipliði haklarýnýn bütünlüðü" ilkesini kabul et-
tiði görülür. Bu ilke, söz konusu pay senetlerinin devirlerinde, þirket onay vermediði sürece mezkûr
pay senetlerinin mülkiyeti ile pay senetlerine baðlý tüm haklarýn devredende kaldýðý; onay verilme-
si halinde mülkiyetin ve haklarýn geçtiðini ifade eder. "Bütünlük" geçiþ yönünden haklarda bölün-
me olmadýðýný ifade eder. Borsaya kote edilmiþ bulunan nama yazýlý pay senetlerinde hüküm fark-
lýdýr. Tasarý borsaya kote edilmiþ bulunan nama yazýlý pay senetlerinde haklarýn geçiþinde "oy hak-
ký ile ona baðlý haklar"ý diðer paysahipliði haklarýndan ayýrmýþtýr. Borsaya kote nama yazýlý pay se-
netlerine iliþkin bu sistem farklýlýðýnýn sebebi, pay senetlerinin borsada iþlem görmeleridir. Borsa-
ya kote nama yazýlý pay senetlerinde, devralaný paysahibi olarak tanýmayý þirketin reddetmesi halin-
de, pay senetlerinin mülkiyetinin geçmediðini kabul etmek yani iþlemi geri çevirmek mümkün de-
ðildir. Böyle bir sonuç, borsaya güveni sarsar, hatta tamamen ortadan kaldýrýr. Bu tür kanunî bir dü-
zenleme borsayý hamiline pay senetlerine özgülemek demek olur. Oysa, borsaya pek uygun olma-
yan nama yazýlý pay senetlerinin de borsada yeri olmalýdýr.
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Sisteme karþý karmaþýk olduðu ve eski kanundaki "pay defteri paysahibi" fenomeni yerine "oy-
suz paysahibi" garipliðini ikame ettiði eleþtirileri yapýlabilir. Gerek tasarý döneminde gerek ilk yü-
rürlülük günlerinde kaynak Ýsviçre'de de bu eleþtiriler dile getirilmiþtir. Ancak uygulama olumlu ve
baþarýlý sonuçlar vermiþtir.

Soruna Türkiye açýsýndan bakarsak: Ülkemizde menkul kýymetler borsasý derin deðildir. AB'ye
son olarak katýlan eski Doðu Bloku ülkeleri bir tarafa býrakýlýrsa en sýð menkul deðerler borsasý Tür-
kiye'dedir. Ýþlem gören menkul kýymetler içinde hisse senetlerinin payý oldukça düþüktür. Nama ya-
zýlý pay senetlerinin borsadan dýþlanmasý olumsuz sonuçlar verebilir.

Birinci fýkra: Birinci fýkrada borsaya kote nama yazýlý pay senetlerinin borsada ve borsa dý-
þýnda iktisap edilmeleri, haklarýn geçiþi yönünden farklý hükümlere baðlanmýþtýr.

Nama yazýlý pay senetlerinin borsada, yani borsa içinde borsa kurallarýna göre iktisap edilme-
leri halinde haklar, borsada, borsa kurallarý uyarýnca yapýlan devir ile birlikte devralana geçer. Ka-
nun borsanýn kendi kurallarýna göre yaptýðý devri esas almýþtýr. Pay senetlerinin borsa dýþýnda ikti-
sap edilmeleri halinde ise geçiþ aný, devralanýn, pay defterine kayýt için þirkete baþvurma tarihidir.
Her iki halde de, birinci fýkrada kullanýlan "haklar" terimi ile "oy hakký ile ona baðlý haklarýn kul-
lanýlmasý" dýþýndaki haklar kastedilmiþtir. Her iki geçiþ anýnda da oy hakký ile (genel kurula katýl-
ma, konuþma, öneride bulunma gibi) ona baðlý haklar kullanýlamaz; yoksa bunlar devredende kal-
mýþ deðildir. Bu varsayýmda oy ve ona baðlý haklar yönünden hukukî durum þöyledir. Oy ve ona
baðlý haklar devralana geçmiþtir. Ancak devralan sadece bu haklarý kendisi þirket tarafýndan taný-
nýncaya kadar kullanamaz. Devredende ise devrolunan pay senetlerinden doðan hiçbir hak kalma-
mýþtýr. Birinci fýkrada istisnaya iþaret edilmeksizin "haklar" denilmiþ olmasýnýn sebebi devredende
hiçbir hakkýn bulunmamasý, hiçbir hakkýn onda kalmamýþ olmasýdýr. Haklarýn geçmesi hisse senet-
lerinin mülkiyetinin geçmesi anlamýndadýr (Üçüncü fýkra açýklamasýna bakýlmalýdýr).

Borsadan iktisap halinde devralan malvarlýksal haklarýn hemen sahibi olur. Pay senetlerinin bor-
sanýn dýþýnda devralýnmasý halinde devralan senetlerin mülkiyetini kazanýr, malvarlýksal haklarý ise
ancak baþvurunca yani devri ispatlayýnca edinir. Bu farkýn sebebi borsada iktisap halinde 496 ncý
madde uyarýnca, aracý kurum ile Merkezi Kayýt Kuruluþunun devri derhal þirkete bildirmeleridir.

Pay senetlerinin borsada ve borsa dýþýnda iktisabý kavramlarýný borsa kurallarý belirler. TK bu
konuda hiçbir hüküm getirmemiþ, bunu borsa mevzuatýna býrakmýþtýr. Ancak borsa mevzuatýný yo-
rumlayan mahkemelerin bu hususta ilkeleri belirleyecekleri þüphesizdir.

Ýkinci fýkra: Nama yazýlý pay senetleri ister borsada, ister borsa dýþýnda iktisap edilmiþ olsun-
lar, þirket devralaný pay defterine kaydetmediði sürece oy ve ona baðlý haklar kullanýlamaz. Buna
karþýlýk malvarlýksal haklar herhangi bir sýnýrlamaya baðlý olunmaksýzýn kullanýlabilir. Bunun sebe-
bi oy ve ona baðlý haklarýn þirket üzerindeki hâkimiyet ile doðrudan ilgili bulunmasý, buna karþýlýk
hisse senetlerine yatýrým yapan kiþinin malvarlýksal haklarý kazanmasýnýn gerekliliðidir.

Üçüncü fýkra: Þirket tarafýndan tanýnmamýþ olmalarýna raðmen, haklarýn geçmesi halinde, oy
hakkýndan yoksun paysahibi gene de pay defterine kaydedilerek açýklýk saðlanýr. Pay defterine kay-
dolmuþ oy hakký bulunmayan paysahibinin hukukî durumu, içtihat ve öðreti tarafýndan belirlenecek-
tir. Ancak kanunun sistemi söz konusu kiþiyi oy hakký bulunmayan paysahibi konumunda görmeye
olanak tanýmaktadýr. Askýda oy hakký teorisi, sistemin bir diðer yönden adlandýrýlmasý olarak kabul
edilebilir. Çünkü, 499 uncu maddenin dördüncü fýkrasý hükmü ile sistem kendisini tanýmlamaktadýr.
Fýkranýn son cümlesi bu yaklaþýmýn kanýtýdýr. Ayrýca dördüncü fýkra da bu sisteme uyumludur.
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Dördüncü fýkra: Þirket, devralaný paysahibi olarak tanýmayý reddeder, devralan hakkýný mah-
kemede arar ve reddin haksýzlýðýný belirten ve pay defterine kaydý emreden bir mahkeme kararý alýr-
sa, bu karar kesinleþme tarihinden itibaren hüküm ifade eder; yoksa geriye etkili olmaz. Aksi hal-
de, genel kurul kararlarýnýn geçerliliði sorunu çýkardý.

Dördüncü fýkrada devralana tanýnan bu dava hakký ile þirketin, keyfî, haksýz, art niyetli red ka-
rarlarý ile devralanýn oy hakký ile oy hakkýna baðlý haklarýný devamlý olarak askýda tutmasýna engel
olunmuþtur. Red kararý devralanýn pay defterinde oysuz paysahibi olarak kaydýnýn silinmesi anla-
mýna gelmez; þirket kaydý silemez. Ancak "oysuz paysahibi" konumu devralaný hem tatmin etmez
hem de onu bu pay senetlerini elden çýkarma, hatta þirketin istediði kiþiye satma baskýsý altýnda tu-
tar. Tasarý devralana dava hakký tanýyarak bu sakýncalý duruma yargý yolu ile çözüm getirmeyi
amaçlamaktadýr. Bazý hallerde þirketin ret kararý Tasarýnýn 391 inci maddesinde düzenlenen yöne-
tim kurulu kararýnýn butlanýna veya genel kurul kararýnýn iptali veya butlanýna iliþkin 446 ve 447
nci maddelerin kapsamýna girebilir. Ancak Tasarý burada anýlan maddelerden ayrý ve oradaki sebep-
lere tâbi olmayan baðýmsýz bir davaya yer vermiþtir. Þartlarýn varlýðýnda devralanýn davalar arasýn-
da seçim hakký bulunup bulunmadýðý noktasýnda kanun çözümü öðretiye ve mahkeme kararlarýna
býrakmýþtýr. Kusur halinde red kararýnýn sebep olduðu zararlardan þirketin sorumlu tutulmasýyla da
sistem tamamlanmýþtýr. Hükmün özelliði, kusursuzluðun ispatýnýn þirkete býrakýlmýþ olmasý, yani is-
pat yükünün yer deðiþtirmiþ bulunmasýdýr.

Madde 498 - Tasarýnýn 498 inci maddesinde devralanýn paysahibi olarak tanýnmasýna iliþkin bir
varsayýma yer vermiþtir. Þirket, devralanýn þirkete yönelttiði paysahibi olarak tanýnma talebini, bu ta-
lebi aldýðý tarihten itibaren yirmi gün içinde olumlu veya olumsuz bir karara baðlamalýdýr. Böyle bir
karar 497 nci maddenin dördüncü fýkrasýnda öngörülen dava bakýmýndan da önemlidir. Þirket olum-
lu ya da olumsuz kararýný, talebi aldýðý tarihten itibaren yirmi gün içinde vermezse devralaný paysa-
hibi olarak kabul etmiþ sayýlýr. Hükümde kullanýlan "sayýlýr" sözcüðü kanunî varasayýmý (faraziyeyi)
ifade eder. Kaynak Ýsv. BK m. 685g hükmünde yirmi günlük sürenin baþlangýcý belirsizdir. Tasarý,
sürenin talebin þirket tarafýndan alýndýðý tarihten itibaren iþlemeye baþlayacaðýný açýkça belirtmekte-
dir. Talep (baþvuru) bir þekle baðlanmamýþtýr. Ancak, talebin yazýlý olarak yapýlmasý ispat yönünden
498 inci madde dolayýsýyla âdeta gerekli hâle gelmektedir. Bu maddenin devralan yönünden önemi
dikkate alýnýnca, uygulamada noter aracýlýðý ile baþvuruda bulunmak yoluna sýkça gidilebileceði dü-
þünülebilir. Çünkü þirketin talebi aldýðý tarihin ispatý ancak bu þekilde ihtilafsýz duruma gelebilir.

Madde 499 - Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 416 ncý maddesinin kural itibarýyla tekrarýdýr. Sa-
dece, intifa hakký sahiplerinin de pay defterine kaydý öngörülmüþtür. Senede baðlanmamýþ paylarýn
da pay defterine yazýlacaklarý bugüne kadar yerleþik olan uygulamayý kanunlaþtýrmaktadýr. Bu açýk-
lýk, kaynakta bulunmamaktadýr.

Tasarýnýn 64 üncü maddesinin dördüncü fýkrasý hükmü uyarýnca pay defteri (Ýsviçre öðretisin-
deki hâkim görüþün ve Ýsviçre Federal Mahkemesi'nin kararýnýn aksine) ticarî defterdir. Bu hüküm
pay defterinin tutulmasý, açýlýþ ve kapanýþ onaylarý ile saklanmasý bakýmlarýndan anlam taþýr, yoksa
pay defterinin özel olmak karakterini etkilemez ve pay defterine yapýlan kayýtlara kurucu nitelik ka-
zandýrmaz. Pay defterine yapýlan kayýtlarýn açýklayýcý nitelikte olduklarýna ve ancak aksi ispat edi-
lebilen karineler oluþturduklarýna iliþkin Yargýtay kararlarý geçerliliklerini korumaktadýr. Maddenin
dördüncü fýkrasýnda (6762 sayýlý Kanunun 417 nci maddesinin dördüncü fýkrasýnda olduðu gibi)
"þirkete karþý ancak pay defterinde kayýtlý kimse ortak sýfatýný haizdir" denilmeyip "Þirketle iliþki-
lerde, sadece pay defterinde kayýtlý bulunan kimse paysahibi ve intifa hakký sahibi olarak kabul edi-
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lir" ifadesinin kullanýlmasý hukukî durumu deðiþtirmez. Bu farklý ifade bir taraftan 494 üncü mad-
denin birinci fýkrasýnda, diðer taraftan 497 nci maddenin üçüncü fýkrasýnýn hükmü ile uyumu sað-
lamak içindir. Gerçekten devri sýnýrlandýrýlmýþ nama yazýlý pay senetlerinde onay, yani deftere ka-
yýt, mülkiyeti geçirdiði için 6762 sayýlý Kanunun 417 nci maddesinin dördüncü fýkrasý aynen koru-
namazdý. Ayrýca eski hüküm oysuz paysahibi konumuna da müsait deðildir.

Madde 500 - Ýsv. BK m. 686a'dan alýnan bu hüküm, iktisap edenin yanlýþ beyanýna dayanan
kayýtlarý, yönetim kurulunun bir mahkeme kararýna gerek olmaksýzýn silebilmesi konusunda ona
yetki vermekte, böylece þirketçe paysahibi olarak tanýnmamasý gereken kiþinin þirketçe tanýnan bir
paysahibi olarak, paysahipliðine baðlý bütün haklarý kullanýp, olanaklardan yararlanmasýna engel
olabilmektedir. Þirketin silme kararýný ilgilileri dinleyerek vermesi, silebilmenin þartýdýr. Böylece il-
gili paysahibi durumdan hem haberdar olacak hem de savunma olanaðýna kavuþacaktýr. Silinmenin
bildirilmesi de, ikinci bir güvencedir.

Kaydý silinen paysahibinin mahkemeye baþvurma hakkýnýn varlýðý þüphesizdir.
Madde 501 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 419 uncu maddesinin tekrarýdýr.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Ýntifa Senetleri

Madde 502 - Maddede, kural olarak 6762 sayýlý Kanunun 402 nci maddesi tekrar edilmiþ, sa-
dece kurumlar için çýkarýlacak hisse senetlerinin emre ve hamiline yazýlabileceði açýkça hükme bað-
lanmýþtýr.

Madde 503 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 403 üncü maddesinin tekrarýdýr.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Deðiþtirme Hakkýný Ýçeren Menkul Kýymetler
Madde 504 -Madde, menkul deðer niteliði taþýyan borçlanma senetleriyle, alma ve deðiþtirme

hakkýný haiz senetlerin esas yetki sahibi genel kurul kararýyla çýkarýlmalarý hakkýnda genel bir hü-
kümdür. Tasarý, menkul deðerlerin çýkarýlmalarýna iliþkin 463 üncü ve devamýndaki maddeler gibi
özel hükümlere de yer vermiþtir.

Esas sözleþmede farklý nisap öngörülebileceðine iliþkin hükmü hem hafifletici hem de aðýrlaþ-
týrýcý nisaplarý kapsar. Menkul deðerlerin çýkarýlmasýnda kolaylýk saðlanmasýnýn yararlý olacaðý dü-
þüncesiyle Tasarýda öngörülenden daha düþük nisapla karar alýnabilmesine de olanak tanýnmýþtýr.

Hüküm gerekli olan genel kurul kararýnýn içeriðini de belirlemiþtir. Genel kurul kararý çýkarý-
lacak menkul deðerin cinsini, tutarýný, saðladýðý haklarý, bunlarýn tâbi olduðu þartlarý, itfa hükümle-
ri gibi ihraca iliþkin tüm hükümleri ve þartlarý içermelidir.

Hüküm menkul deðerin hamiline veya emre yazýlý olabileceðine iliþkin genel bir hükmü de içe-
rerek mevcut menkul deðerler bakýmýndan kanunlarýn býraktýðý bir boþluðu doldurmaktadýr. Son
cümle sadece borçlanma senetleri hakkýndadýr.

Madde 505 - Menkul kýymetlerin, özellikle borçlanma senetlerinin genel kurulun verdiði yet-
ki ile yönetim kurulu tarafýndan çýkarýlmasýnýn ve bu yetkinin onbeþ aylýk bir süre için sürekli ol-
masýnýn uygulamada kolaylýk saðlayabileceði düþünülmüþtür. Ancak Kanunda öngörülen istisnalar
da saklý tutulmuþtur. Meselâ, þarta baðlý sermaye artýrýmýnda 463 üncü madde gibi. Çünkü, bu mad-
denin özellikleri ve kurumun genel kurul kararýna baðladýðý hükümler, yönetim kurulunun yetkilen-
dirmesine olanak tanýmamaktadýr.

Madde 506 -Madde, borçlanma senetleri için genel bir borçlanma sýnýrý öngörmektedir. Bu sý-
nýr bugüne kadar hukukumuzda uygulanan ölçütler dikkate alýnarak oluþturulmuþtur. Hüküm sade-
ce Türk Ticaret Kanunu deðil, diðer kanunlarý da kapsayacak þekilde kaleme alýnmýþtýr.
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
Kâr ve Tasfiye Payý

Madde 507 - Bu madde bir deðiþiklikle 6762 sayýlý Kanunun 455 inci maddesinden alýnmýþtýr.
Deðiþiklik ise "safi kazanca" ibaresi yerine "net dönem kârý" teriminin konulmasýdýr. Çünkü "ka-
zanç" sözcüðü þirketler ve bilânço hukukunda deðil, vergi hukukunda kullanýlýr. Ayrýca "kazanç pa-
yý" Tasarýda, yönetim kurulu üyelerinin yýllýk kârdan aldýklarý kâr payýný ifade için, "tantiéme" kar-
þýlýðý olarak özel bir teknik terimdir. Net dönem kârý ise, Türkiye Muhasebe Standartlarýnda yer alan
bir kavramdýr. Tasarýnýn 509 uncu maddesinde de net dönem kârý terimi kullanýlmýþtýr.

Madde 508 -Madde 6762 sayýlý Kanunun 456 ncý madde ile 457 nci maddesinin birinci fýkra-
sý hükümlerini aynen içermektedir.

Madde 509 - Birinci fýkra: Maddenin birinci fýkrasý 6762 sayýlý Kanunun 470 inci maddesi-
nin birinci fýkrasýndan küçük bir deðiþiklikle alýnmýþtýr. Mevcut metinde birinci fýkrada “Esas ser-
maye” denilmiþken, Tasarý’da, kavramýn kayýtlý sermaye sistemini de kapsamasý için “Sermaye” te-
rimi kullanýlmýþtýr.

Ýkinci fýkra: Tasarýnýn ikinci fýkrasý da, 6762 sayýlý Kanunun 470 inci maddesinin ikinci fýk-
rasýndan esinlenerek kaleme alýnmýþtýr. Ýlk deðiþiklik Tasarýdaki “net dönem kârýndan” ibaresi ile
yapýlmýþtýr. Mevcut metindeki “safî kâr” terimi uygulamada ve öðretide açýklýktan yoksun bir kav-
ram olarak nitelendirilerek eleþtirilmiþtir. “Safî” sözcüðü açýk olmakla birlikte “kâr” kavramýnýn bir
sýfatla tanýmlanmasý gerektiði haklý olarak ileri sürülmektedir. Hangi kâr? Dönem kârý mý yoksa
bilânçoda geçen yýldan aktarýlan kârý da içerebilecek olan bilânçodaki kâr mý? “Dönem kârý” bu tar-
týþmalarý ortadan kaldýracak açýklýktadýr. “Net” kelimesi ise Tasarýnýn baþka maddelerinde kullaný-
lan ve uluslararasý literatürde geçerli olan terim ile de uyumu saðlamaktadýr.

Ýkinci fýkrada, olaganüstü, yani genel kurulun kendi takdiri ile ayýrdýðý yedek akçeler dahil, þir-
ketin isteðiyle ayrýlan tüm yedek akçeler uygulamamýzda “daðýtýlmak amacýyla” ayrýldýklarý belir-
tilmeden “amaçsýz olarak” yedek akçe hesabýna alýnmaktadýr.

Baþka bir deyiþle, þirketin iradesi gereði yedek akçe hesabýna alýnan kârlarda “daðýtýlma ama-
cý” hiçbir zaman belirtilmemektedir. Böyle bir uygulama yoktur. Bu sebeple yorum güçlüklerine ve
bazý yanlýþ anlamalara yol açmamak için Tasarýda “serbest yedek akçelerden” ibaresi tercih edilmiþ-
tir. Kâr payý, vergisi verilmek þartýyla, yeniden deðerleme, enflasyon düzeltmesi gibi fonlardan da
daðýtýlabilir. Ancak, bunlar Tasarýda düzenlenmemiþ, daðýtým kurallarý ilgili mevzuatta öngörülmüþ-
tür. Bu sebeple anýlan fonlarý ayrýca zikretmek gereði duyulmamýþtýr.

Tasarýdaki “net dönem kârý” ibaresiyle her þeyden önce bilânço zararý düþüldükten sonra kalan
kâr kastedilmiþtir. Anonim þirkette, bilânçoda geçmiþ yýl zararý/zararlarý varken, yýllýk kâr daðýtýla-
maz. Bu yasak sermayenin korunmasý ilkesi gereðidir ve anonim þirketlere iliþkin evrensel bir ku-
raldýr. “Net kâr”ýn vergi öncesi veya vergi sonrasý kârý ifade etmesi ise bir þirketler hukuku sorunu
deðildir.

Üçüncü fýkra: Kâr payý avansýný halka açýk anonim þirketlere özgülemenin haklý bir sebebi
yoktur. Bu sebeple avans Tasarýda genelleþtirilmiþ, uygulama kurallarýnýn kapalý þirketlerde Sanayi
ve Ticaret Bakanlýðýnca bir teblið ile düzenlenmesi uygun görülmüþtür.

Madde 510 - Birinci fýkra: Madde 6762 sayýlý Kanunun 471 inci maddesinden esinlenerek
birçok deðiþiklikle yeniden düzenlenmiþtir. Maddenin birinci fýkrasý 6762 sayýlý Kanunun 471 inci
maddesinden alýnmýþtýr. Mevcut birinci fýkrada yer alan “tesisat hesabý” ibaresi yerine uluslararasý
ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunun is-
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teðine uyularak “özellikli varlýk niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere” ibaresi ter-
cih edilmiþtir. Ayrýca bu hesaba faiz ödenebilmesi için bunun Türkiye Muhasebe Standartlarýna uy-
gun olmasý gerektiði þartý hükümde açýkça öngörülmüþtür.

Ýkinci fýkra: Ayný terim deðiþikliði ikinci fýkrada da yapýlmýþtýr.
Madde 511 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 474 üncü maddesinden esinlenerek, ancak bir

deðiþiklik yapýlarak alýnmýþtýr. 6762 sayýlý Kanunun 472 nci maddesinde paysahiplerine ayrýlmasý
gereken kâr payý oraný yüzde dörttür. Bunun Tasarý’nýn 519 uncu maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c)
bendi ile uyumlu olabilmesi için oran yüzde beþe çýkarýlmýþtýr. Bu uyumsuzluk mevcut kanunda 466
ve 472 nci maddelerde açýkça yer almakta ve öðretide eleþtirilmektedir.

Madde 512 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 473 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.
Madde 513 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 474 üncü maddesinden aynen alýnmýþtýr.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Þirketin Finansal Tablolarý, Yedek Akçeler

Madde 514 - Madde, anonim þirket yönetim kurulunun yýl sonu finansal tablolarýný, eklerini
belirli süre içinde genel kurula sunma görevini hükme baðlamaktadýr. Görev yönetim kurulunun
tüm üyelerine yönelik bir kurul görevidir. Yönetim hakkýnýn devri bu görevin de devri sonucunu do-
ðuramaz. Hüküm ayný zamanda yýlsonu finansal tablolarýnýn; bilânço ile gelir, nakit akým ve öz ser-
maye tablolarý ile ekleri olduðunu açýklýða kavuþturmuþtur.

Madde 515 - Madde, dört emredici ilkeyi içerir: (a) Yýl sonu finansal tablolarý Türkiye Muha-
sebe Standartlarýna (m. 88, geçici m. 1) göre çýkarýlýr. (b) Finansal tablolardan þirketin malvarlýðý,
borçlarý, yükümlülükleri, öz kaynaklarý ve faaliyet sonuçlarý anlaþýlmalýdýr. (c) Finansal tablolar tam,
anlaþýlabilir, geçmiþ yýllarla karþýlaþtýrýlabilir, ihtiyaçlara ve iþletmenin niteliðine uygun, þeffaf, gü-
venilir olmalýdýr. (d) Þirketin durumunun resmini vermelidir; bu resim gerçeði dürüst ve aslýna uy-
gun olarak yansýtmalýdýr. Anglo-Sakson hukukunun ünlü üst hukuk kuralý "true and fair view" ilke-
si bu suretle "dürüst resim" ilkesi olarak ifade edilmiþtir. Dürüst resim ilkesi kanunî terimdir. Dürüst
resim ilkesinin içeriði ve alt ilkeleri IFRS'yi aynen yansýtan Türkiye Muhasebe Standartlarý, öðreti
ve mahkeme kararlarýnca doldurulur. Dürüst resim ilkesi bir üst hukuk kuralýdýr. Yani bu ilkeye uy-
mayan, bu ilkeyi yeteri kadar temsil etmeyen standart ve hükümleri bertaraf eder ve tabloyu çýkaran-
dan ilkeye uygun hareketin yerine getirilmesini ister (Türk Medenî Kanunu 1 inci maddesi).

Madde 516 - Madde, münferit þirketler için yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanacak yýllýk fa-
aliyet raporunun içeriðini belirtmektedir. Yýllýk raporun içeriðine iliþkin asgarîyi gösteren konular
listesi verilmemiþ, fakat ana konu belirtilmiþ, bu ana konunun açýklanmasýnda uyulmasý gerekli il-
keler gösterilmiþtir. (a) Ana konu "þirketin iþlerinin akýþý ve her yönü ile durumu"dur. "Her yönü"
ibaresi inter alia, malvarlýðý durumunu, finansal durumu, faaliyet sonuçlarýný, alacak/borç iliþkisini,
öz kaynaðýn yeterli olup olmadýðýný içerir. Bu konuya iliþkin, 515 inci madde anlamýnda durum res-
mi verilmelidir. Hüküm ilkeler yanýnda adýný vermeden dürüst resim ilkesinin yýllýk raporda da ge-
çerli olduðunu açýkça ifade etmektedir.

Halka açýk anonim þirketlerde SPK'nýn; diðerlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn 210 uncu
maddeye dayanarak yýllýk raporun içeriðini bir tebliðle belirleyebileceði þüphesizdir.

Madde 517 - Birinci fýkra: Birinci fýkra, konsolidasyon çevresinin de Türkiye Muhasebe
Standartlarý tarafýndan belirlenmesini öngörmektedir. Konsolidasyona tâbi iþletmelerin belirlenme-
si yanýnda "ilgili diðer" konular ibaresiyle genel inter alia, konsolidasyon muafiyetleri, iþletmenin
ölçeðine tâbi muafiyetler, bilgi ve yükümlülükleri ve tam konsolidasyon, sermaye konsolidasyonu
baþta olmak üzere konsolidasyon türleri kastedilmiþtir.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra 515 inci maddesine paralel olarak yýlsonu finansal tablolarýna uygu-
lanacak standartlarý göstermektedir.

Madde 518 - Tasarýnýn 518 inci maddesi yýllýk faaliyet raporunun esaslarýný, 516 ncý madde-
ye paralel bir þekilde düzenlemiþtir. Bu madde yönünden açýklýða kavuþturulmasý gereken önemli
nokta, yýllýk faaliyet raporunun hangi þirketin yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanacaðýdýr. Topluluk
söz konusu olduðu için yükümlülük ana þirkete ve topluluðun en tepesindeki ana þirkete aittir. Bu
ana þirket “çatý þirket” diye de adlandýrýlabilir. Ara þirketlerin böyle genel bir rapor hazýrlayabilme
olanaðý yoktur. Ana þirketin yurt dýþýnda olmasý bu sorumluluðu ortadan kaldýrmaz. Tepedeki þirke-
tin bir þirket olmamasý da sonucu etkilemez. Bu hüküm 517 nci madde ile 199 uncu madde için de
ýþýk tutucu niteliktedir.

Madde 519 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 466 ncý maddesinden alýnmýþtýr. Ancak, anýlan 466
ncý maddenin ifadesi, uygulamada yorum güçlükleri doðurduðundan gerek kelimelerin seçiminde,
gerek söz diziminde önemli deðiþiklikler yapýlmýþ, ancak içeriðe temel olan düþünce ve hükümler
deðiþtirilmemiþtir.

Madde 520 - Tasarýnýn 520 nci maddesi yenidir. Bu maddenin kaynaðý, Ýsv. BK'nýn 671a ve
671b maddeleridir. Þirketin iktisap ettiði kendi paylarý için yedek akçe iktisap tarihinde kurulur. Ay-
rýlacak yedek akçede iktisap deðeri esas alýnýr.

Ýkinci fýkrada öngörülen fonlar hukukumuzda özel olarak düzenlenmiþtir. Bu fonlar daðýtýla-
mazlar.

Madde 521 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 467 nci maddesinden alýnmýþtýr. 6762 sayýlý Kanun-
da “ihtiyarî yedek akçe” olan kenar baþlýk “Þirketin isteði ile ayrýlan yedek akçe” olarak deðiþtiril-
miþtir.

Madde 522 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 468 inci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 523 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 469 uncu maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 524 - Hüküm geneldir, yani tüm anonim þirketler için öngörülmüþtür. Bu yönü ile hü-

küm yenidir. SerPK'nýn 22 nci maddesinin (e) bendinden farklý bir kapsamý haiz olan 524 üncü mad-
de ana hüküm niteliðindedir. Maddenin bir diðer özelliði de, ilân yükümlüsünü göstermesi ve de-
netçinin notunun da yayýnlanmasýný öngörmesidir.

Madde 525 - Hüküm hukukumuzda yenidir. Amaç Türkiye'de þubesi bulunan þirketlerin finan-
sal açýdan tanýtýlmasýný ve kamunun aydýnlanmasýný saðlamaktýr.

Madde 526 - Küçük ölçekteki þirketlere iliþkin ilâný öngören bu hüküm yenidir.
Madde 527 - Madde, esas itibarýyla anonim þirketlere iliþkin 404 üncü maddeyi saklý tutmak-

ta, ancak denetçiler dýþýnda þirket defter ve belgelerini inceleyenlerin de sýr saklama yükümü altýn-
da bulunduðunu belirtmektedir. Bu hükmün ihlâli 562 nci maddede ceza yaptýrýmýna da baðlanmýþ-
týr. Çünkü þirketin sýrlarýnýn açýklanmasý þirkete büyük zararlar verebilir. Ceza yaptýrýmý olasý ihlal-
lerde caydýrýcý bir rol oynayabilir. Hükmün ihlâli hâlinde þirketin maddî ve manevî tazminat isteye-
bileceði Tasarýda açýkça öngörülmüþtür. Hukukî sorumluluða iliþkin böyle açýk bir hüküm kaleme
alýnmasaydý Tasarýnýn 553 ve devamý maddelerinin uygulanýp uygulanmayacaðý tartýþmasý ortaya
çýkardý. Çünkü þirkette yönetici, tasfiye memuru, kurucu gibi bir sorumluluðu bulunmayan, avukat,
aracý kurum uzmaný, noter, bilirkiþi gibi uzman kiþilerin sýr saklama yükümünü ihlâl etmeleri hâlin-
de 553 üncü ve devamý maddeler hükümlerinin kýyas yoluyla da uygulanmasý mümkün hatta doð-
ru bulunmayabilirdi. Genel hükümlere yani Borçlar Kanununa gidip de, tazminat davasý açýlmasý
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hâlinde de somut olaya manevî tazminatýn uygun düþmeyebileceði ileri sürülürdü. Tasarý bütün bu
tartýþmalarý ortadan kaldýrmýþtýr. Ceza hükmü anonim þirketler için öngörüldüðünden limited þirket-
lere uygulanamaz.

Madde 528 - Bu hüküm, bankalarýn, diðer kredi kurumlarýnýn, finansal kiralama, factoring gi-
bi þirketlerin tablolarýna iliþkin özel hükümleri saklý tutmaktadýr.

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

Madde 529 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 434 üncü maddesine nazaran birçok deðiþikliði ve
ek hükmü içermektedir. Bunlar þu þekilde sýralanabilir:

Birinci fýkranýn (a) bendi: 1) Süresi sona eren anonim þirketlerin, iþlere fiilen devam etmele-
ri halinde süresiz hale geleceklerine iliþkin bir kural getirilerek, 6762 sayýlý Kanun dönemindeki tar-
týþmalar sona erdirilmiþtir. Gerçekten, öðretiyle Yargýtay kararlarýnda en çok tartýþýlan konulardan
biri de süresi sona eren anonim þirketlerin, iþlere fiilen devam etmeleri halinde, adî þirketlerde ol-
duðu gibi, süresiz hale gelip gelmeyecekleriydi. Yüksek mahkeme, uzun süre bu soruya olumsuz
cevap vermiþ ve süresi sona eren bir anonim þirketin iþlere fiilen devam etmesi ile süresiz hale gel-
meyeceðini; aksine þirketin tasfiye haline gireceðini ve ehliyetinin tasfiye gayesi ile sýnýrlanacaðýný
hükme baðlamýþtý. Ancak 1987 tarihli bir Hukuk Genel Kurulu Kararý ile bu içtihattan dönülmüþ ve
iþlere fiilen devam eden þirketlerin süresiz hale gelecekleri kabul edilmiþti.

2) Öte yandan, yeni hüküm ile getirilen düzenleme, bir noktada Hukuk Genel Kurulu kararýy-
la kabul edilen çözümden farklýdýr. Gerçekten, Hukuk Genel Kurulu kararýnda, þirketin süresiz ha-
le gelmesinden sonra esas sözleþme deðiþikliði yapýlarak, sözleþmenin fiili duruma uyarlanmasý ge-
reði belirtiliyordu. Ancak, bazen þirketteki azlýk, sahip olduklarý haklarý kötüye kullanarak, sözleþ-
me deðiþikliðine olumlu yaklaþmalarýnýn karþýlýðýnda belirli haklar veya para gibi haksýz kazançlar
talep edebiliyor, bunu bir þantaj aracý olarak kullanabiliyor ve Hukuk Genel Kurulunun kararýnda
öngörülen esas sözleþme deðiþikliði yapýlamýyordu. 529 uncu maddede iþlere devam ile þirket esas
sözleþmesindeki süre maddesinin kendiliðinden deðiþtiði kabul olunarak, esas sözleþme deðiþikli-
ðine gerek görülmemiþtir.

3) Hâkim öðretide uzun süreden beri savunulagelen ve þimdi kanuna alýnan bu yorum; sözleþ-
me ve özel teþebbüs kurma hürriyetleri ile devletin özel teþebbüslerin güvenlik ve kararlýlýk içinde
çalýþmasýný saðlama görevini getiren 1982 Anayasasýnýn 48 inci maddesi hükmüne, borçlar huku-
kunun sözleþmeleri olabildiðince ayakta tutmaya çalýþma ve ticaret hukukunun iþletmelerin sürek-
lilik ve bütünlüklerini koruma ilkeleriyle uyum içerisindedir.

4) Bu yeni düzenleme ile 6762 sayýlý Kanun döneminde ancak yargý içtihadý ile benimsenebi-
len ve genel kabul görmüþ olan çözüm, þartlarý biraz daha iyileþtirilerek, kanunî dayanaða kavuþtu-
rulmuþtur.

Birinci fýkranýn (b) bendi: (b) bendi ile þirketin iþletme konusunun gerçekleþmesi veya ger-
çekleþmesinin imkânsýz hâle gelmesinin sona erme sebebi oluþturacaðý kabul edilerek, þirket "mak-
sadý"nýn elde edilmesi veya elde edilmesinin imkânsýz hale gelmesini öngören 6762 sayýlý Kanunun
434 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendi hükmünden ayrýlýnmýþtýr. Getirilen yeni-
lik, terim farklýlýðýnýn ötesindedir. Bu deðiþiklik, "maksat", "gaye" ve "konu" terimlerine öðreti ile
yüksek mahkeme kararlarýnda yüklenen anlam dikkate alýnarak yapýlmýþtýr. Gerçekten öðretiye ve
içtihatlara göre, maksat ya da yeni terimiyle amaç, genel olarak elde edilmek istenilen gayeyi ifade
eder; yani amaç þirketlerde kazanç elde etmek ve paylaþmaktýr; konu ise bu gayeye varmak için ic-
ra edilecek faaliyetlerdir.
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Bu açýdan deðerlendirildiðinde bir anonim þirketin kazanç elde etme ve paylaþma amacýna ulaþ-
masý veya ulaþmasýnýn imkânsýz hale gelmesi nesnel olarak belirlenemeyecek ve gerçekte gerçekleþ-
mesi de mümkün olmayan bir olgudur. Esasen Kanun koyucunun bu bent ile arzuladýðý husus da bu
deðildir. Kanun koyucu, genel amaca ulaþmak için icra edilen faaliyetlerin gerçekleþmiþ olmasýný ve-
ya gerçekleþmesinin imkânsýz hale gelmesini bir sona erme sebebi olarak öngörmektedir.

Birinci fýkranýn (c) bendi: Bu bent 6762 sayýlý Kanunun 434 üncü maddesinin birinci fýkrasý-
nýn (6) numaralý bendinin tekrarýdýr.

Birinci fýkranýn (d) bendi: Þirketin genel kurul kararýyla sona ermesine iliþkin 6762 sayýlý Ka-
nunun 434 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (9) numaralý bendi korunmuþ, ancak nisap için 421
inci maddenin dördüncü fýkrasýna gönderme yapýlmýþtýr.

Birinci fýkranýn (e) bendi: Bu bent, 6762 sayýlý Kanunun 434 üncü maddesinin birinci fýkra-
sýnýn (8) numaralý bendinden alýnmýþtýr.

Birinci fýkranýn (f) bendi: Kanunlarda öngörülen diðer hallerde þirketin sona ereceðine iliþ-
kin bu bent hükmü yenidir. "Kanunlar" ibaresiyle hem Türk Ticaret Kanunu hem de diðer kanunlar
kastedilmektedir.

Madde 530 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 435 inci maddesinden esinlenerek kaleme alýnmýþ-
týr. Ancak önceki maddeye göre bazý deðiþiklikleri içermektedir.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 435 inci maddesi ile ayný Kanunun 434 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnýn (4) numaralý bendi hükmünde, sona erme sebebi olarak öngörülmüþ bulunan "ha-
kiki" pay sahiplerinin sayýsýnýn beþten aþaðýya düþmesi hâli sona erme sebebi olmaktan çýkarýlmýþ-
týr. Bunun sebebi, Tasarýnýn tek kiþi ile bile anonim þirket kurulmasýna izin verilmesidir.

"Kanunen gerekli olan organlar" teriminin anlamý öðretiyle mahkeme kararlarýna býrakýlmýþtýr.
Bu hükmün anlamý, denetçinin organ olup olmadýðý sorununun cevabý ile açýklýk kazanacaktýr. Ay-
rýca, Tasarýnýn 378 inci maddesinde düzenlenen komitenin de nitelendirilmesi gerekir.

Gerekli organýn mevcut olmamasý ile kastedilen bu organýn gerçekten bulunmamasýdýr. Yöne-
tim kurulunun süresi sona ermiþ olmasýna raðmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiþ olma-
sý veya yönetim kurulu üyelerinin istifalarý ile kurulun boþaldýðý ve yerlerini doldurma imkânýnýn
bulunmadýðý hâllerde yönetim organýnýn mevcut olmadýðý kabul edilmelidir.

Yönetim kurulunun mevcudiyetine raðmen, hiç veya gereði gibi toplanamamasý somut olayýn
özelliklerine göre maddenin kapsamýnda kabul olunabilir.

Madde ile getirilen diðer bir yenilik, þirketin kanunen gerekli organlarýndan birinin mevcut ol-
mamasýnýn veya genel kurulun toplanamamasýnýn devamlýlýk göstermesidir. Bu "uzun süreden be-
ri" ibaresiyle ifade edilmiþtir. Gerçekten 6762 sayýlý Kanunun 435 inci maddesinde bu konuda bir
ayrýntýya yer verilmemiþtir ve bu durum, tartýþmaya müsait bir ortam oluþturmuþtur. Bu yeni unsur
hükmün uygulanabilme þartýdýr.

Devamlýlýktan ne kadar bir sürenin anlaþýlmasý gerektiði hususunda kötüye kullanmalarýn önü-
ne geçmek ve somut olayýn þartlarýna göre serbest hareket edebilme imkâný tanýmak için takdir yet-
kisi hâkime býrakýlmýþtýr. Gerçekten, süre konulmasý halinde kötüniyetli kiþilerin hem sürenin var-
lýðýný hem de mahkeme sürecini hesaba katarak haksýz uygulamalar içerisine girebilecekleri düþü-
nülmüþtür.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn fesih davasý açma hakký ile ilgili bir deðiþikliðe gidilmemiþtir.
Mehazda bulunmayan bu hüküm anonim þirketlere devletin müdahalesi gibi görülebilir. Ancak bu-
güne kadar Bakanlýðýn bu yetkisini istisnaen ve büyük bir özenle kullandýðý belirlenmiþ, yetkinin
korunmasýnda yarar görülmüþtür.
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Fesih talebi üzerine ticaret mahkemesinin hemen sona erme kararý vermeyip, uygun bir süre
vererek durumun düzeltilmesi için imkân tanýnmasýna iliþkin düzenleme 6762 sayýlý Kanundan ay-
nen alýnmýþtýr. Ancak burada bir yenilik olarak mahkemeye, bu hususta yönetim kurulunu dinleme
görevi yüklenmiþtir. Dolayýsýyla, sona erme kararýný verecek olan mahkeme, bu kararý vermeden
önce, mutlaka yönetim kurulunu dinlemek zorundadýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 435 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükmünde yer alan “taraf-
lardan birinin talebi üzerine” hükmü, madde metninden çýkarýlmýþtýr. Bunun sebebi, alýnacak tedbir-
ler hususunda mahkemenin takdir hakkýnýn geniþletilmesini saðlayarak, taraflarýn talebine gerek kal-
maksýzýn, hâkimin gerekli görmesi halinde kayyým tayini gibi tedbirleri almasýna imkân saðlamaktýr.

Madde 531 - Bu madde 6762 sayýlý Kanunda öngörülmemiþ bir kurumu hukukumuza kazan-
dýrmaktadýr. 6762 sayýlý Kanunun haklý sebeplerle feshi düzenlememiþ olmasý, yargý kararlarýnda ve
öðretide hem tartýþýlmýþ hem de eleþtirilmiþti. Tartýþma, boþluðun niteliðiyle ilgiliydi. Bazýlarý kay-
nak Ýsv. BK 736, b.4 hükmünün 6762 sayýlý Kanuna alýnmamýþ olmasýnýn Kanunda olumlu bir boþ-
luk yarattýðý, bu boþluðun kýyas yoluyla veya Türk Medenî Kanununun 1 inci maddesinden yarar-
lanýlarak doldurulmasý gerektiði görüþünü savunmuþtur. Hâkim öðreti ve Yargýtay boþluðun olum-
suz olduðunu, bu nedenle Türk hukukunda böyle bir imkân bulunmadýðýný ileri sürmüþlerdi. Ancak,
Türk hukukunda böyle bir kurumun bulunmasýnýn yararlý olacaðý çoðunluk tarafýndan kabul edil-
mekteydi. 531 inci madde hâkim görüþ tarafýndan benimsenen bir azlýk hakkýný hukukumuza getir-
mektedir.

Tasarýnýn bu maddesinin özellikleri þu þekilde sýralanabilir:
1) Bu hakkýn kullanýlabilmesi için esas sermayenin onda birine sahip olmak gerekli ve yeterli-

dir. Bu oranda paya bir paysahibinin sahip olmasý þart deðildir. Birden fazla paysahibi de bir araya
gelerek söz konusu hakký kullanabilir. Esas sözleþme ile daha düþük bir oran öngörülebilir.

2) Feshin talep edileceði mahkeme, þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret mahkemesidir.
3) Haklý sebep Tasarýda tanýmlanmamýþ, haklý sebepler örnek olarak da gösterilmemiþ, bu kav-

ramýn niteliklerinin gösterilmesi ve tanýmlanmasý yargý kararlarýyla öðretiye býrakýlmýþtýr. Ýsviçre
öðretisinde genel kurulun birçok kez kanuna aykýrý bir þekilde toplantýya çaðrýlmýþ olmasý, azlýk
haklarý ile bireysel haklarýn devamlý ihlalî, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarýnýn engellenme-
si, þirketin sürekli zarar etmesi, daðýtýlan kâr payýnýn düzenli azalmasý, haklý sebep sayýlmýþtýr. Bu-
na karþýlýk varsayýmlar ve olumsuz beklentiler haklý sebep sayýlmamýþtýr. Ýleri sürülen sebeplerin
haklý olup olmadýðýna karar verecek olan mahkemedir. Mahkeme sebepleri haklý bulsa bile fesih ka-
rarý vermek zorunda deðildir. Þirketin feshini haklý kýlan sebeplerin varlýðýna raðmen, yaþatýlmasý-
nýn ekonomik ve rasyonel açýdan daha doðru olacaðýna kanaat getiren mahkeme; þirketi feshetmek
yerine, fesih talebinde bulunan paysahiplerinin paylarýnýn gerçek deðerinin ödenmesine ve kendile-
rinin þirketten çýkarýlmalarýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme karar
verebilir. Davacýya paranýn kimin tarafýndan ve nasýl ödeneceði, bu paylarý geçici olarak þirketin ik-
tisap edip edemeyeceði yargý kararlarýna ve öðretideki görüþlere göre belirlenecektir.

4) Maddenin son cümlesindeki “veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözü-
mü karar baðlama” inisiyatifi tamamýyla mahkemeye aittir. Ýsviçre öðretisinde, mahkemenin kâr da-
ðýtma zorunluðunu karara baðlayabileceði; uygun bir yeni paysahibinin þirkete alýnmasýný uygun
bulabileceði, hatta þirketi saðlýða kavuþturabilecek kýsmî tasfiyeye de hükmedebileceði belirtilir.

Madde 532 -Madde, bazý deðiþikliklerle 6762 sayýlý 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 istisnasý vardýr. Bunlar þirketin iflâs nedeniyle ve mahkeme kararýyla sona ermesidir.
6762 sayýlý Kanunda sadece iflâs hali istisna olarak düzenlenmiþtir. Ýflâs istisnasýna mahkeme kara-
rýnýn da eklenilmesinin sebebi, resen tescili saðlayarak bu iþlemin sürüncemede kalmasýna engel ol-
maktýr. Madde, 6762 sayýlý Kanunun aksine, sona ermenin tesciline iliþkin ilânýn bir kez yapýlmasý-
ný gerekli ve yeterli görmüþtür. Ýlân Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapýlacaktýr. Bunun dýþýnda
þirket esas sözleþmesinde baþkaca ilân þekilleri öngörülmüþ ise bu yollarla da ilân yapýlmalýdýr. Hü-
kümdeki ilân, 541 inci maddede düzenlenen alacaklýlarý davete iliþkin ilândan farklýdýr. Bu madde-
de öngörülen ilân þirketin sona erip, tasfiye haline girdiðini, organlarýn yetkilerinin bununla baðlan-
týlý olarak sýnýrlanmýþ bulunduðunu, þirketle iþlem yapan/yapacak kiþilerin buna göre hareket etme-
lerini saðlamaya yöneliktir. Oysa, 541 inci maddede yer alan ilân þirketle daha önce iþlem yaparak
alacaklý konuma gelmiþ alacaklýlarý koruma amacý taþýmaktadýr. Bu sebeple 532 nci maddedeki ilân
sadece þirketin sona erdiðine yönelik açýklamalarý içermelidir. Ýlânda alacaklýlarý alacaklarýný bildir-
meye yönelten açýklamalar bulunmamalýdýr.

Madde 533 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 439 uncu maddesinden gerek dil gerek içerik yö-
nünden farklýlýklar içermektedir.

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 439 uncu maddesinin birinci fýkrasý hükmü sona eren þir-
ketin tasfiye haline gireceðini ifade ettikten baþka, sona eren þirketin tasfiye haline girmeyeceði ka-
nuni istisnalarý da sayma yoluna gidiyor ve birleþme, limited þirkete dönüþtürülme, bir kamu tüzel
kiþisi tarafýndan devralýnma hallerini tahdidi olarak sayýyordu. Yeni metin, sona eren þirketin tas-
fiye haline gireceðini ayný þekilde ifade etmekle birlikte, tasfiyeye gerek bulunmayan halleri sýnýr-
lý sayý (numerus clausus) olarak sýralamamýþ. kýsaca “kanundaki istisnalar saklýdýr” hükmüyle ka-
nundaki tüm istisnalarý kapsamýna almýþtýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 439 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükmü, doktrinde tartýþ-
malara yol açmýþtý. Tartýþmalar esas itibarýyla bu hüküm ile sýnýrlanan ehliyetin hak ehliyeti mi yok-
sa fiil ehliyeti mi olduðu noktasýnda yoðunlaþmaktaydý. 6762 sayýlý Kanun dönemindeki hâkim öð-
reti tasfiyede hak ehliyetinin sýnýrlandýðý görüþünü savunulmuþtur. Bununla birlikte, bu yazarlar ara-
sýnda bile, maddede 6762 sayýlý Kanunun 232 nci maddesine yapýlan atfýn anlamý üzerinde fikir bir-
liði saðlanamamýþtýr. Ýkinci fýkra, 6762 sayýlý Kanun dönemindeki tartýþmalarý ortadan kaldýrmakta-
dýr. Hüküm uyarýnca tasfiye haline girilmesiyle birlikte deðiþikliðe uðrayan ve sýnýrlanan þirketin
ehliyeti deðil, organlarýn yetkileridir. Bu nedenle madde metni bunu ifade eder þekilde kaleme alýn-
mýþ ve 6762 sayýlý Kanunun 232 nci maddesi hükmüne yapýlan atýf da gereksiz kalmasý nedeniyle
kaldýrýlmýþtýr.

Tüzel kiþiliðin tasfiye sonuna kadar devam etmesi ve unvana “tasfiye halinde” ibaresinin ek-
lenmesi gereðine iliþkin 6762 sayýlý Kanun hükmü, tasfiyenin gereði olduklarýndan aynen korun-
muþtur.

Madde 534 - 6762 sayýlý Kanunun 437 nci maddesi deðiþikliklerle korunmuþtur. Maddenin
“iflâs” olan kenar baþlýðý “iflâs halinde tasfiye” olarak deðiþtirilmiþ ve hükmün dili kýsmen sadeleþ-
tirilmiþtir.

Madde 535 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 440 ýncý maddesinin tekrarýndan ibarettir. Deðiþik-
lik yapýlmamýþtýr.

Madde 536 - Hükmün ilk iki fýkrasý, 6762 sayýlý Kanunun 441 inci maddesinin birinci ve ikin-
ci fýkrasýnýn dil itibarýyla sadeleþtirilmiþ tekrarýndan ibarettir. Üçüncü ve dördüncü fýkralar ise ta-
mamýyla yenidir ve esasa yönelik önemli düzenlemeler getirmektedir.
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Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkrada yer alan, þirketin feshine mahkemece karar verilmesi halinde
tasfiye memurunun mahkemece atanacaðýna iliþkin hüküm yenidir. 6762 sayýlý Kanun düzenleme-
si uyarýnca, þirketin feshine mahkemece karar verilmesi halinde dahi, tasfiye iþleri, esas sözleþme
veya genel kurul kararý ile tasfiye memuru belirlenmedikçe yönetim kurulu tarafýndan yürütülmek-
tedir. Mahkemeye 6762 sayýlý Kanunun 442 nci maddesinin birinci fýkrasý hükmüyle tanýnan atama
yetkisi ise, ancak pay sahiplerinden birinin talebiyle ve haklý sebeplerin varlýðý halinde mevcut tas-
fiye memurunun azledilerek yerine yenisinin atanmasý hâli ile sýnýrlýdýr. Mahkemenin feshe karar
verdiði hallerde doðrudan tasfiye memuru atamasý ise ancak, yukarýdaki usullerle tasfiye memuru
atanamayacaðýnýn ve tasfiye iþlerinin yerine getirilemeyeceðinin (tasfiye memuru hakkýnda esas
sözleþmede hüküm bulunmamasý durumunda, þirketin feshine genel kurulun toplanamamasý ve yö-
netim kurulunun bulunmamasý nedeniyle karar verilmiþse) açýkça belli olmasý hallerine özgülen-
miþtir. Üçüncü fýkra uyarýnca, mahkemenin feshe karar verebildiði üç durumda, yani; kuruluþ sýra-
sýnda menfaatler ihlâl edilmiþse, organ yokluðu söz konusu ise ve haklý sebeplerin varlýðý halinde,
mahkeme fesih kararý verirken tasfiye memurunu da atayacaktýr. Çünkü, bu üç durumun söz konu-
su olduðu varsayýmlarda artýk paysahiplerinin anlaþarak tasfiye memuru tayin etmelerini beklemenin
gereksiz sayýlmasý gerektiði, söz konusu yetkinin mahkemeye býrakýlmasýnýn þart olduðu düþünül-
müþtür. Bu fýkranýn uygulanmasý için hiçbir þart öngörülmemiþtir. Dolayýsýyla, þirketin feshine karar
veren mahkeme, tasfiye memuru tayin edebilmek için kendisinden bu yönde bir talepte bulunulma-
sýný beklemek zorunda olmadan tasfiye memuru atayabilir. Keza, feshe karar veren mahkeme tasfi-
ye memuru atayýp atamama hususunda serbest deðildir, tasfiye memurunu belirlemek zorundadýr.

Dördüncü fýkra: Tasfiye iþlerinin saðlýklý yürüyebilmesi için tasfiye memurlarýndan en az bi-
rinin Türk vatandaþý olmasý, bu kiþinin Türkiye’de yerleþim yerinin bulunmasý ve þirketi temsile
yetkili olmasý önemli bir gerekliliktir. Nitekim, mehaz Ýsviçre Borçlar Kanununda da, ayný þartlar
aranmaktadýr.

Fýkraya göre tasfiye memuru için aranan kanunî þartlarýn tümünün ayný kiþide gerçekleþmesi
gerekir. Yani, Türk vatandaþý olan tasfiye memurunun Türkiye’de yerleþim yeri bulunmalý ve ona
þirketi temsil yetkisi verilmelidir. Yoksa, burada zikredilen þartlarýn ayrý ayrý kiþilerde mevcut bu-
lunmasý fýkra hükmünün gereði açýsýndan yeterli deðildir.

Mahkeme tarafýndan tayin ayný zamanda bir azil iþlemini gerektirmektedir. Buna göre, mahke-
me kanuni nitelikleri haiz bir tasfiye memuru atarken, mevcut tasfiye memurlarýndan birini görev-
den almalý ve onun yerine atamayý yapmalýdýr. Bu husus mahkemenin takdirinde deðildir.

Madde 537 - Birinci fýkra: Fýkra, 6762 sayýlý Kanunun 442 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn
tekrarýndan ibarettir. Deðiþiklik yapýlmasýna gerek görülmemiþtir.

Ýkinci fýkra: Yeni metin, mahkemece atanan tasfiye memurlarýnýn tescil edilmeleri için, buna
iliþkin mahkeme kararýnýn ibrazýný yeterli görmüþtür. Fýkrada yapýlan bu deðiþiklik ile, mahkemece
atanan tasfiye memurlarýnýn tescil ve ilânýný yaptýrabilecek kiþilerin sayýsý artýrýlmýþtýr. Eski metin-
de sadece atanan tasfiye memurlarý, kendilerini tescil ve ilân ettirme yetkisi ile donatýlmýþ iken; ye-
ni metin mahkeme ilamýnýn ibrazý suretiyle baþka kiþilerin de (örneðin yönetim kurulunun) tasfiye
memurlarýnýn tescil ve ilânýný saðlayabileceðini hükme baðlamýþtýr. Her bir paysahibi mahkemeye
baþvurarak böyle bir talepte bulunabilir. Azil ve yeni atama talebinde bulunan pay sahibi buna iliþ-
kin dayandýðý haklý sebebi ortaya koymalý ve ispatlamalýdýr. Sebebin haklýlýðýný deðerlendirecek
olan mahkemedir. Sebebi haklý bulan mahkeme ise sadece azil ve yeni tayin iþlemi yapabilir, baþka
bir karar veremez.
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Üçüncü fýkra:Üçüncü fýkra, 536 ncý maddenin son fýkrasýnda yer alan hükümde öngörülen ge-
rekliliklerin yerine getirilmemiþ olmasý halinde paysahiplerinden ve alacaklýlardan her birine tasfi-
ye memuru atanmasý için mahkemeye baþvurma hakký tanýmaktadýr.

Madde 538 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 443 üncü maddesinin dil itibarýyla sadeleþtiril-
miþ bir tekrarýndan ibarettir.

Madde 539 - 539 ncu madde, kendi içinde baðýmsýz bir düzenlemedir. Þu anlamda: 6762 sayýlý
Kanun tasfiye memurlarýnýn yetkilerini kollektif þirketlere gönderme yoluyla düzenlemiþtir. Tasarý ise,
kollektif þirketin bu hükümlerini anonim þirketlerin niteliðine uygun bir tarzda yeniden kaleme almýþ,
yani özgün bir düzenleme yapmýþtýr. Hüküm bunun dýþýnda da bazý deðiþiklikler içermektedir.

Birinci fýkra: Tasfiye memurlarýna kanunla verilen yetkiler, bu kiþilerin özenli bir seçimle ata-
nan güvenilir bir kiþi olduðu varsayýmýna dayanýr. Verilen yetkiler ve görev, bir anlamda onun/on-
larýn kiþiliðine baðlý sayýlýr. Bu sebeple kanunen tanýnan yetkilerin baþkasýna, hatta bir diðer tasfi-
ye memuruna devredilmemesi gerekir. Devir, devreden tasfiye memurunun o iþten elini çekmesi so-
nucunu doðurur ve seçim konusuz kalýr. Ancak, tasfiye iþlerinin gereðinin yerine getirilmesi baðla-
mýnda bazý belirli (belirlenmiþ) iþlemlerin yerine getirilebilmesi için tasfiye memurlarýndan biri ve-
ya üçüncü bir kiþi tevkil edilebilir. Burada verilen vekâlet genel olmayýp, özel bazý açýkça belirlen-
miþ, sýnýrlarý çizilmiþ, konusu açýkça gösterilmiþ iþlemlerin yürütülmesine yönelik sýnýrlý bir
vekâlettir. Diðer bir deyiþle münferit olay için özel bir vekâlet verilmesi söz konusudur.

Ýkinci fýkra: Tasfiye memurlarý kural olarak tasfiye amacýyla sýnýrlý olarak iþlem yaparlar. Ak-
sine hareket halinde de iþlem geçerlidir; tasfiye memurlarý þirketi temsil ettikleri için þirket bu iþ-
lemle baðlýdýr. Tasfiye amacý dýþýnda yapýlan iþlemlerin þirketi baðlamasý kuralý iyiniyetli üçüncü
kiþileri koruma düþüncesinin ürünüdür. Ýlkenin gereði olarak, tasfiye memurunun kendisiyle iþlem
yaptýðý kiþi, iþlemin tasfiye amacýnýn dýþýnda olduðunu biliyor veya durumun icabý gereðince bil-
memesinin mümkün olmadýðý ispat ediliyorsa, iþlem þirketi baðlamaz, ispat yükü þirkettedir. Sade-
ce tasfiyenin tescil ve ilân edilmiþ olmasý bu hususun ispatý için yeterli deðildir.

Üçüncü fýkra: Tasfiye memurlarýnýn birden fazla olmalarý halinde, þirketin baðlanabilmesi için
kural, bunlarýn birlikte hareket etmeleri ve kural olarak birlikte imza atmalýdýr. Ancak, bu düzenle-
me emredici deðildir. Aksi, genel kurul kararýyla veya esas sözleþme hükmü ile kararlaþtýrýlabilir ve
tek baþýna imza ilkesi benimsenebilir veya daha aðýr bir temsil sistemi getirilebilir.

Tasfiye ile ilgili konularda þirketi mahkemelerde ve diðer dýþ iliþkiye iliþkin iþlerde temsil yet-
kisi tasfiye memurlarýna aittir. Tasfiye ile ilgili olmayan hususlarda ise þirket yönetim kurulunun
temsil yetkisi devam etmektedir.

Dördüncü fýkra: Þirket tasfiye memurlarý görevlerini ifa ederken icra ettikleri tüm fiil ve iþ-
lerden ve bu arada haksýz fiillerden sorumludurlar. Fýkra ile tasfiye memurlarýnýn yapmýþ olduklarý
iþlerden þirketin de sorumlu tutulmasý esasý kabul edilerek üçüncü kiþiler korunmuþtur.

Madde 540 - Birinci fýkra: Fýkra tasfiyeye iliþkin açýlýþ bilânçosunun düzenleniþ usulüne iliþ-
kindir. 6762 sayýlý Kanunun 444 üncü maddesinde, tasfiye memurlarýnýn, görev baþlar baþlamaz,
þirketin tasfiyenin baþlangýcýndaki durumunu inceleyerek buna göre bir envanter ve bilânço çýkar-
malarý hükme baðlanmýþtý. Yeni metinde, envanter ve bilânçonun düzenlenmesinde þirket mallarý-
na deðer biçmek için tasfiye memurlarýnýn gerekirse uzmanlara baþvurabileceði hükmüne yer veril-
miþtir.

Tasfiye bilânçosu yýllýk bilânço esaslarýna göre çýkarýlmaz. Bu, bir malvarlýðý bilânçosudur ve
olasý satýþ deðerleri esasýna göre çýkarýlýr.Ancak ilk bilânçonun olasý satýþ deðerlerine göre çýkarýla-
caðý metne açýkça yazýlmamýþ, hüküm geliþmelere açýk tutulmuþtur.
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Hazýrlanan envanter ve bilânçonun þirketin herþeyden önce malvarlýksal ve finansal durumunu
göstermesi gerektiði ibaresi hükme açýkça konulmuþtur. Çünkü genel kabul gören muhasebe ilkeleri
bu bilânçoya baþka görevler de yükleyebilir. Bilânçonun iþlevlerinin boyutu ve kapsamý deðiþebilir.

Ýkinci fýkra: Bu fýkra, 6762 sayýlý Kanun döneminde, söz konusu Kanunun 450 nci maddesin-
deki gönderme dolayýsýyla anonim þirketlerde de uygulanan ayný Kanunun 226 ncý maddesinin ikin-
ci fýkrasý hükmünün tekrarýdýr. Anonim þirketlerin tasfiyesine iliþkin düzenlemelerin topluca bulun-
masý genel mantýðý içerisinde, tasfiye kurumu nitelikçe farklý baþka bir þirketin tasfiyesine iliþkin
hükümlere gönderme yapýlmaksýzýn düzenlenmek istenildiðinden bu fýkra kaleme alýnmýþtýr.

Tasfiye memurlarýnýn þirketin envanterde yazýlý bütün mallarý ile evrak ve defterlerine el koya-
bilmesi için, envanter ve bilânçonun onaylanmasý aranmýþtýr. Bunun sebebi, ilk bilânçonun tek iþle-
vinin, tasfiye memurlarýnýn tasfiyeye ve görevlerine devam edip etmeyeceklerini belirlemek oldu-
ðu düþüncesidir. Gerçekten, eðer þirket borca batýk olup müflis durumda ise tasfiye memurlarý bu-
nu iflâs tasfiyesine çevireceklerdir. Dolayýsýyla, tasfiyenin niteliði ve tasfiye memurlarýnýn göreve
devam edecekleri belli olmadan þirket mallarýna ve defterlerine el koymanýn doðru olmayacaðý dü-
þünülmüþtür.

Madde 541 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 445 inci maddesinin esas itibarýyla tekrarýndan iba-
rettir. Bununla birlikte maddede iki önemli deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bunlar þu þekilde sýralanabilir:

Birinci fýkra:Maddede yapýlan önemli deðiþiklik birinci fýkradadýr. Bu deðiþiklik ilânýn yapý-
lýþ þekline yöneliktir. Hükme göre alacaklýlarý haberdar etmeye yönelik ilân 35 inci maddede anýlan
gazete ile ve esas sözleþmede öngörülen þekilde birer hafta arayla üç kez yapýlacaktýr.

Ýlanýn sayýsý ve asgarî tekrarlanma süresine iliþkin zorunluluk sadece 35 inci maddede yazýlý
gazetede yapýlacak ilân hakkýndadýr. Esas sözleþmede öngörülen ilân þekli, sayýsý ve tekrarlanma
süresi hakkýnda 35 inci maddede yazýlý gazetedekine benzer bir yükümlülük öngörülmemiþtir. Do-
layýsýyla, bu konuda sadece esas sözleþme ile getirilmiþ hüküm dikkate alýnacaktýr.

Ýkinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 445 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda bilinen fakat bildirim-
de bulunmayan alacaklýlarýn, alacaklarýnýn bir notere tevdi olunacaðý hükme baðlanmýþtýr. Tasarýda,
tevdi yeri olarak noter yerine, niteliði ve görevleri itibarýyla daha uygun görülen, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnca belirlenecek bir bankaya depo edilmesi öngörülmüþtür.

Dördüncü fýkra: Fýkrada yapýlan tek deðiþiklik, tasfiye memurlarýnýn sorumluluðuna iliþkin
olarak kollektif þirketlerle ilgili hükme yapýlan atfýn kaldýrýlarak, yerine anonim þirketlerle ilgili bir
iç atýf yapýlarak 553 üncü madde hükmüne yollamada bulunulmasýdýr.

Madde 542 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 446 ncý maddesi hükmüne nazaran birçok deðiþik-
liði içermektedir. Bu deðiþiklikler þu þekilde sýralanabilir:

1) 6762 sayýlý Kanunun aksine anonim þirketlerin tasfiyesi kollektif þirkete yapýlan gönderme-
lerle deðil özgün olarak düzenlenmiþtir. Maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi 6762 sayýlý Kanun-
dan (dili güncelleþtirilerek) alýnmýþtýr.

2) Birinci fýkranýn (b) bendi, 6762 sayýlý Kanunun 231 inci maddesinin birinci cümlesinin; (e)
bendi ayný Kanunun 225 inci maddesinin; (f) bendi ayný Kanunun 227 nci maddesinin; (g) bendi
ayný Kanunun 235 inci maddesinin bazý deðiþikliklerle tekrarýdýr. Ancak (g) bendinde açýklamayý
gerektiren bir deðiþikliðe yer verilmiþtir. Þöyle ki; 6762 sayýlý Kanunun 235 inci maddesine göre,
tasfiye memurlarý, tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin Türk Lirasýndan fazlasýný, Merkez Ban-
kasýna ve Merkez Bankasý bulunmayan yerlerde muteber bir bankaya þirket adýna yatýrmak zorun-
daydýlar. 1926 tarihli Ticaret Kanunundan gelen bu hüküm ile tasfiye sýrasýnda elde edilen parala-
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rýn güvenliði saðlanmak istenilmiþti. Bugün bu düzenleme anlamsýzlaþmýþtýr. Gerçekten, Ticaret
Kanununun yürürlüðe girdiði 1957 yýlýna nazaran bugün bu paranýn herhangi bir satýn alma gücü
kalmamýþtýr. Öte yandan yatýrýlmasý zorunlu para miktarý ile ilgili kesin bir rakam koymanýn doðru
olmayacaðý da anlaþýlmýþtýr. Bu nedenle yeni metinde; þirketin elektrik, su, telefon gibi cari harca-
malarý için gerekli olan belirli bir paranýn þirket kasasýnda bulundurulmasýnýn gerekli olacaðý düþü-
nülmüþ, bunun dýþýnda kalan tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bir bankaya þirket adýna yatýrýl-
masý zorunluluðu getirilmiþtir.

3) Öte yandan 6762 sayýlý Kanunun 235 inci maddesi metninde tasfiye paralarýnýn yatýrýlacaðý
banka ile ilgili olarak bu bankanýn Merkez Bankasý veya Merkez Bankasýnýn bulunmadýðý yerlerde
muteber diðer bir banka olmasý gerektiði hususu ifade edilmiþtir. Oysa, Bankalar Kanunu mute-
ber/muteber olmayan banka ayýrýmý yapmamaktaydý ve kanunlara uygun olarak faaliyet gösteren
tüm bankalar muteber kabul edilmek zorundaydý. Kaldý ki, bu kanuna uygun olarak faaliyet göster-
meyen bankalarýn faaliyetlerini devam ettirmelerine esasen izin de verilemezdi. Bu nedenle, önce-
likle Merkez Bankasý ibaresi Merkez Bankasýnýn bu iþler için uygun bir banka olmadýðý ve mevzu-
atýnýn bu þekilde çalýþmasýna izin vermediði gerekçesiyle metinden çýkarýlmýþtýr. Öte yandan, me-
tindeki “muteber” ibaresi de yukarýda zikredilen sebeple çýkarýlmýþ ve paranýn mevduat toplama
yetkisini haiz herhangi bir bankaya yatýrýlmasý gerekli ve yeterli görülmüþtür.

4) (h) bendi maddeye yeni eklenmiþ olmakla birlikte 6762 sayýlý Kanunun 450 nci madde atfý
dolayýsýyla anonim þirketlerde de uygulanan ayný Kanunun 236 ncý maddesi hükmünün bir tekrarý-
dýr. Bu bent, 6762 sayýlý Kanun döneminde var olan bir çeliþkiyi ortadan kaldýrmakta ve bir açýklýk
getirmektedir. Gerçekten, 6762 sayýlý Kanunun 445 inci maddesinin üçüncü fýkrasý “henüz muaccel
olmayan borçlarýn notere tevdi edilmesi veya teminatla karþýlanmasý” yükümlülüðünden bahseder-
ken; ayný Kanunun 450 nci madde yollamasýyla anonim þirketlerde de uygulanacak olan 6762 sayý-
lý Kanunun 236 ncý maddesi “vadesi henüz gelmemiþ borçlarýn tasfiye memurlarýnca iskontonun
tenzili suretiyle derhal ödeneceðinden” bahsetmektedir ve bu hükümlerden hangisinin uygulanacaðý
hususu açýk bir çeliþki oluþturmaktadýr. Öðretide, müeccel borçlarý iskonto ile ödeme imkâný varken,
þirkete hiçbir fayda saðlamayan notere tevdi veya teminatla karþýlama yolunu tercih edip vadeyi bek-
lemenin mantýksýz olduðu ifade ediliyordu. Öte yandan böyle bir durumda tasfiye memurlarýnýn is-
kontonun tenzili suretiyle derhal ödemede bulunmalarýnýn tasfiye memurlarýnýn düzenli ve görevinin
bilincinde bir yönetici gibi hareket etmelerinin de bir gereði olduðu kabul olunuyordu. Yeni metin,
birbiriyle çeliþki oluþturan hükümlerden ikincisi lehine tercihte bulunmak suretiyle hem var olan çe-
liþkiyi ortadan kaldýrmýþ hem de hukuka ve hakkaniyete daha uygun olan bir çözümü tercih ederek;
ayrýca tevdi ve teminat gibi yükümlülüklerden arýndýrarak tasfiye prosedürünü basitleþtirmiþtir.

Madde 543 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 447 nci maddesine nazaran bir noktada deðiþiklik
içermektedir. Þöyle ki;

Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 447 nci maddesinin birinci fýkrasýnda þirket borçlarý öden-
dikten sonra kalan varlýðýn, esas sözleþmede aksine bir hüküm bulunmadýkça, pay sahipleri arasýn-
da ödedikleri sermayeler ve paylara baðlý olan imtiyaz haklarý nisbetinde daðýtýlacaðý” düzenlen-
miþken; Tasarý borçlar ödendikten sonra, önce ödenen pay bedellerinin iadesini, daha sonra kalan
mevcudun, esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse pay sahipleri arasýnda ödedikleri sermayeler ve
imtiyaz haklarý nispetinde daðýtýlacaðýný hükme baðlamýþtýr. Mevcut hüküm, doktrinde çok tartýþý-
lan ve pay bedelleri iade edilmeden yapýlacak bir daðýtýmýn kanuna aykýrý imtiyazlar oluþturacaðý
eleþtirisiyle karþýlanan bir düzenlemedir. Tasarý mezkur hükmü, öðretide genel kabul görmüþ, hu-
kuka ve hakkaniyete de uygun olan görüþ doðrultusunda deðiþtirmektedir.
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Madde 544 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 448 inci maddesi hükmünün bir tekrarýdýr. Önemli
bir deðiþiklik içermemektedir. Sadece eski metinde saklamanýn hangi madde uyarýnca yapýlacaðý
açýkça belirtilmiþ iken; yeni metinde ilgili maddeler uyarýnca saklanýr þeklinde bir ibareye yer veri-
lerek, ticarî defter ve belgelerin saklanmasýna yönelik hükümlere yapýlan genel bir yollamayla ye-
tinilmiþtir.

Madde 545 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 449 uncu maddesi hükmünün bir tekrarýdýr.
Madde 546 - Birinci fýkra: Basit yargýlama usulü, kanunlarda sayýlan bazý davalar ve iþler

hakkýnda uygulanan ve yazýlý yargýlama usulünden daha basit ve çabuk iþleyen bir yargýlama usu-
lüdür. Bu usul yalnýzca kanunlarda sayýlan davalar ve iþler hakkýnda uygulanýr. Bu madde ile tasfi-
ye memurlarý ile pay sahipleri arasýnda çýkabilecek ihtilaflarda da basit muhakeme usulünün uygu-
lanmasý imkâný saðlanmýþtýr. Tasfiye prosedürünün saðlýklý iþleyebilmesi ve tasfiye memurlarý ile
pay sahipleri arasýndaki ihtilaflarýn ivedilikle halledilebilmesi için mahkemenin kararýný otuz gün
içerisinde vermesi ve kararýný verirken taraflarý da dinlemesi gerekli görülmüþtür.

Ýkinci fýkra: Tasfiye memurlarýnýn sorumluluðuna iliþkin olarak, kollektif þirketlerle ilgili
hükme yapýlan atýf kaldýrýlmýþ ve bunun yerine anonim þirketlerle ilgili bir iç atýf yapýlarak, 553 ün-
cü madde hükmüne yollamada bulunulmuþtur.

Üçüncü fýkra: Bu fýkra 6762 sayýlý Kanunun 450 nci maddesinin üçüncü fýkrasý hükmünün sa-
deleþtirilmiþ bir tekrarýdýr. Buna göre, tasfiyeye iliþkin genel kurul kararlarý aðýrlaþtýrýlmýþ nisapla-
ra tabi deðildir.

Madde 547 - Madde, 6762 sayýlý Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanýn ihtiyaçlarý nede-
niyle öðreti ile yargý tarafýndan benimsenen ve uygulanan bir hukukî kurumu düzenlemektedir. Ek
tasfiye, tasfiye iþlemleri tamamlanýp tasfiyenin bitirilmiþ olmasýna raðmen, daha sonra baþkaca tas-
fiye önlemleri alýnmasýnýn zorunlu olduðunun anlaþýlmasý halinde baþvurulan geçici bir tedbirdir.
Bu yeni düzenlemenin esaslarý þu þekilde sýralanabilir:

Birinci fýkra: Ek tasfiye kararý geçici bir tedbir kararýdýr. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum
meydana getirilmemekte, alýnmasý ihmâl edilmiþ tedbirler alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Yapýlmasý
ihmâl edilmiþ tasfiye iþlemlerinin yapýlmasýný takiben, þirket yine sona erdirilecektir.

(1) Ek tasfiye sadece tasfiyenin kapanmýþ olmasýna raðmen halen alýnmasý zorunlu ek tedbir-
lere gereksinim duyulmasý halinde söz konusu olabilir. Zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Bu
hüküm baðlamýnda þirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tasfiye yapýlmasýný zorunlu kýlabi-
lecek durumlar özellikle þunlar olabilir:

a) Þirkete ait bazý aktifler, daðýtým sýrasýnda dikkate alýnmamalarý nedeniyle, daðýtým dýþýnda
kalmýþlarsa; (bu malvarlýðý unsuru bilinmekle beraber unutulmuþ olabileceði gibi, sonradan bir mal-
varlýðý unsuru da olabilir).

b) Anlaþmazlýk konusu olan ve bu nedenle tasfiyeye iliþkin özel hüküm gereði tevdi edilmiþ
veya güvenceye baðlanmýþ bir borç, þirket lehine çözülmüþse ve söz konusu borçlarýn karþýlýklarý
boþta kalmýþsa,

c) Malvarlýðýnýn daðýtýmý esnasýnda ilgili kanunî hükümlere uyulmamýþsa,
d) Pay sahiplerince haksýz olarak alýnmýþ olan tasfiye paylarý için geri verme davasýnýn açýlma-

sý gerekiyorsa,
e) Organlara karþý sorumluluk davasý açýlacaksa,
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f) Þirket tarafýndan yapýlmasý ve web sitesine konulmasý gerekli olan açýklamalar ve þirket ta-
rafýndan kabul edilmesi zorunluluðu bulunan iþlemler varsa,

g) Þirketin yararýna sonuç doðuracak bir davanýn açýlmasý, þirketin bir davada davalý olarak bu-
lunmasý veya aleyhine icra takibi yapýlmasý söz konusu ise.

(2) Yeniden tescil isteðinde bulunulabilmesi ve ek tasfiye yapýlabilmesi, üç ana þartýn gerçek-
leþmesine baðlýdýr: Bu þartlar yukarýda örnek olarak verilen hallerde aranýr. Bunlar þu þekilde sýra-
lanabilir.

a) Yeniden tescil isteði korunmaya deðer bir menfaate dayanmalýdýr (menfaat þartý). Korunma-
ya deðer menfaatin varlýðý inandýrýcý delillerle açýklanmalýdýr. Ýstemin ve ilgili delillerin inandýrýcý
olmalarý yeterlidir. Ýspat þart deðildir.

b) Yeniden tescil isteði amaca ulaþmada kullanýlabilecek tek yol olmalýdýr (amaca ulaþma þar-
tý). Bu nedenle amacýn gerçekleþtirilmesinin bir baþka yolu varsa ve örneðin alacaðýn bir baþka þe-
kilde elde edilmesi imkâný bulunuyorsa yeniden tescil isteðinde bulunulamaz.

c) Sicil memurunun þirketi sicilden silme kararýna karþý; bir alacaðýn veya aktifin varlýðý kana-
at doðuracak bir þekilde belgelendirilerek, silme kararýnýn iptali dava olunmalýdýr.

(3) Ek tasfiye, tasfiyenin gayesinde herhangi bir deðiþikliðe yol açmaz. Þirket yine tasfiye þir-
ketidir ve þirket organlarý tasfiye gayesi çerçevesinde iþlem yapmak zorundadýr.

(4) Ek tasfiyeyi talep edebilecek kiþiler sýnýrlý olarak sayýlmýþtýr. Bunlar, tasfiye memurlarý, son
yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve þirket alacaklýlarýdýr. Ticaret sicil memurunun talepte bu-
lunma yetkisi yoktur. O sadece ilgilileri talepte bulunmaya zorlayabilir.

(5) Ek tasfiye, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeden talep edilir.
(6) Ek tasfiye, þirketin sicile yeniden tescilini talep etmeye yöneliktir.
Ýkinci fýkra: Mahkeme davada, talebin doðruluðunu inceledikten sonra, olumlu sonuca varýr-

sa þirketin yeniden tesciline karar verir. Mahkeme gösterilen delilleri inandýrýcý bulmazsa, yeniden
tescil talebini reddeder. Davanýn reddine karþý temyiz yoluna baþvurulabilir.

(1) Ek tasfiye kararýnýn tescili bildiricidir. Zira, eksik kalan iþlemler nedeniyle gerçekte tasfiye
sona ermemiþtir. Tescil üzerine þirket, tüzel kiþiliðini yeniden kazanýr ve organlar yeniden çalýþma-
ya baþlarlar. Ancak, bu durum þirketin sona ermiþ olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Þirket yine tasfiye
þirketidir.

(2) Ek tasfiye halinde yeniden alacaklýlara çaðrý yapýlmasýna ve bloke yýlýna gerek yoktur.
(3) Ek tasfiye tamamlandýktan sonra, yeni bir kapanýþ bildirimi, tescil ve defterlerin korumaya

alýnmasý iþlemlerine ihtiyaç vardýr.
(4) Ek tasfiye baþlatýldýðýnda tasfiye memurlarý yeniden atanmalýdýr. Zira, önceki tasfiye me-

murlarýnýn görevi sona ermiþtir. Bu nedenle, mahkeme þirketin tescilini takiben tekrar son tasfiye
memurlarýný veya yeni kiþi veya kiþileri tasfiye memuru olarak atar. Davacý amaca uygun þekilde
önceden þahsî bir öneri de sunabilir. Mahkemenin belirlediði tasfiye memuruna karþý temyiz yolu-
na baþvurulabilir.

(5) Atanan kiþi ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmelidir. Tescil, yeniden atanan tasfiye memur-
larý tarafýndan gerçekleþtirilir.

(6) Ek tasfiyeye iliþkin prosedür emredicidir. Bu usulden sözleþme hükümleri ve genel kurul
kararlarýyla ayrýlmak caiz deðildir.

Madde 548 - Madde, 6762 sayýlý Kanunda bulunmayan, fakat uygulamanýn ihtiyaçlarý nede-
niyle doktrin ve yargý tarafýndan benimsenip uygulanan bir hukuki müesseseyi düzenlemeye kavuþ-



---- 253 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

turmakta ve esaslarýný belirlemektedir. Tasfiyeden dönme, tasfiye haline giren bir þirket genel kuru-
lunun, alacaðý bir kararla, þirketi tasfiye gayesi güden bir þirket olmaktan çýkartabilip, tekrar kâr el-
de etme amacý güden ve varlýðýný devam ettiren bir þirket haline döndürmesidir.

Birinci fýkra: Tasfiyeden dönme, þirketin sadece sürenin dolmasýyla veya genel kurul kararýy-
la sona ermesi halinde söz konusu olabilir. Diðer sona erme hallerinin gerçekleþmesi nedeniyle þir-
ketin sona ermiþ olmasý halinde tasfiyeden dönme kararý alýnarak þirkete hayatiyet kazandýrýlamaz.

(1) Tasfiyeden dönme, nihai bir karardýr. Bu kararla yeni bir hukuki durum meydana gelerek,
þirket normal ticarî seyrine dönmektedir.

(2) Tasfiyeden dönme kararý, þirket gayesinde deðiþikliðe yol açar ve tasfiye esnasýnda tasfiye
gayesini benimsemiþ olup tasfiye þirketi olarak adlandýrýlan þirket, bu pasif gayeden dönerek gelir
elde etmeye ve ticarî faaliyetler icra etmeye yönelik aktif bir gayeye yönelir.

(3) Pay bedellerinin veya tasfiye paylarýnýn pay sahipleri arasýnda daðýtýmýna baþlanýncaya ka-
dar tasfiyeden dönme kararý alýnabilir. Bu andan sonra tasfiyeden dönme kararý alýnamaz. Zira, bu
andan sonra alýnacak bir karar, anonim þirketler hukukunda hâkim olan, hâkim malvarlýðýnýn korun-
masý ilkesine aykýrýlýk nedeniyle üçüncü kiþilerin haklarýný ihlâl edici nitelik taþýr.

(4) Pay sahipleri arasýnda yapýlan cüz'i ve anlamsýz bir pay bedeli veya tasfiye payý iadesi bi-
le tasfiyeden dönmeyi imkânsýzlaþtýrýr. Ýfa edilmiþ edimlerin geriye verilmesi de geriye dönüþü
mümkün kýlamaz. Buna raðmen alýnan bir tasfiyeden dönme kararý bâtýldýr. Bu takdirde, tasfiye
paylarýný alan pay sahiplerinin aldýklarýný iade etmeleri veya etmemeleri bir þey deðiþtirmez.

(5) Tasfiye esnasýnda kâr daðýtýmý yapýlmýþ olmasý halinde, kâr daðýtým kararý, þirketin sona er-
mesinden önce alýnmýþ olmak þartýyla tasfiyeden dönme kararý alýnmasýný engellemez.

(6) Tasfiyeden dönme kararý alacak genel kurul, toplantýya yönetim kurulu, denetçiler veya tas-
fiye memurlarý tarafýndan davet edilir. Bu gündem maddesi olaðan genel kurul toplantýsýna davetin
içinde yer alabileceði gibi, bunun için olaðanüstü bir toplantý da yapýlabilir.

(7) Genel kurul tasfiyeden dönme kararýný nitelikli çoðunlukla almalýdýr. Bunun için esas ser-
mayenin en az yüzde altmýþýnýn oyu lazýmdýr. Þu kadar ki, esas sözleþme ile daha aðýr yetersayý ön-
görülebilir.

(8) Tasfiyeden dönme kararý bir esas sözleþme deðiþikliði kararý deðildir. Bu nedenle esas söz-
leþmede deðiþiklik yapýlmasý gerekmez.

Ýkinci fýkra: Þirket, iflâsýn açýlmasý suretiyle sona ermiþ olmasýna raðmen iflâs kaldýrýlmýþ ve-
ya konkordatonun uygulanmasýyla sona ermiþse, þirket yine varlýðýný devam ettirir. Diðer bir deyiþ-
le, bu durumlar zýmni birer tasfiyeden dönme hali sayýlýr.

Üçüncü fýkra: Tasfiyeden dönme kararý, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline
tescil ile tesir icra eder. Bu tescil kurucudur.

Ticaret siciline bildirim tasfiye memurlarýnca yerine getirilir. Yapýlacak bildirime pay sahiple-
ri arasýnda pay bedelleri ve tasfiye paylarýnýn daðýtýmýna henüz baþlanýlmadýðýný gösteren deliller
eklenmelidir.

ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM
Sorumluluk

Madde 549 - Yeni olan bu hüküm bir taraftan 6762 sayýlý Kanunun 305 inci maddesinden, di-
ðer taraftan da Ýsv. BK m. 752'den esinlenerek, ancak her iki kaynaktan da birçok noktada farklýlýk-
lara yer verilerek düzenlenmiþtir. 6762 sayýlý Kanunun 305 inci maddesi (559 sayýlý Kanun Hük-
münde Kararname ile kaldýrýlan 299 uncu maddede yazýlý) belgelerin "hakikat hilafý" düzenlenmiþ
olmasýna özgülenmiþ olduðu için dar bir hükümdü ve kusurdan söz etmediði için sorumluluðun ni-
teliði yönünden tartýþmalara ve tereddütlere yol açýyordu.
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Ýsv. BK m. 752 ise, esas itibarýyla izahname sorumluluðunu düzenlemekte, bu sebeple düzen-
leyenler gibi daðýtanlarýn sorumluluðunu da vurgulamaktadýr.

1) Tasarýnýn 549 uncu maddesi ise her iki esin kaynaðýna nazaran çok daha geniþtir. Hüküm so-
rumluluðu; kuruluþ, birleþme, bölünme, tür deðiþtirme, sermayenin artýrýlmasý, azaltýlmasý ve men-
kul deðer ihracý gibi sýnýrlý sayýda (numerus clausus olarak) belirtilmemiþ iþlemleri halka açýlmay-
la ilgili olarak izahnameleri kapsamakta, bu iþlemler baðlamýnda belgeleri de düzenlemektedir. Bel-
geler doðru olmama, gerçeði yansýtmama, sahtelik ve hile gibi açýkça belirtilen hukuka aykýrýlýklar
ile diðer kanuna aykýrýlýklar çerçevesinde düzenlenmiþtir. Hükümde sadece izahname anýlmýþ olma-
sýna raðmen halka açýlmayla ilgili her türlü belge hükmün kapsamýndadýr.

2) Hukukî sorumluluk davasýnda aktif dava ehliyeti, "zarar görenler"e ait olup bunlar somut ola-
yýn özelliklerine göre paysahipleri, bu sýfatý bu iþlemler dolayýsýyla yitirenler, menkul deðerleri alan-
lar, bu menkul deðerlerin sonraki müktesipleri olabilir. Pasif dava ehliyeti ise "düzenleyenler" ile
maddede anýlan eylemlere "katýlanlar"dýr. Bu kavramlar, öðreti ve yargý kararýyla belirlenecektir.

3) Tasarý "düzenleyen" ile "katýlanlar"ýn tanýmýný yapmamýþ, ancak bunlarý farklý sorumluluk
sistemlerine baðlamýþtýr. Düzenleyenler için kusursuz, katýlanlar bakýmýndan kusurlu sorumluluk
kabul edilmiþtir. Katýlanlar arasýna daðýtanlar da girebilir.

4) Sorumluluk þartlarý ise kanuna aykýrý, doðru olmayan, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtma-
yan beyanlar ve bazý hususlarýn gizlenmiþ olmasý bundan zarar doðmuþ bulunmasý ve uygun neden-
sellik baðýdýr. Birlikte zarar verilmesi halinde 557 nci madde uygulanýr.

Madde 550 - Birinci fýkra: Sermayenin korunmasý ilkesinin bir uygulamasý olan bu hüküm,
ayný ilke baðlamýnda öngörülmüþ bulunan 549 uncu maddenin tamamlayýcýsýdýr. 549 uncu madde-
nin özellikle taahhütlere iliþkin yönü 550 nci madde ile yakýndan ilgilidir. Ýki madde arasýndaki ay-
rým þöyle konulabilir: Sermaye tamamen taahhüt olunmamýþken ödenmiþ gibi gösterilmiþse serma-
ye taahhüdünde bulunanlar 341 inci maddeye göre; onayan noter düzenleyen olarak 549 uncu mad-
deye göre sorumlu olurlar ve onlara katýlanlar da ayný hükmün kapsamýndadýr. Buna karþýlýk 550
nci madde sermayede bir boþluk kalmamasýný saðlamak amacýyla, kusurlu olmalarý þartýyla "þirket
yetkilileri"nin bu paylarý üstlenmesini ve zararýn varlýðý halinde bu zarardan müteselsilen sorumlu
olmalarýný hükme baðlamaktadýr. Ayný ilkeler kanun ve esas sözleþme gereði ödenmesi gereken pay
karþýlýklarý için de geçerlidir.

"Þirket yetkilisi" geniþ þekilde anlaþýlmalýdýr. Kurumlar, yönetim kurulu üyeleri ve iþlem de-
netçileri ibarenin kapsamýna girebilirler. Þartlarýn varlýðý halinde 557 nci madde uygulanýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra hükmü de hukukumuzda yeni olup sermayenin korunmasý ilkesinin
bir diðer uygulanma örneðidir. Hüküm kusur ilkesine dayalý bir sorumluluðu düzenlemektedir.

Þartlarýn varlýðý halinde 557 nci madde uygulanýr.
Madde 551 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 307 nci maddesinin tekrarýdýr. Ancak bazý nok-

talarda eski hükümden ayrýlmýþtýr. (1) Hükmün uygulanabilmesi için hile yapýlmasýna gerek yoktur.
Aynî sermayeye emsaline nazaran yüksek fiyat biçilmiþ olmasý veya iþletme veya aynýn niteliðinin
(meselâ, arsa iken bina; sosyal amaçlý yapý iken üretim birimi; mesken iken turistik tesis gösteril-
mesi gibi) veya durumunun (meselâ, imar durumu yokken varmýþ gibi gösterme; imar durumunu ol-
duðundan iyi gösterme; imar durumu hakkýnda belirtme yapmama gibi) farklý gösterilmesi veya
baþka bir tarzda yolsuzluk yapýlmasý (kurucular kabul etmemiþken etmiþ göstermek; mahkeme bi-
lirkiþisi yerine özel bilirkiþiden rapor almak vs. gibi) yeterlidir.
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Hüküm kusur esasýna dayalýdýr. Bu, özellikle "emsaline nazaran yüksek" ibaresi yönünden
önem taþýr. Madde kaleme alýnýrken "yükseklik", "açýk", "önemli derecede yüksek", "aþýrý" gibi sý-
fatlara bilinçli olarak yer verilmemiþtir. Bunun iki sebebi vardýr: Bir taraftan bu sýfatlarýn yorum
güçlükleri doðuracaðý, diðer taraftan da ölçümü altýndaki farklarýn yasal kabul edileceðinden endi-
þe edilmiþtir. Oysa mahkeme konuyu hem kusur araþtýrmasý hem de takdir hakký baðlamýnda kara-
ra baðlar. Kusursuz sorumluluk, deðerlendirme, emsal belirleme hatalarýnýn bile sorumluluk doður-
masýna yol açardý. Aktif dava ehliyeti þirkete, paysahiplerine ve alacaklýlara aittir. Pasif dava ehli-
yeti somut olaya göre belirlenir.

Madde 552 - Birinci fýkra: Tasarýnýn 552 nci maddesi yenidir. Uygulamanýn önemli bir ge-
reksinimine cevap vereceði düþünülmektedir. Normun amacý, Sermaye Piyasasý Kurulundan izin
alýnmaksýzýn özellikle yurt dýþýnda bir anonim þirket kurmak veya sermayeyi artýrmak amacýyla pa-
ra toplanmasýna engel olmak; böyle bir olayla karþýlaþýnca önlem uygulamak; bu yolla halkýn alda-
týlmasýnýn yollarýný kapamaktýr. Halktan para toplanmasýna iliþkin sebepler sýnýrlý sayý (numerus
clausus) deðildir. Maddede anýlan sebepler en çok rastlanýlan örneklerdir. Hükmün uygulanabilme-
si için kusura gerek yoktur; iyiniyetle hareket de hüküm uygulanmasýna engel olmaz. Bunun gibi
paranýn toplanmýþ olmasý uygulama þartý olarak görülmemelidir. Bu sebeple "giriþim" sözcüðü kul-
lanýlmýþtýr. Giriþim de herhangi bir þekille tanýmlanmamýþtýr.

Hükmün kenar baþlýðýnda ve metinde yer alan "halk" sözcüðü geniþ anlamda kullanýlmýþ olup
çok sayýda kiþiye baþvurulmasýný veya el ilâný ve bunun gibi araçlar daðýtýlmasýný, ilân verilmesini,
belirsiz veya belirli kiþilerin bir yere çaðrýlmasýný, baþvuruda bulunulmasýnýn istenmesini vs. ifade
eder.

Önlem talebinde bulunma yetkisi Sermaye Piyasasý Kuruluna aittir. Bu talep hiçbir süreye ve-
ya aþamaya gelinmiþ olmasýna baðlý olmadýðý gibi, giriþimin ileri aþamalara gelmiþ olmasý veya ku-
ruluþ sermaye artýrýmý izni için baþvurulmuþ bulunulmasý da Kurulu önleyici nitelikte deðildir.

Ankara Ticaret Mahkemesi yetkili tek mahkeme deðildir. Sermaye Piyasasý Kurulu yabancý bir
mahkeme veya yetkili makam dahil kendisine uygun gelen yetkili bir mahkemeye veya Ankara Ti-
caret Mahkemesine baþvurabilir. Kurul somut olayýn özelliklerine uygun her türlü önlemi talep ede-
bilir; gereðinde suç duyurusunda bulunabilir. Önlemler, para toplanmasýnýn durdurulmasý, toplan-
mýþ paraya el konulmasý veya benzeri nitelik taþýmayabilir. Para toplayanlarýn veya ilgili þirketin
Türkiye'deki malvarlýðýna önlem konulabilir.

Müteselsil sorumluluða 557 nci madde uygulanýr. HUMK'dan ayrýlarak Kurul'a tedbirden iti-
baren davanýn altý ay içinde açýlmasý olanaðý verilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra Sermaye Piyasasý Kurulundan izin alýnarak toplanan paralar hakkýndadýr.
Hüküm, toplanan paralarýn altý ay içinde "amaca uygun kullanýlmasý"ný emredici bir þekilde be-

lirtmektedir. Amaca uygun kullanma giriþimi yeterli deðildir. Amaca uygun kullanma ile þirket ku-
rulmasý, kanunî tutarýn yatýrýlmasý gibi kanunî aþamalarýn aþýlmasý kastedilmiþtir. Yoksa, bazý kim-
selere para verilmesi, sözleþme yapýlmasý yeterli deðildir. Hükümde yer alan "ciddi bir þekilde" iba-
resi bu amaçla hükme konulmuþtur.

Madde 553 - Birinci fýkra: 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesinden birçok noktada fark-
lý olan maddenin kaynaðý Ýsv. BK m. 754'tür. Hüküm, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yönetici-
ler ve tasfiye memurlarý hakkýnda olup; denetçiler, iþlem denetçileri ve özel denetçinin sorumlulu-
ðu 554 üncü maddeye tabidir. Hüküm 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesinin aksine hem doð-
rudan hem de dolayýsýyla zarara uygulanýr.
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Kaynak ile 553 üncü madde arasýnda dört fark vardýr. Hükmümüzde, "kurucular, yönetim ku-
rulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarý" denilerek açýkça görevli kiþiler ifade edilmiþtir. Kay-
nakta ise, "yönetim kurulu üyeleri ile yönetim ve tasfiye ile uðraþan kiþiler" ifadesine yer verilmiþ-
tir. Geniþ anlama sahip "uðraþan" sözcüðü ile görevli olmadýðý halde yönetime ve tasfiyeye karýþan,
talimat veren, yönetimi ve tasfiyeyi yönlendiren, bir bakýma arkadan yöneten büyük paysahipleri
baþta olmak üzere, gizli yöneticiler ve tasfiye memurlarý (öðretideki deyimle, "fiili organ"lar) kas-
tedilmiþtir. Bu geniþ kapsamlý ibarenin hukukumuza aktarýlmasý halinde (banka hukukundaki dene-
yim ve birikim gözönüne alýnýnca) ibarenin amacý ve Ýsviçre'deki anlayýþý aþan bir anlam ve boyut
kazanacaðýndan endiþe edilmiþtir. Böyle ucu açýk bir ibareyi hükme koymak yerine mevcut "yöne-
ticiler" sözcüðünün yorumlanmasýnýn öðretiye ve yargý kararlarýna býrakýlmasýnýn, bu yolla daha di-
namik bir anlayýþýn hukukumuza egemen olabileceði düþünülmüþtür. Ýkinci fark, "kurucular"ýn da
fýkrada (kaynaðýn aksine) anýlmýþ olmasýdýr. Ýsviçre, 754 üncü maddeyi yönetim ve tasfiye ile uðra-
þanlara özgülemek istemekte, 753 üncü maddede kuruluþa iliþkin sorumluluðun düzenlenmiþ oldu-
ðu düþüncesine aðýrlýk tanýmaktadýr. Oysa kurucularýn, Tasarýnýn 549 ilâ 552 nci maddelerine gir-
meyen görev aykýrýlýklarý olabilir. Çünkü, fark hükmümüzde "kanundan ve esas sözleþmeden doðan
yükümlerin" ihlâli denilerek sorumluluðu doðuran sebepler somutlaþtýrýlmýþtýr. Eþit iþlem, sermaye-
nin korunmasý gibi ilkelerin kanunda açýkça yer almýþ olmasý görev ve yetkilerin 374 ilâ 378 inci
maddelerde belirginleþmiþ bulunmasý ve diðer ilgili hükümlerin kesin yükümler öngörmesi ve ni-
hayet özen ve baðlýlýk yükümlerinin, þirketler topluluðuna iliþkin özel düzenlemeler dahil duraksa-
malara olanak tanýmayan nitelikte ortaya konulmuþ olmasý somutlaþtýrmanýn olasý sakýncalarýný or-
tadan kaldýrmýþtýr. Buna raðmen açýk olmayan bir ifade kullanýlmasý nesnelliði zedeleyebilirdi.
Kaynak "yükümlerin ihlâli" ibaresiyle bu konuda bir belirsizliðe yer vermiþtir. Dördüncü fark Ýsviç-
re'de "kasýt ve ihmâlle" denilerek kusurun derecesinde ayrýma vurgu yapýlarak mahkeme yönünden
bir rehber hüküm oluþturulmuþ olmasýna raðmen, 557 nci madde zaten bu ayrýmý yaptýðý için hük-
mümüzde "kusur" sözcüðü ile yetinilmiþ olmasýdýr. Ayrýca BK m. 43 ve 44'ün bu konuda açýk ol-
duðu da dikkate alýnmýþtýr.

"Yönetim kusuru" açýk bir sorumluluk hâli olarak düzenlenmemiþtir. Bunun gibi, mahkemenin
yerindelik incelemesi yapýp bu yaklaþýmla sorumluluða varmasý, hükmümüzde yer alan "kanun ve
esas sözleþmeden doðan yükümler" somutlaþmasý karþýsýnda güçtür; meðerki her iki hâl de özen yü-
kümüne aykýrýlýk olarak kabul edilsin.

Ýkinci fýkra, 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesine uygun olarak dava hakkýný þirkete, pay-
sahibine ve þirket alacaklýsýna tanýmýþtýr. Aktif dava ehliyetine sahip kiþilerin bu yetkilerini kulla-
nabilme þartlarý Tasarýnýn 555 ve 556 ncý maddelerinde yer almaktadýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra kýsmen 6762 sayýlý Kanunun 336 ncý maddesinin son fýkra hükmüne
benzemesine raðmen, yeni bir hükümdür. Mevcut hüküm, sadece eski 336 ncý maddenin (5) numa-
ralý bendinde yazýlý görevlerden birinin eski 319 uncu madde uyarýnca yönetim kurulu üyelerinden
birine býrakýlmasý durumunda sorumluluðun ancak ilgili üyeye yükletilmesi gerektiðinden, o iþlem-
den dolayý müteselsil sorumluluðun geçerli olmayacaðýný belirtmiþti. Tasarýnýn hükmü belli bir mad-
deye göre devir sýnýrlamasýný kaldýrmýþ, onun yerine kanuna dayanarak, yani kanunun cevaz verdiði
tüm devirleri kapsama almýþtýr. Bu durumda 367 nci madde ile 370 inci maddeler uyarýnca yapýlan
devirler hükmün kapsamýna girecek, hatta 368 inci madde de (yargý kararlarýnda öngörülen þartlarla)
dikkate alýnabilecektir. Ancak hükümde söz konusu olan, kanuna dayalý görev ve yetki devri olduðu
için yardýmcý kiþilere devirde hüküm uygulanmayacaktýr. Ayrýca 367 nci maddedeki görevlerin dev-
redilmesi olanaðý yoktur. Birinci fýkra devredene seçimde makûl özen yükümü yüklemiþtir.
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Hükmümüzde, ayný düþünce çizgisinde bulunan Ýsv. BK m. 754 (2)'den de farklar vardýr. Aný-
lan madde devri "bir görevin ifasý"na baðlarken Ýsv. BK m. 716b'nin ne kenar baþlýðýný ne de met-
nini dikkate almýþtýr. Ýsviçre/Türk öðretisinde egemen olan "delegasyon/yetki devri" bugün de ge-
çerli olup bu kavramý, 6762 sayýlý Kanunun 342 nci maddesinin anlamýnda ifanýn devri þeklinde yo-
rumlamaya olanak yoktur. Ýsviçre öðretisinde de iþaret edildiði üzere devredilen organsal iþlev
(fonksiyon)'dir. Ýsviçre hükmü seçimde özen yükümü yanýnda "talimat" ve "gözetim" özenine de
yer verir. "Delegasyon"da gözetim görevinin devredende olduðu þüphesizdir. Ancak Tasarý bu gö-
revi hükmün üçüncü fýkrasýnda deðiþik bir çözüme baðlamýþtýr. Anýlan hüküm gözetim görevini
(yükümünü) açýkça tanýmakta, ancak buna Ýsviçre'de bulunmayan bir sýnýr getirmektedir.

Devrin esas sözleþme veya 367 nci maddedeki örgütlenme yönetmeliði ile yapýlmasý gerekir.
Üçüncü fýkra: Üçüncü fýkra yönetim organýnýn, organsal iþlevi ister kanuna göre devredilmiþ

olsun, ister organýn kendisinde kalsýn üyelerin gözetim yükümlerini tanýmakta, ancak bu yükümün
kontrol dýþýnda kalan olgu ve konularda bulunmadýðýný hükme baðlamaktadýr. Bu hüküm yönetim
ile görevli kiþilerin bu arada yönetim kurulu üyelerinin uygun nedensellik baðýnýn veya kusurlarý-
nýn yokluðu halinde, soyut bir gözetim (nezaret) görevi anlayýþýna dayanýlarak sorumlu tutulmala-
rýna engel olmak amacýyla öngörülmüþtür. Çünkü, uygulamada yönetim kurulu üyelerinin insan ta-
katinin üstünde bir gözetim anlayýþýyla þirketteki her türlü kanuna veya esas sözleþmeye aykýrýlýk-
tan sorumlu tutulduklarý gözlemlenmiþtir.

Madde 554 - Hüküm hem þirketin hem de þirketler topluluðunun denetçilerinin, iþlem denet-
çilerinin, özel denetçinin sorumluluðunu düzenlemektedir. Anýlan denetçilerin sýr saklama yükümü-
nü ihlâl etmeleri halinde tâbi olduklarý sorumluluk 404 üncü maddede ayrý olarak düzenlendiði için,
554 üncü madde kural olarak 404 üncü maddenin kapsamýna giren ihlâllerde uygulanmaz. Sorum-
luluk kusur ilkesine baðlanmýþtýr. Þartlarý varsa teselsüle iliþkin 557 nci madde uygulanýr.

Madde 555 - Birinci fýkra: Þirketin uðradýðý zararýn þirket tarafýndan 553 ve 554 üncü mad-
delerdeki sorumlulardan talep edilmesi, yani aktif dava ehliyetinin þirkette olmasý normaldir. Ayrý-
ca þirketin ihmâli veya sorumlularýn þirkete hâkim olmalarý sebebiyle davayý açamamalarý olasýlýðý
düþünülerek, zararýn tazmini davasýný açmak hakký þirketin paysahibine de verilmiþtir. 6762 sayýlý
Kanunun 309 uncu maddesinin aksine, þirket alacaklýsýna bu hak tanýnmamýþtýr. Alacaklý 556 ncý
madde uyarýnca ancak þirketin iflâsý halinde, tazminatýn þirkete ödenmesini talep hakkýný haiz olur.

Böylece paysahibi dava açabilme yetkisi yönünden þirketle ayný düzeyde kabul edilerek ala-
caklýdan ayrýlmýþtýr. Kanun þirketin borçlarýný ödediði sürece alacaklýnýn zarara uðramadýðý varsa-
yýmýný kabul etmiþtir.

Birinci fýkrada (gene 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesinin aksine) doðrudan ve dolaylý
zarar ayrýmý yapýlmamýþtýr. Þirket doðrudan zararýnýn varlýðýnda tazminat davasýný ikame edebilir;
çünkü þirketin 553 ve devamýndaki hükümler çerçevesinde dolayýsýyla zarara uðramasý olanaðý yok-
tur. Paysahibi ise hem doðrudan hem de dolayýsýyla zararýnýn varlýðýnda bunun tazminini isteyebi-
lir. Paysahibi dolayýsýyla zarara uðradýðý takdirde, tazminatýn þirkete verilmesi suretiyle payýndaki
deðer düþüklüðünü gidermek amacýyla dava açabilir.

Ýkinci fýkra: Paysahibi, uðradýðý zarar karþýsýnda hareketsiz kalan þirketin yerine davayý aça-
caðý için, dava giderlerini düþünüp davadan vazgeçmesini önleme düþüncesiyle ikinci fýkra öngö-
rülmüþtür.

Madde 556 - Birinci fýkra: Þirketin iflâsý halinde de doðrudan zarara uðrayan kiþi olarak taz-
minat davasýnýn esas davacýsýnýn þirket olduðu gerçeði deðiþmez. Bu anlayýþýn doðal sonucu olarak,
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iflâs eden bir þirkette tazminat davasýnýn davacýsý iflâs idaresi olabilir. Birinci fýkra, ilk cümlesinde
gerçi alacaklýya þirketin iflâsýnda dava hakký tanýmýþtýr. Ancak bu hakkýn önce iflâs idaresinde ol-
duðu belirtilmiþtir.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkradaki kurallar yenidir. Birinci kural uyarýnca, iflâs idaresinin birinci
fýkradaki davayý açmamasý halinde, her paysahibi ve þirket alacaklýsý bu davayý ikame edebilir. Hü-
kümdeki "veya" dava hakkýný haiz olanlar arasýnda bir sýra koymaz. Hükmün diðer yeniliði dava-
dan elde edilen hasýlanýn öncelikle davayý açanlara tahsis edilmesidir.

Madde 557 - 1991 tarihli anonim þirket reformuyla köklü bir þekilde deðiþtirilen Ýsv. BK
m. 759'dan alýnan 557 nci madde, BK'nýn sorumluluða iliþkin ilkeleriyle uyum içinde bulunan bir
anlayýþla anonim þirkete özgü sorumluluk sistemi baðlamýnda müteselsil sorumluluk ile zararýn ta-
mamýnýn birlikte dava edilmesi ve rücu iliþkilerini düzenlemektedir. Kaynak hüküm uzun yýllardan
beri sorumluluk ve anonim þirketler hukuku öðretilerinde güçlü gerekçelerle savunulan hâkim gö-
rüþün ürünü olduðu için bu ülkede olumlu bir geliþme olarak deðerlendirilmiþtir. Böylece, Ýsviçre'de
1991 yýlýna kadar Ýsv. BK'nýn eski 759 uncu maddesine dayalý olarak anonim þirketler uygulama-
sýnda egemen bulunan ve özellikle Federal Mahkeme Kararlarý baðlamýnda sert eleþtirilere konu ya-
pýlan mutlak teselsül anlayýþý terk edilmiþtir. Ýsviçre Federal Mahkemesi 1995 tarihli bir kararýnda
(BGE 4C.147/1995), anýlan maddede yer alan farklýlaþtýrýlmýþ teselsül ilkesini, eski hukukun gün-
celleþtirilmiþ yorumu olarak nitelendirmiþ, bu sebeple 1/07/1992 tarihinden önceki olaylara da uy-
gulanabileceðini belirtmiþtir.

Mutlak teselsül ilkesi (öðretide eleþtirilmiþ olmasýna raðmen) Türkiye'de de genel kabul gör-
müþtür. Bu giriþin ýþýðýnda, 557 nci maddeye temel veren düþünceleri aydýnlatmak ve yeni sistemi
açýklayabilmek amacýyla (fýkralara iliþkin gerekçelere geçmeden önce) üç noktanýn altýný çizmek
gerekir.

1) Müteselsil sorumluluk aðýrlaþtýrýlmýþ sorumluluk demek deðildir. Bu tür sorumluluk, birden
çok kiþinin birlikte verdikleri zarardan zarar görene karþý birlikte sorumlu olmalarý anlamýna gelir.
Yoksa, müteselsil sorumluluk, sorumlularýn tek baþlarýna sorumlu tutulsalardý baðlý olacaklarý so-
rumluluk rejiminden daha aðýr þartlar içeren bir rejimle karþý karþýya býrakýlmalarý þeklinde yorum-
lanamaz. Baþka bir deyiþle, müteselsil sorumluluk birden çok kiþinin, bu arada anonim þirketlere
iliþkin hükümler çerçevesinde þirket yönetim kurulu üyelerinin, mevcut zarardan, bu zararýn birlik-
te verilen zarar olup olmadýðý dikkate alýnmaksýzýn sorumlu tutulmalarýný haklý göstermez. Ayrýca,
BK m. 43 (1) hükmü, yargýcýn, tazminatýn türünü ve kapsamýný durumun gereðine ve kusurun aðýr-
lýðýna göre belirlemesini öngörmüþtür. Bunun gibi, BK m. 44 uyarýnca zarar gören, zarara razý ol-
muþsa, eylemi zararýn doðmasýna veya çoðalmasýna yardým etmiþ ve zarar verenin durumunu aðýr-
laþtýrmýþsa hâkim tazminat tutarýný indirebilir veya tazminatý vermekten büsbütün vazgeçebilir.
Hâkim öðreti bu hükümlerin müteselsil sorumlulukta da uygulanabileceðinden þüphe etmemekte-
dir. Ancak, uygulamaya baþka bir anlayýþ hâkim olmuþ, müteselsil sorumluluðu "birlikte verilen
zarar" kavramýnýn tanýmladýðý ile tazminat hukukunun temel ilkesinin uygun nedensellik ilkesi ol-
duðu gerçeði geri plana itilmiþ ve sorumlularýn tümü bütün zarardan (bu arada uygun nedensellik
kurallarýna göre dýþarda kalan) sorumlu tutulduklarý gibi, BK m. 43 ve 44 hükümleri de mütesel-
sil sorumlulukta sadece iç iliþkide dikkate alýnmýþtýr. Ýsviçre Federal Mahkemesi çeþitli kararlarýn-
da mutlak teselsül yorumunu kabul edip Ýsv. BK m. 43, 44 (BK 43, 44)'ün dýþ iliþkide uygulanma-
sýný reddetmiþtir.
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2) Sorumluluk, dolayýsýyla tazminat hukukunu, uygun nedensellik baðý kurallarý yönetir. Bu-
nun doðal sonucu olarak, anonim þirketin yönetim kurulu üyelerinin þirkete birlikte deðil de tek baþ-
larýna verdikleri zarardan, müteselsilen deðil, tek baþlarýna sorumlu olmalarý gerekir. Zarardan so-
rumlu olmayan, yani uygun nedensellik baðýnýn dýþýnda kalan kiþinin alacaklýnýn korunmasý uðru-
na sorumlu tutulmasý, müteselsil sorumluluk kavramýna açýkça aykýrý olduðu gibi hukuka ve adale-
te de terstir.

3) Müteselsil sorumluluðun uygulandýðý hallerde, önce, sorumlularýn tek baþlarýna ve birlikte
verdikleri zarar birbirinden ayrýlmalýdýr. Ýkinci olarak birlikte verilen zararda da kusurun aðýrlýðýna
ve diðer indirim olgularýna göre farklýlaþtýrýlmýþ teselsüle gidilmelidir. Böylece birlikte verilen za-
rarda herbir tazminat yükümlüsüne isnat edilebilen zarar da belirlenmelidir. Teselsül tavaný içinde
müteselsil sorumluluk gereði açýðý kapama yükümü aynen devam eder. Diðer yandan, bu ayrýmý ve
teselsül farklýlaþtýrmasýný zarara uðrayan yapamaz. Bu sebeple, davacýnýn zararýn tamamýný dava et-
mesine ve her bir davalýnýn müteselsilen veya tek baþýna ödemesi gereken tazminat borcunu belir-
lemesini mahkemeden talep etmesine izin verilmelidir. Aksi halde, davacý hem davayý açarken hem
de dava sonrasýnda, aþamayacaðý güçlükler ve çözemeyeceði sorunlarla karþýlaþýr.

Birinci fýkra: Birinci fýkra Ýsviçre doktrininin adlandýrmasýyla farklýlaþtýrýlmýþ teselsül öðreti-
sini hükme baðlamýþtýr. Anýlan öðreti müteselsil sorumluluðun "birlikte verilen zarar" için söz ko-
nusu olabileceði, birlikte verilen zarar dýþýndaki sorumlularýn tek baþlarýna verdikleri zararlardan,
sadece zararý verenin sorumlu tutulmasý gerektiði ve müteselsil sorumlularýn teselsül tavanýna ka-
dar, kusurlarýna ve somut olay gerçeðine göre zararý tazmin etmeleri anlayýþýna dayanmaktadýr. Bu
yaklaþým 557 nci maddenin birinci fýkrasýnda, "ayný zararýn" tazmini ibaresi baðlamýnda, birlikte
zarar vericilerden, yani tazminat yükümlülerinden herbirinin kusuruna ve durumun gereklerine gö-
re ve her birine "þahsen isnat edilebildiði ölçüde" þeklinde ifade edilmiþtir.

Farklýlaþtýrýlmýþ teselsül anlayýþýnýn ilkelerini þöyle sýralayabiliriz:
Birinci ilke: 557 nci maddenin birinci fýkrasý, dolayýsýyla farklýlaþtýrýlmýþ teselsül, birlikte za-

rar verenlerin dýþ iliþkideki sorumluluklarýný düzenlemektedir; yoksa bu hüküm sorumlularýn iç iliþ-
kideki sorumluluk iliþkileri hakkýnda öngörülmüþ bir rücu hükmü deðildir.

Ýkinci ilke: Müteselsil sorumluluðun kabul edildiði durumlarda (çoðu kez) zararýn bir kýsmý,
müteselsil sorumlular tarafýndan birlikte verilebilir, bir kýsmý da, tazminat yükümlülerinden bazýla-
rýnýn, anonim þirkete iliþkin hükümler anlamýnda hukuka aykýrý, kiþisel eylem ve kararlarýnýn ürü-
nü olabilir. Meselâ; A, B, C, D, E adlý üyelerden oluþan bir yönetim kurulunda bu üyelerin tek baþ-
larýna ve birlikte verdikleri toplam zarar 4000 ise ve bunun 2000'i bu beþ kiþi tarafýndan birlikte ve-
rilmiþ, geriye kalanýn 1000'i A, 500'ü D ve 500'ü de E'ye tek baþlarýna isnat ediliyorsa, 2000'den A,
B, C, D, E müteselsilen ve zararýn diðer bölümünden de kendilerine isnat edilen tutarda A, D ve E
tek baþlarýna sorumlu olur.

Birinci fýkrada yer alan "ayný zarar" ibaresi ile "birlikte verilen zarar" kastedilmiþtir. Ayný iba-
re kaynak Ýsv. BK m. 759 (1)'in Fransýzca metninde "méme dommage" þeklinde ifade olunmuþtur.
Birinci fýkrada sorumlularýn "tek baþýna verdikleri zarar"dan söz edilmemiþtir. Ancak hükümde yer
alan "bu zarardan" ve "ayný zarardan" ibareleri bu farký vurgular. Mahkemenin, talep edilen þirket
zararýnda önce "ayný zarar" ve "tek baþýna verilen zarar" ayrýmý yapmasý gerekliliðini ortaya koyar.
Zararýn tümü davacý tarafýndan "ayný zarar" diye nitelendirilerek talep edilmiþ olsa bile mahkeme
bu araþtýrmayý yapacak, ondan sonra teselsülde farklýlaþtýrmaya gidilecektir.
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Konuya davacý açýsýndan bakýldýðýnda "ayný zarar", "tek baþýna verilmiþ zarar" ayrýmý davacý-
nýn aleyhinde deðildir. Örneðe dönersek: Davacý ispat ettiði 4000 tutarýndaki zararýn 2000'ini A, B,
C, D, E'den müteselsilen, 1000'ini A'dan, 500'ünü D'den, 500'ünü de E'den alacaktýr. Böylece zara-
rýn tümü karþýlanacaktýr. D ve E'nin ödeme güçleri bulunmadýðý için 1000'in tahsil edilememesi da-
vacýnýn zararýn tümünü elde etmesine engel olur. Ancak, bu kayýp farklýlaþtýrýlmýþ teselsül anlayýþý-
nýn ürünü deðildir; kayýp D ve E'nin durumundan doðmaktadýr. Bunlar tek baþlarýna dava edilmiþ
olsalardý, zarara uðrayan gene bu kayýpla karþýlaþacaktý. Eski anlayýþta 1000 de A, B ve C'den iste-
nebiliyordu. Ancak bu müteselsil sorumluluk kavramý ile açýklanamayan haksýz bir uygulamaydý.
Çünkü A, B ve C bu suretle nedensellik ilkesi dýþýnda sorumlu tutulmaktadýrlar.

557 nci maddenin sistemini açýklayabilmek için þu örnek de verilebilir: Yatýrým için arsa ara-
yan bir anonim þirkete, yönetim kurulu üyesi A, kardeþine ait bir arsayý aldýrmayý planlamaktadýr.
Bu amaçla, kimseye haber vermeden avukata da bir satýþ vaadi sözleþmesi hazýrlatmýþ ve ona 1000
ödemiþtir. Sözleþme (geçersiz olmasýna raðmen) A ile kardeþi arasýnda imzalanmýþtýr. Planýný yöne-
tim kurulu üyesi B'ye açan A ondan yardým istemiþ ve kardeþinin B'ye bir miktar para vereceði vaa-
dinde de bulunmuþtur. B, bazý emsaller göstererek söz konusu arsanýn fiyatýný savunacaktýr. Yöne-
tim kurulu A, B, C, D ve E'den oluþmaktadýr. Konunun karara baðlanacaðý gün D ve E, A'nýn, Ta-
sarýnýn 393 üncü maddesine göre toplantýya katýlamayacaðý itirazýnda bulunmuþlarsa da bu itiraz A,
B ve C'nin oylarý ile reddedilmiþtir. D ve E ayrýca, arsanýn emsalleri ile fiyatýný karþýlaþtýran ve imar
durumunu gösteren bir uzman raporunun kurula sunulabilmesi için toplantýnýn ertelenmesini öner-
miþlerdir. Bu öneri de A, B ve C'nin oylarýyla reddedilmiþtir. Toplantýda B emsaller hakkýnda yanýl-
týcý bilgiler vermiþtir. Sonuçta B'nin yaptýðý karþýlaþtýrmalarýn ciddi olduðuna inanan C'nin de katýl-
masý ile arsa A, B ve C'nin oylarý ile alýnmýþ ve para ödenmiþtir. Bir yýl sonra kurul tamamen de-
ðiþmiþtir. Bu arada arsanýn imar durumu olmadýðý da anlaþýlmýþtýr. Yeni kurul, avukata ödenen 1000
de dahil olmak üzere 5000 zarar için A, B, C, D, E'ye karþý sorumluluk davasý açýp bu tutarý dava-
lýlardan müteselsilen talep etmiþtir. Mahkeme D ve E bakýmýndan davayý reddetmiþ, birlikte verilen
bir zarar olmadýðý gerekçesiyle avukata ödenen 1000'den tek baþýna A'yý sorumlu tutmuþ, 4000 için
de A, B, C'yi müteselsilen sorumlu bulmuþtur. Mahkeme A ve B'nin yaptýklarý anlaþma dolayýsýyla
olayda kasýtlarý bulunmasýna karþý, C'nin Tasarýnýn 393 üncü maddesini ihlâl eden davranýþýný ku-
sur olarak nitelendirip ona BK m. 43 ile 44'ü uygulayýp müteselsil sorumluluktaki payýný yüzde dok-
san olarak belirlemiþtir. Buna göre 1000 A tarafýndan ödenecektir. A, B, C müteselsil sorumludur.
Ancak A ile B'nin sorumluluk tavanlarý 4000 iken C'nin sorumluluk tavaný 3600'dür. Bir an için
B'nin ödeme gücünün bulunmadýðýný düþünelim. Þirket 4000'in tamamýný A'dan alabilecektir. Bu ta-
van C için 3600'dür. A ve B'nin ikisinin de varlýksýz, C'nin zengin bir kiþi olduðunu varsayarsak
3600 C'den istenebilecektir. Olayda A ve B'nin ödeme güçleri bulunmadýðý için þirket 1400 kayýp-
tadýr. Ancak bu farklýlaþtýrýlmýþ müteselsil sorumluluk anlayýþýnýn ürünü deðildir. Çünkü 1000'lik
kayýp, birlikte verilen zarardan kaynaklanmamaktadýr. Uygun nedensellik kurallarýna göre bunu
C'den istemek, bunun için müteselsil sorumluluk kavramýný kullanmak hem yanlýþ olurdu, hem de
adalete aykýrý düþerdi. 400'lük kayýp ise genel hükümlerin ve hâkimin takdirinin doðal sonucudur.
Yeni anlayýþ davacýyý (adalet temelinde) kayba uðratmamýþ, onun zararý kanuna aykýrý olarak baþ-
kalarýna yüklemesine engel olmuþtur.

Üçüncü ilke: Farklýlaþtýrýlmýþ teselsül, müteselsilen sorumlu farklý tazminat yükümlüsü grup-
larýnýn ortaya çýkmasý sonucunu da doðurabilir. Meselâ, Ýsviçre Federal Mahkemesinin 11/06/1996
tarihli kararýna (BGE 122 III 324) konu olan olayda, davacýlar, yedi yönetim kurulu üyesi ile dene-
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tim organýndan 5.309.298 -Ýsviçre Frangýný müteselsilen talep etmiþlerdi. Mahkeme denetim orga-
nýnýn sorumlu olmadýðýna ve 1 ilâ 7. sýra numarasýnda davalý olarak yer alan davalý yedi yönetim
kurulu üyesinin 3.211.803- Ýsviçre Frangýndan ve 1 ilâ 5. sýra numarasýnda anýlan davalý üç yöne-
tim kurulu üyesinin de ayrýca 805.555-Ýsviçre Frangýndan müteselsilen sorumlu olduklarýna karar
verdi, kalaný da ispat edilmemiþ zarar olarak reddetti.

Dördüncü Ýlke: Gerek ayný zarar, gerek tek baþýna verilen zarar belirlenirken mahkeme BK
m. 43 ve 44'ü de (þartlarý varsa) uygular. Bu gereklilik birinci fýkradaki "bunlardan her biri, kusu-
runa ve durumun gereklerine göre" hükmünde ifadesini bulmuþtur. Ayrýca, 553 üncü maddenin ikin-
ci ve üçüncü fýkralarý da dikkate alýnýr. BK m. 43 ve 44 üncü maddeleri ayrýca iç iliþkide rücu do-
layýsýyla da uygulanabilir. Meselâ, kot bezi üreten bir anonim þirkette genel kurul yönetim kurulu-
nun, kot pantolon ve ceket üretimi için yatýrým yapmasý talimatýný vermiþtir. Yönetim kurulu, kot
pantolon ve ceket iç pazarýna girmemiþ ve ihracatýn zorluðuna, pazarda büyük oranda kapasite faz-
lasý mal bulunduðuna iþaret etmiþ olmasýna raðmen, genel kurul talimata iliþkin kararý almýþtýr. Þir-
ket iki yýl sonra bu yatýrýmdan zarara uðramýþtýr. Yönetim kurulu üyeleri aleyhine alýnan teknoloji-
nin eski olduðu ve pazarlama kanallarýnýn kurulamadýðý gerekçesiyle sorumluluk davasý açýldýðýn-
da mahkeme BK m. 44 (1)'de yer alan þirketin "zarara razý olduðu" ve/veya "zararýn ihdasýna" yar-
dým ettiði olgularýný dikkate alacaðý gibi, eski teknolojinin alýnmasýnda üyeler arasýnda kusur yö-
nünden farklýlaþtýrma yapacaktýr.

Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra zarara uðrayaný yani, çoðu kez anonim þirketi, gereðinde paysahibini
veya alacaklýyý, önce birinci fýkrada ifade edilmiþ ayrýþtýrmayý, yani farklýlaþtýrýlmýþ teselsül hesa-
býný bizzat yapýp buna göre davayý açmak zorunluðundan kurtarmak amacýyla öngörülmüþtür. Söz
konusu hesabý yapmak güçtür. Bu sebeple davacýya "zararýn tamamýný" dava etmesi olanaðý tanýn-
mýþ ve ayrýca müteselsil sorumlularýn (dýþ iliþkide) tazminat borçlarýný teker teker tespit etmesini
mahkemeden talep etmek hakký verilmiþtir. Hâkim bu belirlemeyi ayný davada yapacaktýr.

Ýkinci fýkrada, açýklanmasý gereken, iki yeni kavrama yer verilmiþtir. Bunlardan birincisi "za-
rarýn tamamý", diðeri ise birden çok kiþinin "birlikte dava edilebilmesi"dir.

"Zararýn tamamý" merkez kavramdýr. Tanýmý öðretiye ve yargý kararlarýna býrakýlmýþtýr. Ýsviç-
re'de "zararýn tamamý" (Gesamtschaden/ totalité du dommage) veya baþka bir deyiþle "tüm zarar"
kavramýndan zarar verenlerin anonim þirketler hukukuna aykýrý eylem ve kararlarýnýn doðurduðu,
tek baþlarýna veya birlikte verdikleri zarar kalemlerinin toplamý anlaþýlýr. Bu kavram, Tasarýnýn 553
ve devamý hükümlerine göre sorumlu olan kiþilerin tek baþlarýna veya birlikte þirkete verdikleri "za-
rarlar" bulunduðu varsayýmýna dayanýr. Adeta her sorumlu bir zarar kaynaðýdýr. Bunlarýn verdikle-
ri zararlarýn toplamý, zararýn tamamýný oluþturur. Zararýn tamamý içinde birlikte veya münferiden
verilmiþ zararlar vardýr. Bu kavram, þirketin malvarlýðýndaki eksilmelerden doðan ve/veya artmala-
rýn engellenmesinden oluþan zarardan farklý olabilir. Çünkü, þirket, sorumlularýn 553 üncü madde
anlamýnda kanunda ve sözleþmede öngörülen yükümlerini kusurlarý ile ihlâl etmemiþ olmalarýna
raðmen zarar etmiþ olabilir ve zararýn bir kýsmý hiçbir sorumluya isnat olunamayabilir. Ayrýca, "za-
rarýn tamamý" iç iliþkide rücu haklarý dikkate alýnarak bulunan her tazminle yükümlü kiþinin taþýya-
caðý tutarlarýn toplamýndan da farklýdýr.

"Birlikte dava" edebilme kaynak kanunun Fransýzcasý ile Ýtalyancasýnda bu açýklýkta yer alma-
makta, sarahat hükmümüzün çevrildiði Almanca metinde bulunmaktadýr. Davacýnýn, davalýlarý bir-
likte dava etmesinin anlamý davalýlarýn tek davalý olarak kabul edilmeleridir. Bu kabulün sonucu da-
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va bazý davalýlar bakýmýndan reddedilse bile, davacýnýn talebi kabul edilmiþse davacýnýn dava gider-
lerine mahkum olmamasýdýr. Kanun burada bir usul hükmü öngörmüþtür. Hüküm usul hukukumu-
zun kurallarý çerçevesinde yorumlanacak ve anlam kazanacaktýr.

Federal Mahkeme 16/06/1996 tarihli kararýnda hükmü bir çeþit zorunlu dava arkadaþlýðý ola-
rak yorumlamýþ ve ancak ilk derece mahkemesinde geçerli olacaðýný kaydetmiþtir.

Ýkinci fýkra ayrýca yargýcýn ayný davada her bir davalýnýn tazminat borcunu belirlemesini de
hükme baðlamýþtýr. Bu iç iliþkiye iliþkin bir belirleme olmayýp, davalýlarýn davacýya karþý sorumlu-
luk tutarlarýnýn gösterilmesidir.

Üçüncü fýkra: Eski hukukumuzda (Ýsv. BK eski 759 uncu maddenin aksine) anonim þirkette-
ki sorumluluk davasýnda müteselsil sorumlular arasýndaki rücuu düzenleyen bir hüküm bulunmu-
yordu. Öðretide de bu konu üzerinde durulmamýþtý; Yargýtay da ilkesel nitelikte herhangi bir karar
vermemiþtir. Sorunun genel hükümler, yani BK'nýn müteselsil sorumluluða iliþkin 50 (1) inci mad-
desi çerçevesinde çözülmesi gerekiyordu.

557 nci maddenin üçüncü fýkrasý hukukumuzdaki bu eksikliði gidermektedir. Hükümde ödeme-
de bulunan sorumlulardan birinin baðýmsýz bir rücu davasý ikame etmesi halini düzenlenmektedir. Dýþ
iliþkiye ait sorumluluk davasýnda, sorumlular arasý iliþkiye ait rücuun davacý tarafýndan talep edilme-
si zaten pek düþünülemez. Zaten Ýsviçre öðretisinde davalýlarýn ana davada, yani sorumluluk davasýn-
da bu talebi ileri sürüp süremeyeceðinin kantonal hukuka ait bir sorun olduðu belirtilmiþtir. Türk usul
hukukunun buna cevaz verip vermediði ve bunun þartlarý öðretiye ve yargý kararlarýna baðlýdýr.

Hükmün birinci özelliði rücuun sorumlular arasýnda belirleneceðidir. Hükmün bu özelliðinin
önemi, rücuun sorumluluk davasýnýn davalýlarý ile sýnýrlandýrýlmamýþ olmasýdýr. Gerçekten yedi
üyeli bir anonim þirket yönetim kurulunda sorumluluk davasý üç üyeye karþý açýlmýþ olsa bile rücu
kararý yedi üyeyi yargýlayarak verilebilir; baðýmsýz rücu davasý da üç üye hakkýnda deðil de daha
fazla üyeyi kapsayacak þekilde açýlabilir. Bu olanak hükümde "birden çok sorumlu" sözcüðü ile
vurgulanmýþtýr.

Uygulamada sorumluluk davasý açýlýrken, çeþitli sebeplerle bazý üyelerin, dava dýþý býrakýlarak
kayrýldýklarýna oldukça sýk rastlanmaktadýr. Bu sýnýrlamalarda hâkim paysahibinin kendi temsilcisi-
ni kayýrmak veya davacýlarý belirleyen resmi makamýn bazý kiþileri korumak istemesi veya baþka
sebepler ve hesaplar rol oynamaktadýr. Rücu davasýný da davalýlara özgülemek hem haksýzlýðý kat-
merli hâle getirir hem de davacýya adil olmayan bir güç saðlar. Bunun için 557 nci maddenin üçün-
cü fýkrasý, rücu davasýnýn sorumluluk davasýnýn davalýlarýna deðil, müteselsil sorumlular aleyhinde
açýlabileceðini öngörmüþtür.

Hükme uygun olarak hâkim rücu davasýnda rücuu tüm sorumlular yönünden durumun gerek-
lerini dikkate alarak belirler, kusurun aðýrlýðýný ve BK m. 43 ile 44'ü dikkate alýr.

Madde 558 - Birinci fýkra: Birinci fýkra son yýllarda oldukça sýk rastlanan ancak Yargýtay ta-
rafýndan uygun görülmeyen, bir genel kurulun aldýðý kararý zamanaþýmý süresi içinde bir diðer ge-
nel kurulun kaldýrmasý uygulamasýna iliþkin ihtilafý, yüksek mahkemenin kararlarýna uygun olarak
çözüme kavuþturmaktadýr. Hükme temel veren düþünce, hakkýnda dava açýlmamýþ ve (kural olarak)
hükümlerini doðurmuþ bulunan ibra kararýnýn yýllar sonra kaldýrýlmasýnýn iþlem güvenliði anlayýþý-
na ve hukuka uygun olmadýðýdýr. Öðretide hâkim görüþ ibrayý menfi borç ikrarý olarak nitelendirdi-
ðine göre, bu ikrardan tek taraflý olarak dönmek olanaðý yoktur. Ayrýca ibranýn Türk/Ýsviçre huku-
kunda yenilik doðurucu bir karar olduðu görüþü de dikkatle deðerlendirilmiþtir. Ancak ibra bir ge-
nel kurul kararý olduðu için bu karara karþý iptal davasý açýlabilir. Bu sebeple Tasarýnýn 445 inci
maddesi saklý tutulmuþtur.
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Ýkinci fýkra: Ýkinci fýkra kýsmen 6762 sayýlý Kanunun 380 inci maddesinin tekrarýdýr. Yargýtay
kararlarý ile oluþan hukuk bu suretle aynen korunmuþtur. Hükmün iki yeniliði vardýr. Ýkisi de Ýsv.
BK m. 758 (1) ve (2)'den alýnmýþtýr. Bu da, ibraya olumlu oy veren paysahipleri ve ibra kararýný bi-
lerek payý iktisap eden kiþilerin dava haklarýna iliþkindir. Ýkinci yenilik, diðer paysahiplerinin dava
haklarýnýn ibra kararýnýn alýnmasýndan altý ay sonra düþeceðine iliþkin hükümdür. Altý aylýk süre hak
düþürücüdür.

Madde 559 - Bu hüküm, 6762 sayýlý Kanun 310 uncu maddesinin tekrarýdýr.
Madde 560 -Madde, 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesinin tekrarýdýr. Ancak açýklýðý sað-

lamak amacýyla cezaî yönden söz konusu olanýn dava zamanaþýmý olduðu belirtilmiþtir.
Madde 561 - 6762 sayýlý Kanunun 309 uncu maddesinin üçüncü fýkrasý hükmü baðýmsýz bir

hüküm haline getirilmiþtir. Ýsv. BK m. 761'in aksine hüküm somut olaya göre yetkili olan mahke-
meler yanýna bir diðer yetkili mahkeme daha eklemekte, yoksa inhisarî yetkiyi haiz bir mahkeme-
yi göstermemektedir. Tahkim ve yetki sözleþmesi yapmak yolu açýktýr.

ONÝKÝNCÝ BÖLÜM
Cezaî Hükümler

Madde 562 - Tasarýda suç olarak düzenlenmiþ bulunan fiillerin, 5237 sayýlý Türk Ceza Kanu-
nun ceza sistematiðine uygun olarak cezaî müeyyideleri düzenlenmiþtir.

Madde 563 - Tasarýnýn 562 nci maddesinde sayýlan suçlarýn takip usulü düzenlenmiþtir.
BEÞÝNCÝ KISIM

Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket
Madde 564 - Bu madde ile sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlere iliþkin devamýn-

daki maddeler, 6762 sayýlý Kanunun 475 ilâ 484 üncü maddelerinden dil yenileþtirmesi yapýlarak
alýnmýþtýr. Ancak denetçilerle ilgili sistem deðiþikliði sebebiyle 6762 sayýlý Kanunun 484 üncü mad-
desi Tasarýya yansýtýlmamýþtýr.

Madde 565 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 476 ncý maddesinden dil yenileþtirmesi yapýla-
rak alýnmýþtýr.

Madde 566 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 477 nci maddesinden alýnmýþtýr.
Madde 567 - Madde, 6762 sayýlý Kanunun 478 inci maddesini karþýlamaktadýr.
Madde 568 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 479 uncu maddesinden dil yenileþtirmesi yapý-

larak alýnmýþtýr.
Madde 569 - Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket bir sermaye þirketidir. Birçok açý-

lardan anonim þirkete benzediði için, kuruluþuna anonim þirketlere iliþkin hükümlerin uygulanma-
sý bu maddeyle hüküm altýna alýnmýþtýr.

Madde 570 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 481 inci maddesinden dil yenileþtirmesi yapýla-
rak alýnmýþtýr.

Madde 571 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 482 nci maddesinden dil yenileþtirmesi yapýla-
rak alýnmýþtýr.

Madde 572 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 483 üncü maddesinden dil yenileþtirmesi yapý-
larak alýnmýþtýr.
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ALTINCI KISIM
Limited Þirketler
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Taným ve Kuruluþ

Limited þirketlere iliþkin düzenlemeler yapýlýrken, Ýsviçre’nin limited þirketlere iliþkin hüküm-
lerini deðiþtiren ve halen Parlamentoda bulunan tasarý (Ýsviçre Tasarýsý) da dikkate alýnmýþtýr.

Madde 573 - Tanýmdan daha çok, limited þirketin nitelik ve özelliklerini tanýtan Tasarýnýn 573
üncü maddesi 6762 sayýlý Kanunun 503 üncü maddesinden ikisi sisteme iliþkin olmak üzere üç nok-
tada farklýdýr. Sisteme iliþkin birinci deðiþiklik tek kiþilik limited þirketin kurulmasýna ve yaþama-
sýna olanak tanýnmasýdýr. Ýkincisi ise ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin açýkça kanuna alýn-
mýþ olmasýdýr. Diðer deðiþikliklerin baþýnda eski metinde öngörülen ve esas sermaye paylarýnýn se-
nede baðlanamayacaðýna dair hükmün yer açýsýndan daha uygun olan 593 üncü maddeye taþýnmýþ
olmasý ve paylar için nama yazýlý senet çýkarýlabileceðinin belirtilmesidir. Ayrýca, limited þirketle-
rin sigortacýlýk yapamayacaklarýna dair yasak Sigorta Murakabe Kanununda öngörülen tür zorunlu-
ðu sebebiyle, tekrara düþmemek için kanundan çýkarýlmýþtýr, Terim yönünden önemli deðiþiklik
"esas sermaye payý" teriminin kullanýlmýþ olmasýdýr. 6762 sayýlý Kanun, "konulmasý taahhüt edilen
sermaye" yanýnda, ondan farklý anlam taþýyan "sermaye payý" kavramýna yer vermiþ ve "sermaye
payý"nýn konulmasý taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunacaðý" hükmüne yer vermiþti (6762 sa-
yýlý Kanunun 518 inci maddesinin birinci fýkrasý). Bu iki kavram, kaynak Ýsv. BK m. 789 (1) hük-
münde yer alan "Stammeinlage/ L'apport" ve "Gesellschaftsanteil/part sociale"ye dayanýyor ve ka-
rýþýklýklara sebep oluyor, bu sebeple her iki ülkenin öðretisinde eleþtiriliyordu. Ýsviçre tasarýsý gibi
de Tasarý da terim birliðini saðlamýþtýr.

Ayrýca, 125 inci maddenin birinci fýkrasý hükmünde belirtildiði için þirketin tüzel kiþiliði haiz
olduðu 573 üncü maddede tekrarlanmamýþtýr.

Diðer yandan, kanun bugüne kadar uygulanan düzenden ayrýlmamýþ, Ýsv. BK'nýn aksine ve
Alm. LÞK ile uyum halinde, bir sýnýrlama yapmaksýzýn kural olarak tüm tüzel kiþilerin limited or-
tak olabilmesine olanak saðlamýþtýr. Oysa, Ýsv. BK 772 ile Ýsviçre Tasarýsýnda "bir veya daha fazla
kiþiler veya ticaret þirketleri" denilmiþtir. Ýsviçre Tasarýsýnda yer alan "kiþileri amaçlayan sermaye
þirketidir" ibaresi hem daraltýcý ve sýnýrlayýcý görülmüþ hem sermaye þirketi nitelendirmesi 125 in-
ci maddenin ikinci fýkrasý hükmünde yapýldýðýndan burada tekrarlanmamýþtýr. Tek kiþilik limited
þirket bugün bir gereksinim olduðundan ve AET'nin 89/667 sayýlý Yönergesi, limited þirkette bu "sý-
nýf"ý gerekli gördüðünden kanuna bu yönde açýklýk getirilmiþtir. Bu adým sadece önemli bir gerek-
sinime cevap vermek ve AB hukuku ile uyumu saðlamakla kalmayacak, ayný zamanda uygulama-
daki bazý görünüþte ortaklarla kurulan limited þirketlerden doðan kötüye kullanmalara da engel ola-
cak, ayrýca perdeyi kaldýrma kuramýnýn uygulanmasýna da yardým edecektir.

Madde 574 - Birinci fýkra: Birinci fýkrada tek kiþilik limited þirkete olanak veren deðiþiklik ya-
pýlýrken, en çok elli ortak sýnýrlamasý korunmuþtur. Elli ortak sýnýrýnýn aþýlmamasýna hemmüdürler hem
de genel kurul dikkat etmeli; bu hususta özen göstermeli, sýnýrý aþan tescillere onay vermemelidir.

Ýkinci fýkra: Tek kiþiye düþen limited þirketin bu durumunun üçüncü kiþiye tanýtýlmasý, tek kiþi-
lik þirket konumunun belirginleþtirilmesi ve þeffaflýk gereði bunun tescil ve ilân ettirilmesi yükümü ge-
tirilmiþtir. Tek kiþilik limited þirket bir tür deðil limited þirketin bir "sýnýf"ýdýr. Söz konusu durum, þir-
ketin bir sýnýfa girmesi ve gereðinde çýkmasý konumu olduðundan giriþ ve çýkýþ, yani sýnýf deðiþikliði
tescil ve ilânla saðlanýr; yoksa tür deðiþikliðine iliþkin hükümlerin uygulanmasýna gerek yoktur.
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Tasarýda açýkça belirtilmemiþ olmakla birlikte, ortak alýnarak þirket tek ortaklý limited þirket
konumundan çýkabilir. Bu durumda da tescil ve ilân gereklidir. Tek ortaklý limited þirket geçici, an-
cak farklý bir konumu ifade eder. Ortak sayýsýndaki diðer deðiþiklikler, elli ortak sýnýrýnda kalmak
þartý ile, hukukî sonuç doðurmazken, tek ortaklý hâle gelmek, meselâ yönetimde olduðu gibi deði-
þik kurallarýn uygulanmasýna yol açabilir.

Madde 575 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 505 inci maddesinin tekrarýdýr.
Madde 576 - Tasarýnýn 576 ncý maddesi bazý deðiþiklikler dýþýnda, 6762 sayýlý Kanunun 506

ncý maddesinin tekrarýdýr. Önemli deðiþiklik birinci fýkranýn (c) bendinde yer almýþtýr: Hükümde (a)
Esas sermaye paylarýnýn sayýsýnýn ve paylarýn itibarî deðerlerinin belirtilmesi istenmiþ, (b) imtiyaz-
lý esas sermaye payý olup olmadýðý sorusuna olumlu cevap verilip tartýþma sona erdirilmiþtir.

Esas sermaye payýnýn sayýsýnýn ve itibarî deðerinin belirtilmesi gereði bu payý anonim þirket
payýna ne özdeþ kýlmakta ne de yaklaþtýrmaktadýr. Tasarýnýn 581 inci maddesinden de anlaþýlacaðý
üzere, her iki vurgulama da oy hakkýna ve "her oy birimi bir esas sermaye payýnýn ayrýlmaz parça-
sýdýr" ve "bir ortak birden fazla paya sahip olabilir" ilkelerinin doðal gereðidir. Yoksa, anonim ve
limited þirket paylarý arasýnda "serbest devir"in kabulü ve reddi yönünden doðmatik deðil teorik
fark vardýr. Bu fark nitelik farkýdýr. Ayrýca 581 inci madde ve 583 üncü maddenin ikinci fýkrasý mad-
de hükmü limited þirketin esas sermaye payýnýn esas sermayenin bölünmüþ bir parçasý olmadýðýnýn
açýk kanýtýdýr.

Madde 577 - Tasarýnýn 577 nci maddesi yeni bir sistemin temelini oluþturmaktadýr. Bir limi-
ted þirketin kurulabilmesi için þirket sözleþmesinde bulunmasý gereken kayýtlar 576 ncý maddede
gösterilmiþtir. Kurucular, þirket sözleþmesine, emredici kurallara aykýrý olmamalarý þartýyla, istedik-
leri hükümleri koyabilirler. Ancak, baðlayýcý olabilmeleri için bazý hükümlerin þirket sözleþmesin-
de öngörülmeleri gerekir; aksi halde, þirketler hukuku yönünden baðlayýcý olmaz, bir ortaklararasý
"anayasa"sý kuralý sayýlamaz. Meselâ, esas sermaye paylarýný baðlamlý konuma getiren, yani kanunî
hükümlerden ayrýlan devir sýnýrlamalarý koyan, önalým, alým, önerilme (yani devirden önce diðer or-
taklara önerme) haklarý, ek ödeme yükümlülükleri vs. ancak þirket sözleþmesiyle konulabilir. Bu tür
hükümler þirket sözleþmesi dýþýnda öngörülmüþse, ancak bir borçlar hukuku sözleþmesinin hüküm-
lerini doðururlar. Ýþte 577 nci madde bu kayýtlarý sýnýrlý sayýda (numerus clausus) göstermektedir.

Madde 578 - Madde anonim þirketlere gönderme yaparak, þeffaflýk eþitliði saðlama amacýyla
öngörülmüþtür. Ýlgili hükümler hakkýndaki açýklamalara bakýlmalýdýr.

Madde 579 - Hüküm, anonim þirketlere iliþkin 340 ýncý maddenin özdeþidir. Anýlan maddeye
iliþkin açýklamalara bakýlmalýdýr.

Madde 580 - Maddede, þirketin niteliði ve esas sermaye belirlenmiþ ve kanun deðiþikliklerin-
den kaçýnmak amacýyla ikinci fýkra öngörülmüþtür.

Madde 581 - Geliþmelere göre hüküm yeniden düzenlenmiþtir.
Madde 582 - Hüküm, þeffaflýk ve kamuyu aydýnlatma ilkesinin gereðidir.
Madde 583 - Birinci fýkra: Limited þirkette, "itibarî deðer", anonim þirketteki itibarî deðerden

hem teorik hem de doðmatik düzen yönünden farklýdýr. Anonim þirkette itibarî deðer, gerçek anlam-
da paylara bölünmüþlüðün gereði olarak sermayenin serbestçe devredilebilen, hak kaynaðý iþlevini
haiz, baðýmsýz bir birimini oluþtururken; limited þirkette pay bir taraftan konulan sermayeyi göste-
ren ve bazý hesabi iþlemlere temel oluþturan diðer paylarla eþit olmasý zorunlu bulunmayan esas ser-
mayenin bir parçasýný oluþturur. Anonim þirkette sermaye paylara bölünmüþtür, limited þirketde ise
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esas sermaye payý, bazý haklarýn belirlenebilmesi ve kullanýlabilmesi amacýyla hesabi olarak bölü-
nür. Payýn hesaben bölünmesi, payýn verdiði oy hakkýnýn hesaplanmasýna ve temettünün belirlen-
mesine ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin uygulanmasýna hizmet eder. Diðer yandan, “bir
ortak=bir pay” kuralýnýn belirli bir yararý bulunmamakta, aksine, payýn kýsmî devrinde bölünme gi-
bi güçlüklere yol açmaktadýr.

Madde 584 - Anonim þirketlerde intifa senetlerinin çýkarýlmasýný haklý gösteren sebepler limi-
ted þirketler için de geçerlidir. Bu sebeple 584 üncü madde kaleme alýnmýþtýr.

Madde 585 - Bu madde kanunî (normatif) kuruluþa uygun olarak düzenlenmiþtir. Ayrýca, öde-
meye çaðrý, temerrüt, ýskat, bedelinin tamamý ödenmemiþ pay gibi çeþitli zorluklara, çekiþmelere ve
kötüye kullanmalara yol açan ve kabuk þirketlerin kurulmasýný cesaretlendiren esas sermayenin tak-
sitlerle ödenebilmesi sistemine son verilmiþtir. Aynî sermaye hakkýnda ise 581 inci maddenin ikin-
ci fýkrasý hükmü gereði 128 inci madde uygulanýr.

Madde 586 - 586 ncý maddede kanunî kuruluþ rejimi ile uyumludur. Ticaret sicili müdürlüðü-
ne verilecek belgeler arasýnda yer alan kurucular beyaný ile kuruluþ denetçisi raporu ise güvenli ku-
ruluþ ilkesinin gereðidir. Kanunun 349 ve 351 inci maddelerinin gerekçelerine bakýlmalýdýr.

Madde 587 - Bu madde, Tasarýnýn 354 üncü maddesi ile özdeþtir. 354 üncü maddenin gerek-
çesine bakýlmalýdýr.

Madde 588 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 512 nci maddesinin tekrarýdýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Þirket Sözleþmesinin Deðiþtirilmesi
Madde 589 - Hüküm, esas itibarýyla 6762 sayýlý Kanunun 513 üncü maddesinin tekrarýdýr.
Ek ödeme ve yan edim yükümleri hakkýnda 574 üncü maddenin ikinci fýkrasý, 577 nci madde-

nin birinci fýkrasýnýn (c) ve (d) bentleri hükümlerinin gerekçelerine bakýlmalýdýr.
Madde 590 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 516 ncý maddesinin tekrarýdýr.
Madde 591 - Hükmün birinci fýkrasý 6762 sayýlý Kanunun 516 ncý maddesinin ikinci fýkrasý-

nýn tekrarýdýr. Ýkinci fýkranýn birinci cümlesi, doðal olaný açýkladýðý ve bir hukuk kuralý niteliði ta-
þýmadýðý için Tasarýda yer almamýþtýr.

6762 sayýlý Kanunun 516 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnda rüçhan hakký tanýnmýþ, ancak düzen-
lememiþti. Tasarý, rüçhan hakkýný güçlü ortaklýk hakký olarak kabul etmekte, özellikle ikinci fýkra-
sýnda öngörülen hükümlerle, sýnýrlandýrýlabilmesi ile kaldýrýlabilmesini þartlara baðlamaktadýr.
Önemli yenilik, rüçhan hakkýnýn ancak haklý sebeplerin varlýðýnda sýnýrlandýrýlabilmesi veya kaldýrý-
labilmesidir. Tasarý ayrýca haklý sebepler sayýlan halleri de göstermiþtir. Düzenleme anonim þirketler-
deki düzenlemeye paraleldir. Açýklamalar için iþaret olunan hükme iliþkin gerekçeye bakýlmalýdýr.

Madde 592 - Hüküm, 6762 sayýlý Kanunun 517 nci maddesinin tekrarýdýr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortaklarýn Hak ve Borçlarý
Madde 593 - Birinci fýkra: Esas sermaye payý hem devredilebilir hem de mirasla geçer. An-

cak her iki tür geçiþte de bazý kanunî sýnýrlamalar vardýr. Bu sýnýrlamalarýn bazýlarý emredici nitelik
taþýmaz, bu sebeple þirket sözleþmesi ile kaldýrýlabilir; þekil gibi bazý hükümler emredici nitelikte-
dir. Tasarýnýn 593 üncü maddesinin sistemi þöyle özetlenebilir: Esas sözleþme payý kanunen bað-
lamlýdýr; yani devri çeþitli sebeplerle ve farklý þekillerde sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ancak, baðlam her ge-
çiþ türü için ve her bakýmdan emredici deðildir. Þirket sözleþmesi, 593 üncü maddede öngörülen ge-
nel kurulun onayýný hafifletebilir, belirli bazý hallere özgüleyebilir, hatta kaldýrabilir. Baðlam 612
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nci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörülen durumlarda bir limited þirketin kendi hisse senetlerini ik-
tisap etmesi varsayýmýnda uygulanmaz. Devri sýnýrlayan hükümler, devrin ortaklar arasýnda yapýl-
masý halinde de geçerlidir.

Ýkinci fýkra: Tasarý bir yenilik getirmekte, esas sermaye payýnýn ispat aracý olan bir senede ve-
ya nama yazýlý senede baðlanabilmesine olanak tanýmaktadýr. Esas sermaye payýný içeren nama ya-
zýlý senet çýkarýlmasý, paya devir ve dolayýsýyla dolaþým kolaylýðý saðlamaz; Tasarýnýn 595 ve deva-
mý maddelerindeki hükümleri gene geçerli olmakta devam eder ve uygulanýr; kanunî baðlam varlý-
ðýný aynen sürdürür. Bu olanak, limited þirket esas sermaye payýný ne anonim þirket payýna dönüþ-
türür ne de yaklaþtýrýr. Sadece ispatý ve gereðinde (limited þirkete iliþkin hükümler çerçevesinde) pa-
yýn devrinde bazý kolaylýklar saðlayabilir. Ýkinci fýkra uyarýnca nama yazýlý senede yazýlmasý zorun-
lu olan hususlar bu senedin þirket sözleþmesine baðlýlýðýný açýkça göstermektedir. Ýsviçre Tasarýsýn-
dan alýnan söz konusu hüküm, hakim Ýsviçre öðretisinin görüþünü yansýtmakta ve pay defterinin,
ortakla ilgili kýsmýnýn ortaðýn elindeki senede yansýtýlmasýný saðlamaktadýr. Ayrýca nama yazýlý se-
net basit kýymetli evrak kaydýný içerdiði için, ortaklýðýnýn bu senetle ileri sürülmesini ortaktan iste-
mek hakkýný þirkete vermektedir.

Madde 594 - Bu madde, 6762 sayýlý Kanunun 519 uncu maddesinin tekrarýdýr.
Madde 595 - Birinci fýkra: Birinci fýkrada devir sözleþmesi yazýlý þekle baðlanmýþ ve 6762

sayýlý Kanunda olduðu gibi imzalarýn noterce onayý da aranmýþtýr. Ýsviçre Tasarýsýnda bulunmayan
bu þartýn korunmasýnda yarar görülmüþtür. Çünkü, yazýlý þekil, imza onanmasý hem ispat yönünden
gereklidir hem güvenliði saðlamaktadýr hem de taraflarý, devir, özellikle ek ödeme ve yan edim yü-
kümlülükleri ve diðer sözleþmesel borçlar bakýmýndan düþünmeye yöneltmek için uygun bir araç
niteliðine sahip bulunmaktadýr.

Birinci fýkrada, "hem esas sermaye payýnýn devri hem de devir borcunu doðuran iþlemler"in ya-
zýlý þekle baðlandýðý belirtilerek, "devir vaadi", "ön sözleþme", "borçlanma iþlemi" gibi terimler söz
konusu edilerek açýlan tartýþmalara son verilmek istenmiþtir. Devir borcunu doðuran iþlem bir söz-
leþme veya tek taraflý bir iþlem, meselâ taahhütname olabilir; bu taahhütname de ayný þekle tabidir.
Bu sebeple þekil hükmünü koyan birinci cümlede geniþ kapsamlý "iþlem" terimi kullanýlmýþtýr. Bu-
na karþýlýk devir, sözleþme þeklinde yapýlmalýdýr. Aksi sözleþmede öngörülmemiþse geçiþ ortaklar
genel kurulunun onayý ile gerçekleþir. Onaya kadar sözleþme askýdadýr. Tasarýda sýnýrlý sayýda (nu-
merus clausus olarak) öngörülmüþ bulunan ve yükümlülük getirdiði için önemli gördüðü hususla-
rýn devir sözleþmesinde açýkça öngörülmesini emretmiþtir. Bunlar ek ödeme yükümlülüðü, yan
edim yükümlülüðü, rekabet yasaðýnýn aðýrlaþtýrýlmasý veya tüm ortaklarý kapsayacak þekilde geniþ-
letilmesi, önerilme, önalým ve alým haklarý ile cezaya iliþkin þartlardýr. Bu sözleþmeye açýkça yaz-
ma zorunluðunun sebebi, devralanýn yükümlülüklerinin tam bilincinde olmasý ve bu hususta onun
bilgilendirilmesi yükümünü de satýcýya yüklemektir. Ancak, bu kayýtlarýn devir sözleþmesinde bu-
lunmamasý, sözleþmeyi geçersiz kýlmaz, fakat devredenin bazý hallerde sorumluluðuna sebep olur.
"Bazý haller" ile alýcýnýn söz konusu yükleri ve haklarý bilmesi, payý bunlarý bilerek almasýdýr.

Ýkinci fýkra: Devir için, genel kurulun (kural olarak) onayý þarttýr. Ancak onaya iliþkin ikinci
fýkra emredici deðildir. Þirket sözleþmesinde, onayýn aranmayacaðý devrin kurulmasýyla gerçekle-
þeceði öngörülebilir.

Üçüncü fýkra: Genel kurulunun onay vermeyi reddetmesi için sebep göstermesi gerekmez.
Þirket sözleþmesi hangi hallerde izin verilmeyeceðini öngörebilir.
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Dördüncü ve beþinci fýkra: Devir yasaklanabilir. Yasaða raðmen ortak haklý sebeplerin varlý-
ðýnda þirketten çýkabilir. Haklý sebeplerin nitelik ve özellikleri ile ilgili bir sýnýrlama yoktur.

Altýncý fýkra: Þirket sözleþmesinde ek ödeme ve yan edim yükümü bulunduðu takdirde, þirke-
ti korumak amacýyla devir alanýn ödeme gücünün þüpheli olduðu hallerde genel kurulun onayýný gü-
vence verilmesine baðlamasýna olanak saðlamýþtýr. Güvence verilmezse ortaklar kurulu onayý red-
dedebilir. Bu halde genel kurul, sözleþmede hüküm bulunmasa bile onayý reddedebilir.

Yedinci fýkra: Bu hüküm ile onayýn sessiz kalýnarak sürüncemede býrakýlmasý engellenmiþtir.
Madde 596 - Birinci fýkra: Esas sermaye payýnýn, mirasa veya eþler arasýndaki mal rejimleri-

ne iliþkin hükümlere göre veya icra yoluyla geçmesi, devre nazaran özellik gösterir. Çünkü, söz ko-
nusu varsayýmlarda pay bir hukukî iþlemle deðil, kanun gereði geçmektedir. Kanunî geçiþte, genel
kurulun onayýný aramak, emredici olmayan bir hükmü mirasýn, eþler arasý mal rejiminin ve icra dü-
zeninin önüne geçirmek olur. Bu sebeple, birinci fýkra anýlan hallerde payýn, genel kurulun onayýna
gerek olmaksýzýn hak sahibine geçeceðini kabul edip, haklarýn kullanýlmasýna da izin vermiþtir.

Ýkinci fýkra: Payý, yukarýdaki üç halden biri ile kazanan kiþi, þirket yönünden uygun olmaya-
bilir. Ýkinci fýkra, bu sebeple, þirkete, payý kazanan kiþiyi reddetmek yetkisini tanýmýþtýr. Böylece
menfaatler dengesi kurulmuþtur. Red, tek baþýna yapýlamaz; baþka bir deyiþle, þirket sadece payý
edinen kiþiyi reddederek süreci sona erdiremez. Þirketin söz konusu kiþiyi reddedebilmesi, yani or-
tak olarak kabul etmediðini bildirebilmesi için, ona payý gerçek deðerinden almayý önermesi ve ala-
cak kiþiyi de göstermesi gerekir. Þirket kendisi alabileceði gibi ortaðýný veya üçüncü kiþiyi de öne-
rebilir. Bu hükümle, þirketin red yetkisini kullanýp payý eski ortaðý bakýmýndan iktisaden deðersiz
bir konuma getirmesine engel olunmuþtur. Hüküm nesnel adaleti saðlamakta ve paya ekonomik de-
ðer kazandýrmaktadýr.

Hüküm, Ýsviçre öntasarýsýndan alýnmýþtýr. Öntasarý Parlamentoda deðiþikliðe uðramýþtýr. Deði-
þikliðe göre, paylara baðlý hak ve borçlarýn tümünün kazanan kiþiye ipso iure geçmesine raðmen,
bu kiþinin oy haklarýný kullanabilmesi için þirket tarafýndan oy kullanmaya yetkili ortak olarak ta-
nýnmasý gerekir. Böylece oy hakký diðer haklardan ayrýlmakta, yani kanunî baðlam bu hakta varlý-
ðýný sürdürmektedir. Sistem bu ayrýlýk üzerine kurulmaktadýr. Emredici nitelik taþýmayan baðlama
bu derecede baðlý kalarak paylarý kanunen kazanan kiþiyi korumak güçtür. Tasarý daha açýk ve men-
faatler dengesine daha uygun bir düzenlemeyi tercih etmiþtir. Payý kanunda öngörülen hallerde ik-
tisap eden kiþi, ayrýca þirkete, onayýný vermeyi belli bir süre (üç ay) içinde reddetmesi zorunluðu
yüklenerek de korunmuþtur.

Üçüncü fýkra: Birinci fýkraya göre, paylar ve paylara baðlý haklar ipso iure paylarý kanunen
kazanan kiþiye geçtiði için üçüncü fýkra kaleme alýnmýþtýr. Üçüncü fýkra geçiþin askýda olduðunu da
göstermektedir.

Madde 597 - Birinci fýkra: Þirketin, gerçek deðerle esas sermaye paylarýný almayý önerip, pay-
larý kanunen edinmiþ kiþiyi reddetmesi halinde taraflar gerçek deðerde anlaþamayabilirler. Hüküm bu
halde gerçek deðerin mahkemece belirlenmesini öngörmüþtür. Böylece anonim þirketlere iliþkin Ta-
sarýnýn 493 üncü maddesinin dördüncü ve beþinci fýkralarý ile uyum saðlanmýþtýr. Tasarý gerçek de-
ðeri tanýmlamayý uygun görmemiþ, bunu öðretiye ve mahkeme kararlarýna býrakmýþtýr. Ayrýca Tasa-
rýnýn 493 üncü maddesinin dördüncü ve beþinci fýkralarýna iliþkin gerekçeye bakýlmalýdýr.

Ýkinci fýkra: Ýstenmeyen kiþinin ortak olarak alýnmamasý þirketin menfaatinedir. Mahkeme
takdirini kullanýrken bu noktadan hareket edecektir.
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HÜKÜMETÝN TEKLÝF ETTÝÐÝ METÝN
TÜRK TÝCARET KANUNU TASARISI

BAÞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alaný
I - Ticarî hükümler
MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanu-

nunun ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren iþlem ve
fiillere iliþkin diðer kanunlarda yazýlý özel hükümler, ticarî hükümlerdir.

(2) Mahkeme, hakkýnda ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî iþlerde, ticarî örf ve âdete, bu da
yoksa genel hükümlere göre karar verir.

II - Ticarî örf ve âdet
MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak kabul edildiði be-

lirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargýsýna esas olamaz. Ancak, irade açýklamalarýnýn yorumun-
da teamüller de dikkate alýnýr.

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalýna özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. Ýl-
gililer ayný bölgede deðillerse, kanunda veya sözleþmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî
örf ve adet uygulanýr.

(3) Ticarî örf ve adet, tacir sýfatýný haiz bulunmayanlar hakkýnda ancak onlar tarafýndan bilin-
diði veya bilinmesi gerektiði takdirde uygulanýr.

III - Ticarî iþler
MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî iþletmeyi ilgilendiren bütün iþ-

lem ve fiiller ticarî iþlerdendir.
IV - Ticarî davalar ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4 - (1) Her iki tarafýn da ticarî iþletmesiyle ilgili hususlardan doðan hukuk davalarý

ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn;
a) Bu Kanunda;
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karþýlýðýnda ödünç verme iþi ile uðraþanlar hakkýndaki 962

ilâ 969 uncu maddelerinde;
c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayýlý Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle

birleþtirilmesi hakkýndaki 179 ve 180, rekabet yasaðýna iliþkin 348 ve 352, yayýn sözleþmesine da-
ir 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuða iliþkin 416
ilâ 429, ticarî mümessiller ve diðer ticarî vekiller için öngörülmüþ bulunan 449 ilâ 456, havale hak-
kýndaki 457 ilâ 462, vediayý düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde;

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta;
e) Borsa, sergi, panayýr ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diðer yerlere iliþkin özel hü-

kümlerde;
f) Bankalara, diðer kredi kuruluþlarýna, finansal kurumlara ve ödünç para verme iþleri hakkýn-

daki düzenlemelerde;
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öngörülen hususlardan doðan hukuk davalarý ticarî dava sayýlýr. Ancak; herhangi bir ticarî iþ-
letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine iliþkin haklardan doðan davalar
bundan istisnadýr.

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunlarýn sunulmasý 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir.

2. Ticarî davalarýn görüleceði mahkemeler
MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk

veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla görevlidir.
(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulu-

nan ve 4 üncü madde hükmünce ticarî sayýlan davalarla özel hükümler uyarýnca ticaret mahkeme-
sinde görülecek diðer iþlere asliye ticaret mahkemesinde bakýlýr. Bir yerde ticaret davalarýna bakan
birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve Sav-
cýlar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçý münhasýran bu Kanundan
ve diðer kanunlardan doðan deniz ticaretine ve deniz sigortalarýna iliþkin hukuk davalarýna bakmak-
la görevlendirilebilir.

(3) Ýkinci fýkrada yazýlý durumlarda, sadece iki tarafýn isteklerine baðlý olmayan iþler hariç ol-
mak üzere, bir davanýn ticarî veya hukukî niteliði nedeniyle mahkemenin iþ alanýna girip girmedi-
ði, taraflarca sadece ilk itiraz þeklinde ileri sürülebilir. Ýlk itiraz haklý görüldüðü takdirde dosya il-
gili mahkemeye gönderilir. Kararýn sözlü bildirimi veya tebliði tarihinden itibaren on gün içinde
açýlacak davaya bu mahkeme bakmak zorundadýr; ancak, davaya, davanýn niteliðine göre uygulan-
masý gerekli olan usul ve kanun hükümlerini uygular. Ticarî bir davanýn hukuk mahkemesi, ticarî
olmayan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülmesi hükmün bozulmasý için yalnýz baþýna
yeterli bir sebep oluþturmaz.

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapýlacak iþlemlere ve bunlarýn tâbi
olduklarý sürelere iliþkin usul hükümleri, iþ alanýna ait ilk itirazýn kabulü hâlinde de uygulanýr.

B) Çeþitli hükümler
I - Zamanaþýmý
MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaþýmý süreleri, Kanunda

aksine düzenleme yoksa, sözleþme ile deðiþtirilemez.
II - Teselsül karinesi
MADDE 7 - (1) Ýki veya daha fazla kiþi, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticarî niteliði ha-

iz bir iþ dolayýsýyla, diðer bir kimseye karþý birlikte borç altýna girerse, kanunda veya sözleþmede
aksi öngörülmemiþse müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asýl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasýndaki iliþki-
lerde de birinci fýkra hükmü geçerli olur.

III - Ticarî iþlerde faiz
1. Faiz oraný
MADDE 8 - (1) Ticarî iþlerde faiz oraný serbestçe belirlenir.

(2) Ticarî iþlerde, kanunî ana para ve temerrüt faizi hakkýnda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanýr.
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2. Bileþik Faiz
MADDE 9 - (1) Üç aydan aþaðý olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar fa-

iz yürütülmesi þartý, yalnýz cari hesaplarla, borçlu yönünden ticarî iþ niteliðindeki ödünç sözleþme-
lerinde geçerlidir.

3. Faizin baþlangýcý
MADDE 10 - (1) Aksine sözleþme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli

bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemeye baþlar.
BÝRÝNCÝ KÝTAP
Ticarî Ýþletme

BÝRÝNCÝ KISIM
Tacir

A) Ticarî iþletme
1. Bütünlük ilkesi
MADDE 11 - (1) Ticarî iþletme, esnaf iþletmesi için öngörülen sýnýrý aþan düzeyde gelir sað-

lamayý hedef tutan faaliyetlerin devamlý ve baðýmsýz þekilde yürütüldüðü iþletmedir.
(2) Ticarî iþletme ile esnaf iþletmesi arasýndaki sýnýr, Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak kararna-

mede gösterilir.
(3) Ticarî iþletme bir bütün hâlinde devredilebilir ve diðer hukukî iþlemlere konu olabilir. De-

vir sözleþmesinin, aksi öngörülmemiþse duran malvarlýðýný, iþletme deðerini (peþtemalîyeyi), kira-
cýlýk hakkýný, ticaret unvaný ile diðer fikrî mülkiyet haklarýný ve sürekli olarak iþletmeye özgülenen
malvarlýðý unsurlarýný içerdiði kabul olunur. Bu sözleþme yazýlý olarak yapýlýr.

B) Tacir
I - Gerçek kiþiler
1. Genel olarak
MADDE 12 - (1) Bir ticarî iþletmeyi, kýsmen de olsa, kendi adýna iþleten kiþiye tacir denir.
(2) Bir ticarî iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diðer ilân araçla-

rýyla halka bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilân etmiþ olan kimse,
fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr.

(3) Bir ticarî iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adî bir þirket veya her ne suretle olur-
sa olsun hukuken var sayýlmayan diðer bir þirket adýna ortak sýfatýyla iþlemlerde bulunan kimse, iyi-
niyetli üçüncü kiþilere karþý tacir gibi sorumlu olur.

2. Küçük ve kýsýtlýlar
MADDE 13 - (1) Küçük ve kýsýtlýlara ait ticarî iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, ta-

cir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Ancak, kanunî temsilci ceza hükümlerinin uygulan-
masý yönünden tacir gibi sorumlu olur.

3. Ticaret yapmaktan yoksun býrakýlanlar
MADDE 14 - (1) Kiþisel durumlarý ya da yaptýðý iþlerin niteliði nedeniyle yahut meslek ve gö-

revleri dolayýsýyla, kanundan veya bir yargý kararýndan doðan bir yasaða aykýrý bir þekilde ya da
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baþka bir kiþinin veya resmî bir makamýn iznine gerek olmasýna raðmen izin veya onay almadan bir
ticarî iþletmeyi iþleten kiþi de tacir sayýlýr.

(2) Birinci fýkraya aykýrý hareketin doðurduðu hukukî, cezaî ve disipline iliþkin sorumluluk
saklýdýr.

4. Esnaf
MADDE 15 - (1) Ýster gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokaðýn belirli yerlerinde sa-

bit bulunsunlar, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalýþmasýna dayanan ve geliri 11 in-
ci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca çýkarýlacak kararnamede gösterilen sýnýrý aþmayan sanat ve tica-
retle uðraþanlar tacir deðildir. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Ka-
nununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü bunlara da uygulanýr.

II - Tüzel kiþiler
MADDE 16 - (1) Ticaret þirketleriyle, amacýna varmak için ticarî bir iþletme iþleten dernekler,

vakýflar ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticarî
þekilde iþletilmek üzere Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþileri tarafýndan kurulan, kurum ve
kuruluþlar da tacir sayýlýrlar.

(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kiþileri ile kamu yararýna çalýþan dernekler ve geliri-
nin yarýsýndan fazlasýný kamu görevi niteliðindeki iþlere harcayan vakýflar, bir ticarî iþletmeyi, ister
doðrudan doðruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve iþletilen bir tüzel kiþi eliyle iþ-
letsinler, kendileri tacir sayýlmazlar.

III - Donatma iþtiraki
MADDE 17 - (1) Tacire iliþkin hükümler donatma iþtirakine de uygulanýr.
C) Tacir olmanýn hükümleri
I - Genel olarak
MADDE 18 - (1) Tacir, her türlü borçlarý sebebiyle iflâsa tâbi olduðu gibi, kanun hükümleri-

ne uygun olarak, bir ticaret unvaný seçmek ve kullanmakla, ticarî iþletmesini ticaret siciline tescil
ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür.

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareket etmesi gerekir.
(3) Tacirler arasýnda, diðer tarafý temerrüde düþürmeye, sözleþmeyi feshe veya sözleþmeden

dönmeye iliþkin bildirim veya ihtarlar noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güven-
li elektronik imzayý içeren bir yazý ile yapýlýr.

(4) Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler saklýdýr.
II - Özel olarak
1. Ticaret karinesi
MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarýnýn ticarî olmasý asýldýr. Ancak; gerçek kiþi olan bir tacir,

iþlemi yaptýðý anda bunun ticarî iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça bildirdiði veya iþin
ticarî sayýlmasýna durum elveriþli olmadýðý takdirde borç adî sayýlýr.

(2) Taraflardan yalnýz biri için ticarî iþ niteliðinde olan sözleþmeler, Kanunda aksine hüküm bu-
lunmadýkça, diðeri için de ticarî iþ sayýlýr.
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2. Ücret isteme hakký

MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kiþiye, ticarî iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hiz-
met görmüþ olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrýca, tacir verdiði avanslar ve yaptýðý giderler
için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanýr.

3. Fatura ve teyit mektubu

MADDE 21 - (1) Ticarî iþletmesi baðlamýnda bir mal satmýþ, üretmiþ, bir iþ görmüþ veya bir
menfaat saðlamýþ olan tacirden, diðer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kiþi aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanýn içeriði hakkýnda bir
itirazda bulunmamýþsa bu içeriði kabul etmiþ sayýlýr.

(3) Sözlü olarak, telefon veya telgrafla kurulan sözleþmelerin veya yapýlan açýklamalarýn içe-
riðini doðrulayan bir yazýyý alan kiþi, aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunma-
mýþsa, teyit mektubunun yapýlan sözleþmeye ve açýklamalara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.

4. Ücret ve sözleþme cezasýnýn indirilmesi

MADDE 22 - (1) Tacir sýfatýný haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin ikin-
ci fýkrasýyla 161 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hâllerde, fahiþ
olduðu iddiasýyla bir ücret veya sözleþme cezasýnýn indirilmesini mahkemeden isteyemez.

5. Ticarî satýþ ve trampa

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, tacirler arasýndaki satýþ
ve trampalarda da Borçlar Kanununun satýþ ve trampa sözleþmesine iliþkin hükümleri uygulanýr.

a) Sözleþmenin niteliðine, taraflarýn amacýna veya malýn cinsine göre satýþ sözleþmesinin kýsým
kýsým yerine getirilmesi mümkün veya bu þartlarýn bulunmamasýna raðmen alýcý kýsmen yapýlan tes-
limi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmiþse, sözleþmenin yerine getirilmemesi nedeniyle alýcýnýn
haiz olduðu haklar yalnýz teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanýlabilir.

b) Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý, malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden isteye-
bilir. Mahkeme, satýþýn açýk artýrma yoluyla veya bu iþle yetkilendirilen bir kiþi aracýlýðýyla yapýl-
masýna karar verir. Satýcý isterse satýþ için yetkilendirilen kiþi, satýþa çýkarýlacak malýn niteliklerini
bir uzmana tespit ettirir. Satýþ giderleri satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para, satýcýnýn ta-
kas hakký saklý kalmak þartýyla, satýcý tarafýndan alýcý adýna bir bankaya ve banka bulunmadýðý tak-
dirde notere býrakýlýr ve durum hemen alýcýya bildirilir.

c) Malýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde durumu satýcýya bil-
dirmelidir. Açýkça belli deðilse alýcý malý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya in-
celettirmekle ve bu inceleme sonucunda malýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa, haklarýný korumak için
durumu bu süre içinde satýcýya bildirmekle yükümlüdür. Diðer durumlarda Borçlar Kanununun 198
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý uygulanýr.

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüþ bulunan zamanaþýmý süresi tacirler
arasýndaki ticarî satýþlarda altý aydýr; bu süre azaltýlabilir.
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ÝKÝNCÝ KISIM

Ticaret Sicili

A) Kuruluþ

I - Genel olarak

MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odalarý veya ticaret odalarý tarafýndan tutulur.
Oda bulunmayan veya yeteri þekilde kurumlaþmamýþ odalarýn bulunduðu yerlerde ticaret sicili, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnca belirlenecek bir oda tarafýndan tutulur.

(2) Ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandýðý ve elek-
tronik ortamda sunulabilen sicil bilgi bankasý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde kurulur.

(3) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasýnda aranacak þartlar ve odalar arasýnda sicil iþlemle-
ri ile ilgili olarak varlýðý gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

II - Yönetim

MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafýndan yönetilir. Ticaret sicili müdürü,
Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kiþiler arasýndan oda meclisi tarafýndan Sanayi ve Ticaret Bakan-
lýðýnýn uygun görüþü alýnarak atanýr. Ayný usulle sicil müdürlüðünün iþ hacmine göre, yeteri kadar
müdür yardýmcýsý görevlendirilir.

(2) Ticaret sicilinin tutulmasýndan doðan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen so-
rumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararýn doðmasýnda kusuru bulunan-
lara baþvurur. Ticaret sicili müdürü ve yardýmcýlarý ile diðer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan
dolayý kamu görevlisi gibi cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar kamu görevlisine karþý iþ-
lenmiþ sayýlýr.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetle-
meye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adý geçen Bakanlýkça alý-
nan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

III - Tüzük

MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüðünün kurulmasý, sicil defterlerinin tutulmasý, tescil zo-
runluluðunun yerine getirilmesine iliþkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin kararlarýna karþý itiraz
yollarý, sicil müdür ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak nitelikler, disiplin iþleri ile bu ko-
nuyla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir.

B) Tescil

I - Þartlarý

1. Ýstem

MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapýlýr. Resen veya yetkili
kurum veya kuruluþun bildirmesi üzerine yapýlacak tescillere iliþkin hükümler saklýdýr. Tescil aný-
nýn saptanmasýnda harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hükümleri saklýdýr.
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2. Ýlgililer

MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri tarafýndan yetkili si-
cil müdürlüðüne yapýlýr.

(2) Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse zorunlu veya yetkili olduðu takdirde, kanunda ak-
sine hüküm bulunmadýkça, bunlardan birinin istemiyle yapýlan tescil tümü tarafýndan istenmiþ sayýlýr.

3. Ýstemin þekli

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile olur.

(2) Dilekçe sahibi kimliðini ispat etmek zorundadýr. Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmýþ-
sa, ayrýca kimliðin ispatlanmasýna gerek yoktur.

4. Süre
MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, tescili isteme süresi onbeþ gündür.
(2) Bu süre, tescili gerekli iþlemin veya olgunun gerçekleþtiði; tamamlanmasý bir senet veya bel-

genin düzenlenmesine baðlý olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiði tarihten baþlar.
(3) Ticaret sicili müdürlüðünün yetki çevresi dýþýnda oturanlar için bu süre bir aydýr.
5. Deðiþiklikler
MADDE 31 - (1) Tescil edilmiþ hususlarda meydana gelen her türlü deðiþiklik de tescil olunur.
(2) Tescilin dayandýðý olgu veya iþlemler tamamen veya kýsmen sona erer veya ortadan kalkar-

sa sicildeki kayýt da kýsmen veya tamamen silinir.
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.
II - Sicil müdürünün görevleri
1. Ýnceleme görevi ve geçici tescil
MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî þartlarýn var olup olmadýðýný incele-

mekle yükümlüdür.
(2) Tüzel kiþilerin tescilinde, özellikle þirket sözleþmesinin, emredici hükümlere aykýrý olup ol-

madýðý ve söz konusu sözleþmenin kanunun bulunmasýný zorunluluk olarak öngördüðü hükümleri
içerip içermediði incelenir.

(3) Tescil edilecek hususlarýn gerçeði tam olarak yansýtmalarý, üçüncü kiþilerde yanlýþ izlenim
yaratacak nitelik taþýmamalarý ve kamu düzenine aykýrý olmamalarý þarttýr.

(4) Çözümü bir mahkeme kararýna baðlý bulunan veya sicil müdürü tarafýndan kesin olarak tes-
cilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay
içinde mahkemeye baþvurduklarýný veya aralarýnda anlaþtýklarýný ispat etmezlerse geçici tescil resen
silinir. Mahkemeye baþvurulduðu takdirde kesinleþmiþ olan hükmün sonucuna göre iþlem yapýlýr.

2. Tescile davet ve ceza
MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî þekilde ve süresi içinde tescili istenmemiþ

olan veya 32 nci maddenin üçüncü fýkrasýndaki þartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdü-
rü, ilgilileri, belirleyeceði uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarýný yerine getirmeye veya o hu-
susun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye çaðýrýr.



---- 578 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçýnma sebeplerini de
bildirmeyen kiþi, sicil müdürü tarafýndan ikiyüz Türk Lirasýndan dörtbin Türk Lirasýna kadar idarî
para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Süresi içinde kaçýnma sebepleri bildirildiði takdirde, sicilin bulunduðu yerde ticarî davalara
bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir
hususun bulunduðu sonucuna varýrsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil is-
temini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçýnma sebeplerini bildirmeyen ki-
þinin ikinci fýkradaki cezayla cezalandýrýlmasý bu fýkra hükmünün uygulanmasýna engel oluþturmaz.

3. Ýtiraz
MADDE 34 - (1) Ýlgililer, tescil, deðiþiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdür-

lüðünce verilecek kararlara karþý, tebliðlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduðu yerde
ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara baðlanýr. Ancak, sicil müdürünün
kararý, üçüncü kiþilerin sicilde kayýtlý bulunan hususlara iliþkin menfaatlerine aykýrý olduðu takdirde,
itiraz edenle üçüncü kiþi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir.

III - Açýklýk

MADDE 35 - (1) Tescil iþleminin dayanaklarý olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve
ilânlarý içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlarak sicil müdürlüðünce
saklanýr.

(2) Herkes ticaret sicilinin içeriðini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebi-
leceði gibi giderini ödeyerek bunlarýn onaylý suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayýtlý olup
olmadýðýna dair onaylý belge de istenebilir.

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadýkça ilân olunur.

(4) Ýlân, Türkiye genelinde sicil kayýtlarýnýn ilânýna özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapýlýr.

IV - Sonuçlarý

1. Tescil ve ilânýn üçüncü kiþilere etkisi

MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayýtlarý nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kiþiler hakkýn-
da, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiði; ilânýn tamamý ayný nüshada yayýmlanma-
mýþ ise, son kýsmýnýn yayýmlandýðý günü izleyen iþ gününden itibaren hukukî sonuçlarýný doðurur. Bu
günler, tescilin ilâný tarihinden itibaren iþlemeye baþlayacak olan sürelere de baþlangýç olur.

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kiþiler hakkýnda sonuç doðuracaðýna veya sü-
relerin derhal iþleyeceðine iliþkin özel hükümler saklýdýr.

(3) Üçüncü kiþilerin, kendilerine karþý sonuç doðurmaya baþlayan sicil kayýtlarýný bilmedikle-
rine iliþkin iddialarý dinlenmez.

(4) Tescili zorunlu olduðu hâlde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilâný zorunlu iken ilân
olunmamýþ bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiði ispat edildiði takdirde, üçüncü
kiþilere karþý ileri sürülebilir.
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2. Görünüþe güven
MADDE 37 - (1) Tescil edilmesi gereken bir husus yanlýþ ilân edilmiþse, üçüncü kiþi, iþleri ile

ilgili olan husus tescil ettirilmesi gereken kiþiye karþý, yanlýþ bir þekilde ilân edilen içeriðe dayana-
bilir; meðerki, yanlýþlýðý biliyor olsun.

3. Sorumluluk
MADDE 38 - (1) Tescil ve kayýt için bilerek gerçeðe aykýrý beyanda bulunanlar, üç aydan iki

yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr. Gerçeðe aykýrý tescilden dolayý zarar gören-
lerin tazminat haklarý saklýdýr.

(2) Kayýtlarýn 32 nci maddenin üçüncü fýkrasý hükümlerine uymadýðýný öðrendikleri hâlde dü-
zeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun deðiþmesi, sona ermesi veya kaldýrýlmasý do-
layýsýyla, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir husu-
su tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurlarý nedeniyle üçüncü kiþilerin uð-
radýklarý zararlarý tazmin ile yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvaný ve Ýþletme Adý

A) Ticaret unvaný
I - Kullanma zorunluluðu
1. Genel olarak
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesine iliþkin iþlemleri, ticaret unvanýyla yapmak ve iþ-

letmesiyle ilgili senetlerle diðer belgeleri bu unvan altýnda imzalamak zorundadýr.
(2) Tescil olunan ticaret unvaný, ticarî iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca gö-

rülebilecek bir yerine, okunaklý bir þekilde yazýlýr. Ayrýca tacirin kullandýðý iþletmeyle ilgili belge-
lerinde, sicil numarasý, ticaret unvaný, merkezi, tacir sermaye þirketi ise sermaye miktarý, web site-
si adresi ve numarasý da gösterilir.

2. Tescil
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî iþletmenin açýldýðý günden itibaren onbeþ gün içinde, ticarî

iþletmesini ve seçtiði ticaret unvanýný, iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

(2) Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere onaylattýrdýk-
tan sonra sicil müdürüne verir. Tacir tüzel kiþi ise, unvanla birlikte onun adýna imzaya yetkili kim-
selerin imzalarý da notere onaylattýrýlarak sicil müdürüne verilir.

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticarî iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticaret sicili-
ne tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine iliþkin yukarýdaki fýkralarýn hüküm-
leri bu iþletmelere de uygulanýr. Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça merkezin baðlý olduðu sici-
le geçirilen kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta þubenin bu-
lunduðu yer sicil müdürünün ayrý bir inceleme zorunluluðu yoktur.

(4) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticarî iþletmelerin Türkiye’deki þubeleri, kendi ülkele-
rinin kanunlarýnýn ticaret unvanýna iliþkin hükümleri saklý kalmak þartýyla, yerli ticarî iþletmeler gi-
bi tescil olunur. Bu þubeler için yerleþim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticarî mümessil ata-
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nýr. Ticarî iþletmenin birden çok þubesi varsa, ilk þubenin tescilinden sonra açýlacak þubeler yerli ti-
carî iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur.

II - Ticaret unvanýnýn þekli
1. Gerçek kiþiler
MADDE 41 - (1) Gerçek kiþi olan tacirin ticaret unvaný 46 ncý maddeye uygun olarak yapabi-

leceði ekler ile kýsaltýlmadan yazýlacak ad ve soyadýndan oluþur.

2. Tüzel kiþiler
a) Kollektif ve komandit þirketler
MADDE 42 - (1) Kollektif þirketin ticaret unvaný, bütün ortaklarýn veya ortaklardan en az bi-

rinin adý ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný, komandite ortak-
lardan en az birinin ad ve soyadýyla þirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu þirketlerin ti-
caret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn ad ve soyadlarý veya ticaret unvanlarý bulunamaz.

b) Anonim, limited ve kooperatif þirketler

MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif þirketler, iþletme konusu gösterilmek ve 46
ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler.

(2) Ticaret unvanlarýnda, “anonim þirket”, “limited þirket” ve “kooperatif þirket” kelimelerinin
bulunmasý þarttýr. Bunlarýn ticaret unvanýnda, gerçek bir kiþinin ad veya soyadý yer aldýðý takdirde,
þirket türünü gösteren ibareler, baþ harflerle kýsaltýlarak yazýlamaz.

c) Tacir sayýlan diðer tüzel kiþiler ve donatma iþtiraki

MADDE 44 - (1) Ticarî iþletmeye sahip olan dernek, vakýf ve diðer tüzel kiþilerin ticaret un-
vanlarý, adlarýdýr.

(2) Donatma iþtirakinin ticaret unvaný, müþterek donatanlardan en az birinin ad ve soyadýný ve-
ya deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný içerir. Soyadlarý ve gemi adý kýsaltýlamaz. Ticaret un-
vanýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

d) Ortak hükümler

MADDE 45 - (1) Bir ticaret unvanýna Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tes-
cil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrt edilmesi için gerekli olduðu takdirde, ek yapýlýr.

3. Ekler

MADDE 46 - (1) Tacirin kimliði, iþletmenin geniþliði, önemi ve finansal durumu hakkýnda,
üçüncü kiþilerde yanlýþ bir görüþün oluþmasýna sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeðe ve ka-
mu düzenine aykýrý olmamak þartýyla; her ticaret unvanýna, iþletmenin özelliklerini belirten veya un-
vanda yer alan kiþilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapýlabilir.

(2) Tek baþlarýna ticaret yapan gerçek kiþiler ticaret unvanlarýna bir þirketin var olduðu izleni-
mini uyandýracak ekler yapamazlar.

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Bakan-
lar Kurulu kararýyla konabilir.
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4. Ticaret unvanýnýn devamý

MADDE 47 - (1) Ticarî iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýnda yer alan adý kanu-
nen deðiþir veya yetkili makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kalabilir.

(2) Kollektif veya komandit þirkete ya da donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi hâlinde ti-
caret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. Bu þirketlerden birinin ticaret unvanýna adý dâhil
olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirketin devamýný kabul eder veya þir-
kete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazýlý þekilde bildirirlerse þirket unvaný olduðu gibi bý-
rakýlabilir. Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý izni alýnmak þartýyla þirket unvanýnda kalabilir.

5. Þubeler

MADDE 48 - (1) Her þube, kendi merkezinin ticaret unvanýný, þube olduðunu belirterek kul-
lanmak zorundadýr. Bu unvana þube ile ilgili ekler yapýlabilir.

(2) 41 ve 45 inci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da uygulanýr.

(3) Merkezi yabancý ülkede bulunan bir iþletmenin Türkiye’deki þubesinin ticaret unvanýnda,
merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr.

6. Ticaret unvanýnýn devri
MADDE 49 - (1) Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez.
(2) Bir iþletmenin devri, aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça, unvanýn da devri sonucunu do-

ðurur. Devir hâlinde devralan unvaný aynen kullanma hakkýna sahiptir.

III - Ticaret unvanýnýn korunmasý
1. Ýlke
MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanmak hakký sadece

sahibine aittir.

2. Bildirim ve ceza
MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odalarý, noterler ve Türk Pa-

tent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini, kanun hükümlerine
aykýrý olarak tescil edildiðini veya kullanýldýðýný öðrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne
ve Cumhuriyet savcýlýðýna bildirmek zorundadýrlar.

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerine aykýrý hareket edenler ve 49 uncu maddeye aykýrý
olarak ticaret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fýkra-
sýndaki cezalara mahkûm edilirler.

3. Unvanýna tecavüz edilen kimsenin haklarý
MADDE 52 - (1) Ticaret unvanýnýn, ticaret hayatýnda geçerli olan dürüst uygulamalara aykýrý

biçimde bir baþkasý tarafýndan kullanýlmasý hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, men’ini; haksýz kul-
lanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþtirilmesini veya silinmesini, te-
cavüzün sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, gereðinde araçlarýn ve ilgili mallarýn
imhasýný ve zarar varsa, kusurun aðýrlýðýna göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî taz-
minat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin
karþýlýðýna da hükmedebilir.
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(2) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimse-
ye ait olmak üzere, kararýn gazete ile yayýnlanmasýna da karar verebilir.

B) Ýþletme adý
MADDE 53 - (1) Ýþletme sahibi ile ilgili olmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve

benzer iþletmelerden ayýrt etmek için kullanýlan adlarýn da, sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi ge-
rekir. Tescil edilen iþletme adlarý hakkýnda da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksýz Rekabet

A) Genel olarak
I - Amaç ve ilke
MADDE 54 - (1) Haksýz rekabete iliþkin bu Kýsým hükümlerinin amacý, bütün katýlanlarýn

menfaatine, dürüst ve bozulmamýþ rekabetin saðlanmasýdýr.

(2) Rakipler arasýnda veya tedarik edenlerle müþteriler arasýndaki iliþkileri etkileyen aldatýcý
veya diðer þekillerdeki dürüstlük kurallarýna aykýrý davranýþlar veya ticarî uygulamalar haksýz ve
hukuka aykýrýdýr.

II - Dürüstlük kurallarýna aykýrý davranýþlar, ticarî uygulamalar
MADDE 55 - (1) Aþaðýda sayýlan davranýþlar, dürüstlük kurallarýna aykýrý haksýz rekabet

hâlleridir:

a) Dürüstlük kurallarýna aykýrý reklam ve satýþ yöntemleri ile diðer hukuka aykýrý davranýþlar
ve özellikle;

1. Baþkalarýný veya onlarýn mallarýný, iþ ürünlerini, fiyatlarýný, faaliyetlerini veya ticarî iþlerini
yanlýþ, yanýltýcý veya gereksiz yere incitici açýklamalarla kötülemek,

2. Kendisi, ticarî iþletmesi, iþletme iþaretleri, mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri, fiyatlarý, stoklarý,
satýþ kampanyalarýnýn biçimi ve iþ iliþkileri hakkýnda gerçek dýþý veya yanýltýcý açýklamalarda bu-
lunmak veya ayný yollarla üçüncü kiþiyi rekabette öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya ödül almadýðý hâlde bunlara sahipmiþçesine hareket ederek müstesna ye-
teneðe malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna elveriþli doðru olmayan meslek
adlarý ve sembolleri kullanmak,

4. Baþkasýnýn mallarý, iþ ürünleri, faaliyetleri veya iþleri ile karýþtýrýlmaya müsait önlemler almak,

5. Kendisini, mallarýný, iþ ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarýný, gerçeðe aykýrý, yanýltýcý, rakibini
gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanýnmýþlýðýndan yararlanacak þekilde; baþkalarý,
mallarý, iþ ürünleri veya fiyatlarýyla karþýlaþtýrmak ya da üçüncü kiþiyi benzer yollardan öne geçirmek,

6. Seçilmiþ bazý mallarý, iþ ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatýnýn altýnda
satýþa sunmak, bu sunumlarý reklamlarýnda özellikle vurgulamak ve bu þekilde müþterilerinin, ken-
disinin veya rakiplerinin yeteneði hakkýnda yanýltmak; þu kadar ki satýþ fiyatýnýn, ayný çeþit malla-
rýn, iþ ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alýmýnda uygulanan tedarik fiyatýnýn altýnda
olmasý hâlinde yanýltmanýn varlýðý karine olarak kabul olunur; davalý, gerçek tedarik fiyatýný ispat-
ladýðý takdirde bu fiyat deðerlendirmeye esas olur,
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7. Müþteriyi ek edimlerle sunumun gerçek deðeri hakkýnda yanýltmak,

8. Müþterinin karar verme özgürlüðünü özellikle saldýrgan satýþ yöntemleri ile sýnýrlamak,

9. Mallarýn, iþ ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarýný, kullaným amaçlarýný, ya-
rarlarýný veya tehlikelerini gizlemek ve bu þekilde müþteriyi yanýltmak,

10. Taksitle satým sözleþmelerine veya buna benzer hukukî iþlemlere iliþkin kamuya yapýlan
ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek, nakit veya toplam satýþ fiyatýný veya taksitle satýmdan kay-
naklanan ek ödemeyi Türk Lirasý ve yýllýk oranlar üzerinden belirtmemek,

11. Tüketici kredilerine iliþkin kamuya yapýlan ilânlarda unvanýný açýkça belirtmemek veya kre-
dilerin net tutarlarýna, toplam giderlerine, efektif yýllýk faizlerine iliþkin açýk beyanlarda bulunmamak,

12. Ýþletmesine iliþkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satým veya tüketici kredi sözleþmeleri
sunan veya akdeden ve bu baðlamda sözleþmenin konusu, fiyat, ödeme þartlarý, sözleþme süresi,
müþterinin dönme veya fesih hakký veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkýna iliþkin eksik ve-
ya yanlýþ bilgiler içeren sözleþme formülleri kullanmak,

b) Sözleþmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;

1. Onlarla kendisinin bizzat sözleþme yapabilmesi için, müþterileri baþkalarýyla yapmýþ olduk-
larý sözleþmelere aykýrý davranmaya yöneltmek,

2. Üçüncü kiþilerin iþçilerine, vekillerine ve diðer yardýmcý kiþilerine, haketmedikleri ve onla-
rý iþlerinin ifasýnda yükümlülüklerine aykýrý davranmaya yöneltebilecek çýkarlar saðlayarak veya
önererek, kendisine veya baþkalarýna çýkar saðlamaya çalýþmak,

3. Ýþçileri, vekilleri veya diðer yardýmcý kiþileri, iþverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve
iþ sýrlarýný ifþa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleþme yapabilmesi için, taksitle satýþ, peþin satýþ veya tüke-
tici kredisi sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn veya kredi alan kiþinin, bu sözleþmeden caymasýna ve-
ya peþin satýþ sözleþmesi yapmýþ olan alýcýnýn bu sözleþmeyi feshetmesine yöneltmek.

c) Baþkalarýnýn iþ ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;

1. Kendisine emanet edilmiþ teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden yetkisiz yararlanmak,

2. Üçüncü kiþilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iþ ürününden, bunlarýn kendisine yetkisiz
olarak tevdi edilmiþ veya saðlanmýþ olduðunun bilinmesi gerektiði hâlde, yararlanmak,

3. Kendisinin uygun bir katkýsý olmaksýzýn baþkasýna ait pazarlanmaya hazýr çalýþma ürünleri-
ni teknik çoðaltma yöntemleriyle devralýp onlardan yararlanmak.

d) Üretim ve iþ sýrlarýný hukuka aykýrý olarak ifþa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele
geçirdiði veya baþkaca hukuka aykýrý bir þekilde öðrendiði bilgileri ve üretenin iþ sýrlarýný deðerlen-
diren veya baþkalarýna bildiren dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

e) Ýþ þartlarýna uymamak; özellikle kanun veya sözleþmeyle, rakiplere de yüklenmiþ olan veya bir
meslek dalýnda veya çevrede olaðan olan iþ þartlarýna uymayanlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

f) Dürüstlük kurallarýna aykýrý iþlem þartlarý kullanmak; özellikle yanýltýcý bir þekilde diðer ta-
raf aleyhine;

1. Doðrudan veya yorum yoluyla uygulanacak yasal düzenlemeden önemli ölçüde ayrýlan, veya
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2. Sözleþmenin niteliðine önemli ölçüde aykýrý haklar ve borçlar daðýlýmýný öngören,

önceden yazýlmýþ genel iþlem þartlarýný kullananlar dürüstlüðe aykýrý davranmýþ olur.

B) Hukukî sorumluluk

I - Çeþitli davalar

MADDE 56 - (1) Haksýz rekabet sebebiyle müþterileri, kredisi, meslekî itibarý, ticarî faaliyet-
leri veya diðer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek olan
kimse;

a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tespitini,

b) Haksýz rekabetin men’ini,

c) Haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýný, haksýz rekabet yanlýþ
veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini,

d) Kusur varsa zarar ve ziyanýn tazminini,

e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen þartlarýn varlýðýnda manevi tazminat
verilmesini,

isteyebilir. Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksýz rekabet sonu-
cunda davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna da karar verebilir.

(2) Ekonomik çýkarlarý zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karþýlaþabilecek müþteriler de bi-
rinci fýkradaki davalarý açabilirler.

(3) Ticaret ve sanayi odalarý, esnaf dernekleri, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekono-
mik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diðer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine gö-
re tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluþlarýyla kamusal nitelikteki ku-
rumlar da birinci fýkranýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabilirler.

(4) Birinci fýkranýn (b) ve (c) bentleri gereðince bir kimse aleyhine verilmiþ olan hüküm, hak-
sýz rekabete konu olan mallarý, doðrudan doðruya veya dolaylý olarak ondan ticarî amaçla elde et-
miþ olan kiþiler hakkýnda da icra olunur.

II - Çalýþtýranýn sorumluluðu
MADDE 57 - (1) Haksýz rekabet fiili, hizmetlerini veya iþlerini gördükleri sýrada çalýþanlar ve-

ya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde
yazýlý davalar, çalýþtýranlara karþý da açýlabilir.

(2) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçlar Ka-
nunu hükümleri uygulanýr.

III - Basýnýn sorumluluðu
MADDE 58 - (1) Haksýz rekabet basýn aracýlýðýyla iþlenmiþ ise, 56 ncý maddenin birinci fýkra-

sýnýn (a), (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar, ancak yazý sahibi veya ilân veren aleyhine açýlabilir;
Ancak;

a) Yazý veya ilân, yazý sahibinin yahut ilân verenin haberleri olmaksýzýn ya da rýzalarýna ayký-
rý olarak yayýnlanmýþsa;
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b) Yazý sahibi veya ilân verenin kim olduðunun bildirilmesinden kaçýnýlýrsa;
c) Baþka sebepler yüzünden yazý sahibi veya ilâný verenin meydana çýkarýlmasý veya aleyhle-

rine bir Türk mahkemesinde dava açýlmasý mümkün olmazsa,
bu davalar, yazý iþleri müdürü, bir ilân söz konusu ise ilân servisi þefi; yazý iþleri müdürü ve

ilân servisi þefi gösterilmemiþse veya yoksa yayýnlayan; bu da gösterilmemiþse basýmevi sahibi,
aleyhine de açýlabilir.

(2) Bu hâller dýþýnda, yazý iþleri müdürüne, ilân servisi þefine, yayýnlayana ve basýmevi sahibi-
ne bir kusur yüklenebilirse birinci fýkrada yazýlý sýraya bakýlmaksýzýn kusurlu olanlar aleyhine dava
açýlabilir.

(3) 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanýr.

IV - Kararýn ilâný
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayý kazanan tarafýn istemiyle, gideri haksýz çýkan taraftan alýn-

mak üzere, hükmün kesinleþmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. Ýlânýn þeklini ve kap-
samýný hâkim belirler.

V - Zamanaþýmý
MADDE 60 - (1) 56 ncý maddede yazýlý davalar, davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðu-

munu öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her hâlde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmek-
le zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu gereðince
daha uzun bir dava zamanaþýmý süresine tâbi olan bir cezayý gerektiren bir fiil iþlenmiþse, bu süre
hukuk davalarý için de geçerli olur.

VI - Ýhtiyatî tedbirler

MADDE 61 - (1) Dava açma hakkýný haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme, varolan
durumun olduðu gibi korunmasýna, 56 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde öngö-
rüldüðü gibi haksýz rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldýrýlmasýna, haksýz rekabetin
men’ine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine, gümrüklerde el koyma ve gerekli diðer
önlemlerin alýnmasýna Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyatî tedbir hakkýndaki hüküm-
lerine göre karar verebilir.

C) Ceza sorumluluðu

I - Cezayý gerektiren fiiller

MADDE 62 - (1) a) 55 inci maddede yazýlý haksýz rekabet fiillerinden birini kasten iþleyenler;

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kiþisel durumu, ürünleri, iþ
ürünleri, ticarî faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý bilgi verenler;

c) Çalýþanlarý, vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri, çalýþtýranýn veya müvekkillerinin üretim
veya ticaret sýrlarýný ele geçirmelerini saðlamak için aldatanlar;

d) Çalýþtýranlar veya müvekkillerden, iþçilerinin veya çalýþanlarýnýn ya da vekillerinin, iþlerini
gördükleri sýrada cezayý gerektiren bir haksýz rekabet fiilini iþlediklerini öðrenip de bu fiili önleme-
yenler veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmeyenler;
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fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, 56 ncý madde gereðince
hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikâyeti üzerine, her bir bent kapsamýna gi-
ren fiiller dolayýsýyla bir yýla kadar hapis veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

II - Tüzel kiþilerin cezaî sorumluluðu

MADDE 63 - (1) Tüzel kiþilerin iþleri görmeleri sýrasýnda bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 62
nci madde hükmü, tüzel kiþi adýna hareket eden veya etmesi gerekmiþ olan organýn üyeleri veya or-
taklar hakkýnda uygulanýr. Haksýz rekabet fiilinin bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi
hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.

BEÞÝNCÝ KISIM

Ticarî Defterler

A) Defter tutma ve envanter

I - Defter tutma yükümü

MADDE 64 - (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî iþlemleriyle malvar-
lýðý durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarýna ve 88 inci madde hükümleri baþta olmak üzere bu
Kanuna göre açýkça görülebilir bir þekilde ortaya koymak zorundadýr. Defterler, üçüncü kiþi uzman-
lara, akla yatkýn bir süre içinde yapacaklarý incelemede iþletmenin faaliyetleri ve finansal durumu
hakkýnda fikir verebilecek þekilde tutulur. Ýþletme faaliyetlerinin oluþumu ve geliþmesi defterlerden
izlenebilmelidir.

(2) Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasýný (fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiþ, bilgisayar kaydý gibi) yazýlý, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

(3) Ticarî defterlerin tümü, açýlýþ ve kapanýþlarýnda noter tarafýndan onaylanýr. Kapanýþ onay-
larý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar yapýlýr. Þirketlerin kuruluþunda açýlýþ
onaylarý sicil müdürü tarafýndan da yapýlabilir. Bu onayýn noter tarafýndan yapýldýðý durumlarda no-
ter, odalardan getirilecek bir faaliyet onay belgesini aramak zorundadýr. Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarýna göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açýlýþ ve kapanýþ
onaylarýnýn yapýlýp yapýlmayacaðý, yapýlacaksa bunun þekli ve esaslarý Sanayi ve Ticaret Bakanlý-
ðýnca bir tebliðle belirlenir.

(4) Pay defteri, karar ve genel kurul toplantý ve müzakere defteri gibi iþletmenin muhasebesiy-
le ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dýþýnda tutulacak defterler Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan bir teblið ile belirlenir.

II - Defterlerin tutulmasý

MADDE 65 - (1) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar Türkçe tutulur. Kýsaltmalar, rakamlar, harf-
ler ve semboller kullanýldýðý takdirde bunlarýn anlamlarý açýkça belirtilmelidir.

(2) Defterlere yazýmlar ve diðer gerekli kayýtlar, eksiksiz, doðru, zamanýnda ve düzenli olarak
yapýlýr.

(3) Bir yazým veya kayýt, önceki içeriði belirlenemeyecek þekilde çizilemez ve deðiþtirilemez.
Kayýt sýrasýnda mý yoksa daha sonra mý yapýldýðý anlaþýlmayan deðiþtirmeler yasaktýr.
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(4) Defterler ve gerekli diðer kayýtlar, olgu ve iþlemleri saptayan belgelerin dosyalanmasý þeklin-
de veya veri taþýyýcýlarý aracýlýðýyla tutulabilir; þu þartla ki, muhasebenin bu tutuluþ biçimleri ve bu ko-
nuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Defterlerin ve gerekli
diðer kayýtlarýn elektronik ortamda tutulmasý durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ula-
þýlmasýnýn ve bu süre zarfýnda bunlarýn her zaman kolaylýkla okunmasýnýn temin edilmiþ olmasý þart-
týr. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

III - Envanter

MADDE 66 - (1) Her tacir, ticarî iþletmesinin açýlýþýnda, taþýnmazlarýný, alacaklarýný, borçlarý-
ný, nakit parasýnýn tutarýný ve diðer varlýklarýný eksiksiz ve doðru bir þekilde gösteren ve varlýklarý
ile borçlarýnýn deðerlerini teker teker belirten bir envanter çýkarýr.

(2) Tacir açýlýþtan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faali-
yet (hesap) dönemi (yýlý) oniki ayý geçemez. Envanter, düzenli bir iþletme faaliyetinin akýþýna uy-
gun düþen süre içinde çýkarýlýr.

(3) Maddî duran malvarlýðýna dâhil varlýklarla, ham ve yardýmcý maddeler ve iþletme malze-
meleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam deðerleri iþletme için ikinci derecede önem taþýyor-
sa, deðiþmeyen miktar ve deðerle envantere alýnýrlar; þu þartla ki, bunlarýn mevcutlarý miktar, deðer
ve bileþim olarak sadece küçük deðiþikliklere uðramýþ olsunlar. Ancak kural olarak üç yýlda bir fi-
ziksel sayým yapýlmasý zorunludur.

(4) Ayný türdeki stok malvarlýðý kalemleri, diðer ayný nitelikteki veya yaklaþýk ayný deðerdeki
taþýnabilir malvarlýðý unsurlarý ve borçlar ayrý ayrý gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama aðýrlýk-
lý deðer ile envantere konulabilir.

IV - Envanteri kolaylaþtýrýcý yöntemler

MADDE 67 - (1) Envanter çýkarýlýrken, malvarlýðý mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel
kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardýmý ile çeþit, miktar ve deðer olarak belirlenir.
Kullanýlan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmalýdýr. Bu þekilde düzenlenen en-
vanterin vardýðý sonuçlar, fiziksel sayým yapýlmýþ olsaydý elde edilecek olan envanterin sonuçlarýna
eþ düþmelidir.

(2) Bir faaliyet döneminin kapanýþ envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartla-
rýna uygun baþka bir yöntemin uygulanmasý suretiyle, cins, miktar ve deðer olarak malvarlýðý mev-
cudunun güvenle tesbiti saðlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli deðildir.

(3) Faaliyet döneminin kapanýþýnda;

a) Fizikî sayým veya ikinci fýkraya göre izin verilen diðer bir usul kullanýlarak malvarlýðý ka-
lemlerinin cins, miktar ve deðerine göre faaliyet döneminin kapanýþýndan önceki üç veya sonraki iki
ay içinde bulunan bir gün itibarýyla çýkarýlmýþ özel bir envanterde gösterilmiþse ve

b) Bu özel envantere dayalý olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun bir þekilde ile-
riye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlýklarýn o faaliyet döneminin
sonu itibarýyla deðerlemesi doðru yapýlýyorsa,

varlýklara iliþkin envanterin yapýlmasýna gerek yoktur.
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B) Açýlýþ bilânçosu, yýl sonu finansal tablolarý
I - Genel hükümler
1. Düzenleme yükümü
MADDE 68 - (1) Tacir, ticarî faaliyetinin baþýnda ve her faaliyet döneminin sonunda, varlýk ve

borçlarýnýn tutarlarýnýn iliþkisini gösteren finansal tabloyu (açýlýþ bilânçosu, yýl sonu bilânçosu) çý-
karmak zorundadýr. Açýlýþ bilânçosunda, yýl sonu finansal tablolarýnýn, yýl sonu bilânçosuna iliþkin
hükümleri uygulanýr.

(2) Tacir, gelir tablosunu hazýrlar.

(3) Bilânço ile gelir tablosu, yýl sonu finansal tablolarýný oluþturur. 514 üncü madde ile Türki-
ye Muhasebe Standartlarýnýn bu konudaki hükümleri saklýdýr.

2. Düzenlemeye iliþkin ilkeler
MADDE 69 - (1) Yýl sonu finansal tablolar;
a) Türkiye Muhasebe Standartlarýna uyularak düzenlenmeli,

b) Açýk ve anlaþýlýr olmalý,

c) Düzenli bir iþletme faaliyeti akýþýnýn gerekli kýldýðý süre içinde çýkarýlmalýdýr.

3. Dil ve para birimi
MADDE 70 - (1) Yýl sonu finansal tablolarý Türkçe ve Türk Lirasý ile düzenlenir. Bu konuda-

ki diðer kanunlarda yer alan istisnalar saklýdýr.

4. Ýmza
MADDE 71 - (1) Finansal tablolar, tacir tarafýndan tarih atýlarak imzalanýr.
II - Kalemlere iliþkin ilkeler
1. Tamlýk ve mahsup yasaðý
MADDE 72 - (1) Aksine kanunî hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartlarý saklý kalmak

kaydýyla, yýl sonu finansal tablolarýnýn ticarî iþletmenin tüm varlýklarýný, borçlarýný, peþin ödenen
giderler ile peþin tahsil edilen gelirleri (dönem ayýrýcý hesaplarý), bütün gelir ve giderleri doðru þe-
kilde deðerlendirilmiþ olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklý tutulmasý kaydýyla iktisap edi-
len ve iþletmenin kendisinin veya üçüncü kiþilerin borçlarý için rehnolunan ya da baþka bir þekilde
güvenceye verilen malvarlýðý unsurlarý, güvence verenin bilânçosunda gösterilir. Nakdî tevdilerin
söz konusu olduðu hâllerde, bunlar güvence alanýn bilânçosunda yer alýr. Finansal kiralamaya iliþ-
kin hükümler saklýdýr.

(2) Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taþýnmazlara iliþkin haklar, bunlarla ala-
kalý yüklerle mahsup edilemez.

2. Bilânçonun içeriði
MADDE 73 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse bilânçoda, duran ve

dönen varlýklar, özsermaye, borçlar ve dönem ayýrýcý hesaplar ayrý kalemler olarak gösterilir ve ye-
terli ayrýntýya inilerek þemalandýrýlýr.

(2) Duran varlýklar içinde iþletmeye devamlý surette tahsis edilmiþ bulunan varlýklar yer alýr.
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3. Aktifleþtirme yasaðý
MADDE 74 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmemiþse, iþletmenin kurulu-

þu ve özsermaye saðlanmasý amacýyla yapýlan harcamalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz.
(2) Bedelsiz olarak elde edilmiþ, maddî olmayan duran varlýklar için bilânçonun aktifine kalem

konulamaz; meðerki Türkiye Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.
(3) Sigorta sözleþmelerinin kurulmasý için yapýlan giderler aktifleþtirilemez; meðerki Türkiye

Muhasebe Standartlarýnda aksi öngörülmüþ olsun.
4. Karþýlýklar
MADDE 75 - (1) Gerçekleþmesi þüpheli yükümlülük ve askýdaki iþlemlerden doðabilecek ola-

sý kayýplar için Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen kurallara göre karþýlýk ayrýlýr.
5. Dönem ayýrýcý (geçici) hesaplar
MADDE 76 - (1) Bilânço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleþecek olan harcama-

lar ile gelir unsuru oluþturacak tahsilatlar hakkýnda Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.
6. Sorumluluk iliþkileri
MADDE 77 - (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden, poliçe-

nin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleþmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü ki-
þilerin borçlarý için verilen güvencelerden, üçüncü kiþiler lehine taahhütlerden doðan sorumluluklar
ile Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen diðer sorumluluklar pasifte gösterilmemiþlerse,
bilânçonun altýnda veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarýna göre açýklanýr. Rücudan doðan ala-
caklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk iliþkileri de ekte belirtilir.

III - Deðerleme ilkeleri
1. Genel deðerleme ilkeleri
MADDE 78 - (1) Yýl sonu finansal tablolarýnda yer alan varlýklar ile borçlarla ilgili olarak, aþa-

ðýdakilerle sýnýrlý olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörülen ilkeler de dikkate alýn-
mak üzere þu deðerleme ilkeleri geçerlidir:

a) Bir önceki dönemin kapanýþ bilânçosundaki deðerler ile, faaliyet döneminin açýlýþ bilânço-
sundaki deðerler birbirinin ayný olmalýdýr,

b) Fiilî veya hukukî duruma aykýrý olmadýkça, deðerlemelerde iþletme faaliyetinin sürekliliðin-
den hareket edilir,

c) Bilânço kapanýþ gününde, varlýklar ve borçlar teker teker deðerlendirilir,
d) Deðerleme ihtiyatla yapýlmalýdýr; özellikle de bilânço gününe kadar doðmuþ bulunan bütün

olasý riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yýl sonu finansal tablolarýnýn düzenlenme tarihi ara-
sýnda öðrenilmiþ olsalar bile, dikkate alýnýr; kazançlar bilânço günü itibarýyla gerçekleþmiþlerse he-
saba katýlýr. Deðerlemeye iliþkin olumlu ve olumsuz farklarýn dönem sonuçlarýyla iliþkilendirilme-
sinde Türkiye Muhasebe Standartlarýndaki esaslara uyulur.

e) Faaliyet yýlýnýn gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakýlmaksýzýn yýl sonu finan-
sal tablolarýna alýnýrlar,

f) Önceki yýl sonu finansal tablolarýnda uygulanmýþ bulunan yöntemler korunur.
(2) Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fýkradaki ilkelerden ayrýlýnabilir.
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2. Varlýklar ile borçlarýn deðerleme ölçüleri

MADDE 79 - (1) Duran ve dönen varlýklar Türkiye Muhasebe Standartlarý uyarýnca bu stan-
dartlarda gösterilen ölçülere göre deðerlendirilir. Borçlar ve diðer kalemler için de ayný standartlar
uygulanýr.

3. Ýktisap ve üretim deðerleri

MADDE 80 - (1) Deðerlemede uygulanacak deðerlerin belirlenmesi, tanýmlarý, kapsamlarý,
uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve deðiþiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarýna tâbidir.

4. Deðerlemeyi basitleþtirici yöntemler

MADDE 81 - (1) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarýnda öngörü-
len deðerlendirmeyi basitleþtirici yöntemler uygulanýr.

C) Saklama ve ibraz

I - Belgelerin saklanmasý, saklama süresi

MADDE 82 - (1) Her tacir;

a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açýlýþ bilânçolarýný, ara bilânçolarýný, finansal tablolarýný,
yýllýk faaliyet raporlarýný, topluluk finansal tablolarýný ve yýllýk faaliyet raporlarýný ve bu belgelerin
anlaþýlabilirliðini kolaylaþtýracak çalýþma talimatlarý ile diðer organizasyon belgelerini;

b) Alýnan ticarî mektuplarý;

c) Gönderilen ticarî mektuplarýn suretlerini;
d) 66 ncý maddenin birinci fýkrasýna göre yapýlan kayýtlarýn dayandýðý belgeleri,
sýnýflandýrýlmýþ bir þekilde saklamakla yükümlüdür.
(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî iþe iliþkin tüm yazýþmalardýr.
(3) Açýlýþ ve ara bilânçolarý, finansal tablolar ve topluluk finansal tablolarý hariç olmak üzere,

birinci fýkrada sayýlan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarýna da uygun olmak kaydýyla, görün-
tü veya veri taþýyýcýlarda saklanabilirler; þu þartla ki,

a) Okunur hâle getirildiklerinde, alýnmýþ bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarýyla gör-
sel ve diðer belgelerle içerik olarak örtüþsünler;

b) Saklama süresi boyunca kayýtlara her an ulaþýlabilsin ve uygun bir süre içinde kayýtlar oku-
nabilir hâle getirilebiliyor olsun.

(4) Kayýtlar 65 inci maddenin dördüncü fýkrasýnýn birinci cümlesine dayanarak bilgisayarlý or-
tama alýnýyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basýlý olarak da saklanabilir. Bu tür yazdýrýlmýþ bilgiler
birinci cümleye göre de saklanabilir.

(5) Birinci fýkranýn (a) ilâ (d) bendlerinde öngörülen belgeler beþ yýl saklanýr.
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydýn yapýldýðý, envanterin çýkarýldýðý, ara bilânçonun

düzenlendiði yýl sonu finansal tablolarýnýn hazýrlandýðý ve konsolide finansal tablolarýn hazýrlandý-
ðý, ticarî yazýþmalarýn yapýldýðý veya muhasebe belgelerinin oluþtuðu takvim yýlýnýn bitiþiyle baþlar.

(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduðu defterler ve belgeler; yangýn, su baskýný veya yer
sarsýntýsý gibi bir afet veya hýrsýzlýk sebebiyle ve kanunî saklama süresi içinde ziyaa uðrarsa tacir
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ziyaý öðrendiði tarihten itibaren onbeþ gün içinde ticarî iþletmesinin bulunduðu yerin yetkili mah-
kemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasýmsýz açýlýr. Mahkeme gerekli
gördüðü delillerin toplanmasýný da emredebilir.

(8) Gerçek kiþi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi
defter ve kaðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla yükümlüdür. Mirasýn resmî tasfiyesi hâlinde
ve tüzel kiþi sona ermiþse defter ve kaðýtlar birinci fýkra gereðince beþ yýl süreyle sulh mahkemesi
tarafýndan saklanýr.

II - Hukukî uyuþmazlýklarda ibraz
MADDE 83 - (1) Ticarî uyuþmazlýklarda mahkeme, yabancý gerçek veya tüzel kiþi bile olsa-

lar, taraflarýn ticarî defterlerinin ibrazýna, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verir.

(2) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, muhakemeye muhtaç davalarda ihzarî iþlemlere
ait hükümleriyle senetlerin ibraz zorunluluðuna dair olan hükümleri ticarî iþlerde de uygulanýr.

III - Uyuþmazlýklarda suret alýnmasý
MADDE 84 - (1) Eðer bir hukukî ihtilafta ticarî defterler ibraz edilmiþse, defterlerin uyuþmaz-

lýkla ilgili kýsýmlarý taraflarýn katýlýmý ile incelenir. Gerekli görülen hâllerde, defterlerin ilgili yap-
raklarýndan suret alýnýr. Defterlerin içeriklerinin diðer kýsýmlarý Türkiye Muhasebe Standartlarý yö-
nünden denetimlerinin gerekli kýldýðý ölçüde mahkemece açýklanýr.

IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi
MADDE 85 - (1) Malvarlýðý hukukuna iliþkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklýðýna ve þir-

ket tasfiyesine iliþkin uyuþmazlýklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin
incelenmesine karar verebilir.

V - Görüntü ve veri taþýyýcýlara aktarýlmýþ belgelerin ibrazý
MADDE 86 - (1) Saklanmasý zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya baþkaca bir veri ta-

þýyýcýsý aracýlýðýyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil-
mesi için gerekli olan yardýmcý araçlarý kullanýma hazýr bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiði tak-
dirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastýrmalý ve yardýmcý araçlara ihtiyaç duyulma-
dan okunabilen kopyalarýný sunabilmelidir.

VI - Ticarete yeni baþlayanlar için uygulama
MADDE 87 - (1) Ýþletmesini ticaret siciline kayýt ettirmekle yükümlü olan iþletme sahipleri için

bu Kýsým hükümleri, ticaret siciline kayýt ettirme yükümlülüðünün doðduðu andan itibaren geçerlidir.

VII -Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunun yetkisi
MADDE 88 - (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kiþiler gerek ticarî def-

terlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarýný düzenlerken, Türkiye Muhasebe
Standartlarý Kurulu tarafýndan yayýmlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarýna, kavramsal çerçevede
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunlarýn ayrýlmaz parçasý olan yorumlara aynen uymak ve bunla-
rý uygulamak zorundadýrlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diðer hükümleri saklýdýr.

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliði saðlamak ve finansal tablolara uluslararasý pazarlar-
da geçerlilik kazandýrmak amacýyla, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna tam uyumlu
olacak þekilde, yalnýz Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir ve yayýmlanýr.
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(3) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca, deðiþik ölçütteki iþletmeler ve sektörler için,
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý tarafýndan farklý düzenlemelere izin verildiði hâllerde
özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunlarý uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dip-
notlarýnda açýklarlar.

(4) Kanunlarla, belirli alanlarý düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuþ bulunan kurum ve
kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu-
nun onayýný almak þartýyla, kendi alanlarý için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrýntýya
iliþkin, sýnýrlý düzenlemeleri yapabilirler.

(5) Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarýnda hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili olduk-
larý alanlar itibarýyla dördüncü fýkrada belirtilen ayrýntýya iliþkin düzenlemelere, anýlan düzenleme-
lerde de hüküm bulunmadýðý hâllerde dünyada yaygýn uygulamasý bulunan genel kabul görmüþ mu-
hasebe ilkeleri uygulanýr.

ALTINCI KISIM

Cari Hesap

A) Taným ve þekil

MADDE 89 - (1) Ýki kiþinin herhangi bir hukukî sebep veya iliþkiden doðan alacaklarýný teker
teker ve ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem alacak ve borç þekline
çevirerek hesabýn kesilmesinden sonra çýkacak artan tutarý isteyebileceklerine iliþkin sözleþme cari
hesap sözleþmesidir.

(2) Bu sözleþme yazýlý yapýlmadýkça geçerli olmaz.

B) Hükümleri

I - Genel olarak

MADDE 90 - (1) Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý
hükümleri saklý kalmak üzere cari hesap sözleþmesinin hükümleri þunlardýr:

a) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, taraflarýn, alacaðý ve-
ya borcu doðuran sözleþme veya iþleme iliþkin dava ve savunma haklarýný düþürmez. Sözleþme ve-
ya iþlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çýkarýlýr.

b) Cari hesap sözleþmesinin kurulmasýndan önce doðmuþ bulunan bir alacak, taraflarýn onayýy-
la cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, bu alacak yenilenmiþ olmaz.

c) Bir ticarî senedin cari hesaba kaydý, bedelinin alýnmýþ olmasý hâlinde geçerli olmak þartýyla
yapýlmýþ sayýlýr.

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluþturan tutarlar birbirinden çýkarýldýktan son-
ra tanýnan veya hükmen belirlenen artan tutar, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere he-
saba geçirilir; sözleþme sona ermiþ veya artan tutar haczedilmiþ ise onun ödenmesi gerekir.

e) Cari hesabýn alacak kýsmýna kaydolunan tutarlar için sözleþme veya ticarî teamüller gereðin-
ce alýndýklarý günden itibaren faiz iþler.



---- 593 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

II - Özel durumlar
1. Ticarî senetler
MADDE 91 - (1) 90 ýncý maddenin (c) bendi gereðince cari hesaba kayýt olunan, ancak bede-

li alýnamayan ticarî senet sahibine geri verilerek carî hesaptan kaydý silinir.
2. Ücret ve giderler
MADDE 92 - (1) Taraflar arasýnda cari hesap sözleþmesinin bulunmasý, komisyondan kaynak-

lanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluþturmaz.
3. Hesap dýþýnda kalan alacaklar
MADDE 93 - (1) Takas edilemeyen alacaklarla, belirli bir amaca harcanmak veya ayrýca em-

re hazýr tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez.
III - Artan tutar
1. Saptanmasý
MADDE 94 - (1) Sözleþme veya ticarî teamül uyarýnca, belirli hesap devreleri sonunda devre

hesabý kapatýlýr ve alacak ile borç kalemleri arasýndaki fark saptanýr.
(2) Hesap devresi hakkýnda sözleþme veya ticarî teamül yoksa, her takvim yýlýnýn son günü ta-

raflarca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. Saptanan artan tutarý gösteren cetve-
li alan taraf, aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde noter aracýlýðýyla veya taahhütlü mektupla ya da
telgrafla yahut güvenli elektronik imza içeren bir yazýyla itirazda bulunmamýþsa, artan tutarý kabul
etmiþ sayýlýr.

2. Faiz
a) Genel olarak
MADDE 95 - (1) Alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý sonucunda bulunan ar-

tan tutar için bunun saptandýðý günden itibaren faiz iþler.
b) Bileþik faiz ve sözleþmeyle belirlenebilecek hükümler
MADDE 96 - (1) Taraflar, üç aydan aþaðý olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana pa-

raya eklenmesini kararlaþtýrabilecekleri gibi, hesap devrelerini, faiz ve komisyon miktarlarýný da
sözleþme ile belirleyebilirler.

(2) 9 uncu madde hükmü saklýdýr.
IV - Bütünlük ilkesi
MADDE 97 - (1) Cari hesaba geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrýlmaz bir bütün oluþturur.

Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri, alacaklý veya borçlu sayýlamaz. Taraflarýn hu-
kukî durumunu ancak sözleþmenin sonundaki hesabýn kesilmesi belirler.

C) Cari hesabýn sona ermesi
I - Genel olarak
MADDE 98 - (1) Cari hesap sözleþmesi;
a) Kararlaþtýrýlan sürenin sona ermesi;
b) Bir süre kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunmasý;
c) Taraflardan birinin iflâs etmesi,
hallerinde sona erer.
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II - Ölüm ve kýsýtlýlýk hâlleri
MADDE 99 - (1) Sözleþme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kýsýtlanýrsa

her iki taraf ve kanunî temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek þartýyla cari hesap söz-
leþmesini feshedebilir. Ancak; artan tutarýn ödenmesi, hesabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý
gereken tarihte istenebilir.

D) Artan tutarýn haczi
MADDE 100 - (1) Taraflardan birinin alacaklýsýnýn ona ait artan tutarý haczettirdiði gün hesap

kapatýlarak artan tutar saptanýr.

(2) Bu hâlde, borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf, onbeþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa,
diðer taraf sözleþmeyi feshedebilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni kalem-
ler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. Meðerki; hesaba geçirilen kalemler haciz tarihinden önce
doðmuþ bulunan hukukî bir iliþkiden kaynaklansýn.

(3) Haciz ettiren alacaklý bakiyeden, kendi alacaðýný karþýlayan kýsmýnýn ödenmesini ancak he-
sabýn 94 üncü maddeye göre kapatýlmasý gereken anda isteyebilir.

E) Zamanaþýmý

MADDE 101 - (1) Cari hesabýn tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararýyla saptanan ar-
tan tutara ya da faiz alacaklarýna, hesap hata ve yanýlmalarýna, cari hesabýn dýþýnda tutulmasý gere-
ken veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya tekrarlanan kayýtlara iliþkin bu-
lunan davalar, cari hesap sözleþmesinin sona ermesinden itibaren baþlayarak beþ yýl geçmekle za-
manaþýmýna uðrarlar.

YEDÝNCÝ KISIM

Acentelik

A) Genel olarak

I - Tanýmý

MADDE 102 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil, satýþ memuru veya iþletmenin çalýþaný gibi iþ-
letmeye baðlý hukukî konumu haiz olmaksýzýn, bir sözleþmeye dayanarak, belirli bir yer veya böl-
ge içinde sürekli olarak ticarî bir iþletmeyi ilgilendiren sözleþmelerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý
o tacir adýna yapmayý meslek edinen kimseye acente denir.

(2) Bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hâllerde aracýlýk eden acentelere Borçlar Kanununun
tellâllýk hükümleri, sözleþme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulun-
mayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanýr.

(3) Taþýma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara iliþkin özel düzenlemeler saklýdýr.

II - Uygulama alaný

MADDE 103 - (1) Özel kanunlardaki hükümler saklý olmak üzere, bu Kýsým hükümleri þunlar
hakkýnda da uygulanýr:

a) Sözleþmeleri yerli veya yabancý bir tacir hesabýna ve kendi adýna yapmaya sürekli olarak
yetkili bulunanlar.
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b) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi bulunmayan yabancý tacirler ad ve hesabý-
na ülke içinde iþlemlerde bulunanlar.

III - Tek baþýna yetkili olan ve tek müvekkile özgülenme
MADDE 104 - (1) Aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça müvekkil, ayný zamanda ve ayný yer ve-

ya bölge içinde ve ayný ticaret dalý için birden fazla acente atayamayacaðý gibi, acente de ayný yer ve-
ya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticarî iþletme hesabýna acentelik yapamaz.

B) Acentenin yetkileri
I - Genel olarak
MADDE 105 - (1) Acente, aracýlýkta bulunduðu veya yaptýðý sözleþmelerle ilgili her türlü ih-

tar, bildirim ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili adýna yapmaya ve bunlarý kabule
yetkilidir.

(2) Bu sözleþmelerden doðacak ihtilaflardan dolayý acente, müvekkili adýna dava açabileceði
gibi, kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. Yabancý tacirler adýna acentelik yapanlar hakkýn-
daki sözleþmelerde yer alan, bu hükme aykýrý þartlar geçersizdir.

(3) Acentelerinin nam ve hesabýna hareket ettikleri kiþilere karþý Türkiye’de ikame edilecek
olan davalar sonucunda alýnan kararlar acentelere uygulanamaz.

II - Özel ve yazýlý yetki gerektiren hâller
MADDE 106 - (1) Müvekkilinin özel ve yazýlý izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat tes-

lim etmediði mallarýn bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediði mallarý teslim almaya yetkili ol-
madýðý gibi bu iþlemlerden doðan alacaðý yenileyemez veya miktarýný indiremez.

III - Sözleþme yapma yetkisi
MADDE 107 - (1) Özel ve yazýlý bir yetki almadan acente, mütevekkili adýna sözleþme yap-

maya yetkili deðildir.
(2) Acentelere müvekkilleri adýna sözleþme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafýndan

tescil ve ilân ettirilmesi zorunludur.
IV - Yetkisizlik
MADDE 108 - (1) Acente, yetkisi olmaksýzýn veya yetki sýnýrlarýný aþarak, müvekkili adýna bir

sözleþme yaparsa müvekkili bunu haber alýr almaz onam verebilir; vermediði takdirde acente söz-
leþmeden kendisi sorumlu olur.

C) Acentenin borçlarý
I - Genel olarak
MADDE 109 - (1) Acente, sözleþme uyarýnca kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde,

müvekkilinin iþlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür.
(2) Acente, kusursuz olduðunu ispat etmediði takdirde özellikle, müvekkili hesabýna saklamak-

ta olduðu malýn veya eþyanýn uðradýðý hasarlardan sorumludur.
II - Haber verme yükümlülüðü
MADDE 110 - (1) Acente, üçüncü kiþilerin kabule yetkili olduðu beyanlarýný, bölgesindeki piya-

sanýn ve müþterilerin finansal durumunu, þartlarýný, bunlarda meydana gelen deðiþiklikleri ve yapýlan
iþlemlere iliþkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona zamanýnda bildirmek zorundadýr.
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(2) Acente müvekkilin açýk talimatý olmayan konularda, emir alýncaya kadar iþlemi geciktire-
bilir. Ancak, iþin acele nitelik taþýmasý nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait ol-
mazsa veya acente en yararlý þartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi
görüþüne göre iþlemi yapar.

III - Önlemler

MADDE 111 - (1) Acente, müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara
uðradýðýna dair belirtiler varsa, müvekkilinin taþýcýya karþý dava hakkýný güvence altýna almak üze-
re, hasarý belirlettirmek ve gereken diðer önlemleri almak, eþyayý mümkün olduðu kadar korumak
veya tamamen telef olmasý tehlikesi varsa, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince yetkili
mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin durumu müvekkiline haber vermekle yükümlüdür.
Aksi takdirde, ihmali yüzünden doðacak zararý tazmin eder.

(2) Satýlmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya deðerini düþüre-
cek deðiþikliklere uðrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat almaya zaman uygun deðilse veya
müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nci mad-
desi gereðince eþyayý sattýrmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zorunludur.

IV - Ödeme borcu

MADDE 112 - (1) Acente, müvekkiline ait olan parayý göndermekle veya teslim etmekle yü-
kümlü olup da bunu yapmazsa, yükümlülüðün doðduðu tarihten itibaren faiz ödemek ve gerekirse
ayrýca tazminat vermek zorundadýr.

D) Acentenin haklarý
I - Ücret
1. Ücrete hak kazandýran iþlemler
MADDE 113 - (1) Acente, acentelik iliþkisinin devamý süresince kendi çabasýyla veya ayný ni-

telikteki iþlemler için kazandýrdýðý üçüncü kiþilerle kurulan bütün iþlemler için ücret isteyebilir. Bu
ücret hakký, üçüncü fýkra uyarýnca önceki acenteye ait olduðu hâlde ve ölçüde doðmaz.

(2) Acenteye belli bir bölge veya müþteri çevresi býrakýlmýþsa, acente, acentelik iliþkisinin de-
vamý süresince bu bölgedeki veya çevredeki müþterilerle kendi katkýsý olmadan kurulan iþlemler
için de ücret isteyebilir. Birinci fýkranýn ikinci cümlesi burada da uygulanýr.

(3) Acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra kurulan iþlemler için acente;

a) Ýþleme aracýlýk etmiþse veya iþlemin kurulmasýnýn kendi çabasýna baðlanabileceði ölçüde iþle-
mi hazýrlamýþ ve iþlem de acentelik iliþkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurulmuþsa;

b) Birinci veya ikinci fýkralarýn birinci cümleleri uyarýnca ücret istenebilecek bir iþleme iliþkin
olarak üçüncü kiþinin icabý, acentelik iliþkisinin sona ermesinden önce acenteye veya müvekkile
ulaþmýþsa,

ücret isteyebilir. Bu ücretin, hâl ve þartlara göre paylaþýlmasý hakkaniyet gereði ise, sonraki
acente de uygun bir pay alýr.

(4) Acente, ayrýca, müvekkilinin talimatýna uygun olarak tahsil ettiði paralar için de tahsil ko-
misyonu isteyebilir.
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2. Ücrete hak kazanma zamaný
MADDE 114 - (1) Acente, kurulan iþlem yerine getirildiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.

Taraflar bu kuralý acentelik sözleþmesiyle deðiþtirebilir; ancak müvekkil iþlemi yerine getirince,
acente, izleyen ayýn son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanýr. Her hâlde, acente, üçün-
cü kiþi kurulan iþlemi yerine getirdiði anda ve ölçüde ücrete hak kazanýr.

(2) Üçüncü kiþinin iþlemi yerine getirmeyeceði kesinleþirse, acentenin ücret hakký düþer; öden-
miþ tutarlar geri verilir.

(3) Aracýlýk edilen sözleþmeyi müvekkilin kýsmen veya tamamen yahut öngörüldüðü þekliyle
yerine getirmeyeceði kesinleþse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle
sözleþmenin yerine getirilemediði hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakký düþer.

3. Ücretin miktarý
MADDE 115 - (1) Sözleþmede hüküm yoksa ücretin miktarý, acentenin bulunduðu yerdeki ti-

carî teamüle, teamül de mevcut deðilse hâlin gereðine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesince
belirlenir.

4. Ücretin ödeme zamaný
MADDE 116 - (1) Acentenin hak kazandýðý ücretin, doðumu tarihinden itibaren en çok üç ay

içinde veya sözleþmenin sona erdiði tarihte ödenmesi gerekir.

(2) Ücret istemi, muacceliyeti ve hesaplanmasý bakýmýndan önemli olan bütün konular hakkýn-
da acente bilgi istediði takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadýr. Ayrýca acente, ücrete bað-
lý iþlemlere iliþkin defter kayýtlarýnýn suretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden iste-
yebilir. Müvekkil, defter suretini vermekten kaçýnýrsa ya da defterlerin doðruluðu ve tamlýðý konu-
sunda kuþku duymayý gerektiren haklý nedenler varsa, acente ticarî defter ve belgelerin ilgili kýsým-
larýný ya kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorunu mah-
keme duruma en uygun þekilde karara baðlar.

(3) Bu hükümlerin aksinin kararlaþtýrýlmasý acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.

II - Olaðanüstü giderlerin karþýlanmasý
MADDE 117 - (1) Acente, yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptýklarýndan ancak olaða-

nüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir.

III - Faiz isteme hakký
MADDE 118 - (1) Avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci maddenin birinci fýkrasýnýn

ikinci cümlesi hükmü uygulanýr.

IV - Hapis hakký
MADDE 119 - (1) Acente, müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar, acentelik söz-

leþmesi dolayýsýyla alýp da gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta de-
vam eden bir üçüncü kiþinin elinde bulunan taþýnýrlar ve kýymetli evrak ile herhangi bir eþyayý tem-
sil eden senet aracýlýðýyla kullanabildiði mallar üzerinde hapis hakkýný haizdir.

(2) Müvekkile ait mallar acente tarafýndan sözleþme veya kanun gereði satýldýðý takdirde, acen-
te bu mallarýn bedelini ödemekten kaçýnabilir.
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(3) Müvekkil aciz hâlinde bulunduðu takdirde, acentenin henüz muaccel olmamýþ alacaklarý
hakkýnda da birinci ve ikinci fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fýkrasýyla, 951 ilâ 953 üncü maddele-
ri hükümleri saklýdýr.

E) Müvekkilin borçlarý
MADDE 120 - (1) Müvekkil, acenteye;
a) Mallarla ilgili belgeleri vermek,

b) Acentelik sözleþmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususlarý ve özellikle iþ hacmi-
nin acentenin normalde bekleyebileceðinden önemli surette düþük olabileceðini bildirmek,

c) Acentenin yaptýðý iþleri kabul edip etmediðini ya da yerine getirilmediðini uygun bir süre
içinde bildirmek,

d) Acentenin istemeye hak kazandýðý ücreti ödemek,

e) Ücret, avans ve olaðanüstü giderler hakkýnda 20 nci madde hükümlerine göre faiz ödemek

zorundadýr.

(2) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde, geçersizdir.

F) Acentelik sözleþmesinin sona ermesi
I - Sebepleri
MADDE 121 - (1) Belirsiz bir süre için yapýlmýþ olan acentelik sözleþmesini, taraflardan her

biri üç ay önceden bildirimde bulunmak þartýyla feshedebilir. Sözleþme belirli bir süre için yapýlmýþ
olsa bile haklý sebeplerden dolayý her zaman fesih olunabilir.

(2) Belirli süre için yapýlan bir acentelik sözleþmesinin, süre dolduktan sonra uygulanmaya de-
vam edilmesi hâlinde, sözleþme belirsiz süreli hâle gelir.

(3) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý hâlinde, Borçlar Kanununun 397
nci maddesi hükmü uygulanýr.

(4) Haklý bir sebep olmadan ve üç aylýk bildirim süresine uymaksýzýn sözleþmeyi fesheden taraf,
baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý sebebiyle diðer tarafýn uðradýðý zararý tazmin etmek zorundadýr.

(5) Müvekkilin veya acentenin iflâsý, ölümü veya kýsýtlanmasý sebebiyle, acentelik sözleþmesi
sona ererse, iþlerin tamamlanmasý hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarýna oranlanarak
belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazýlý hâllere göre onun yerine geçen-
lere verilir.

II - Denkleþtirme istemi
MADDE 122 - (1) Sözleþme iliþkisinin sona ermesinden sonra;
a) Müvekkil, acentenin bulduðu yeni müþteriler sayesinde, sözleþme iliþkisinin sona ermesin-

den sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,

b) Acente, sözleþme iliþkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafýndan iþletmeye kazan-
dýrýlmýþ müþterilerle yapýlmýþ veya kýsa bir süre içinde yapýlacak olan iþler dolayýsýyla sözleþme
iliþkisi devam etmiþ olsaydý elde edeceði ücret isteme hakkýný yitiriyorsa, ve
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c) Denkleþtirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete uygun düþüyorsa,
acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.
(2) Tazminat, acentenin son beþ yýllýk faaliyeti sonucu aldýðý yýllýk komisyon veya diðer öde-

melerin ortalamasýný aþamaz. Sözleþme iliþkisi daha kýsa bir süre devam etmiþse, faaliyetin devamý
sýrasýndaki ortalama esas alýnýr.

(3) Müvekkilin, feshi haklý gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleþmeyi feshetmiþse ve-
ya acentenin kusuru sebebiyle sözleþme müvekkil tarafýndan haklý sebeplerle feshedilmiþse, acente
denkleþtirme isteminde bulunamaz.

(4) Denkleþtirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleþtirme istem hakkýnýn sözleþme
iliþkisinin sona ermesinden itibaren bir yýl içinde ileri sürülmesi gerekir.

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykýrý düþmedikçe tek satýcýlýk ile benzeri diðer sürekli sözleþme
iliþkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanýr.

III - Rekabet yasaðý anlaþmasý
MADDE 123 - (1) Acentenin, iþletmesine iliþkin faaliyetlerini, sözleþme iliþkisinin sona erme-

sinden sonrasý için sýnýrlandýran anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve anlaþma hükümlerini içeren ve
müvekkil tarafýndan imzalanmýþ bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaþma en çok,
iliþkinin bitiminden itibaren iki yýllýk süre için yapýlabilir ve yalnýzca acenteye býrakýlmýþ olan bölge-
ye veya müþteri çevresine ve kurulmasýna aracýlýk ettiði sözleþmelerin taalluk ettiði konulara iliþkin
olabilir. Müvekkilin, rekabet sýnýrlamasý dolayýsýyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi þarttýr.

(2) Müvekkil, sözleþme iliþkisinin sona ermesine kadar, rekabet sýnýrlamasýnýn uygulanmasýn-
dan yazýlý olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanýndan itibaren altý ayýn geçme-
siyle tazminat ödeme borcundan kurtulur.

(3) Taraflardan biri, diðer tarafýn kusurlu davranýþý nedeniyle haklý sebeplerle sözleþme iliþki-
sini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleþmesiyle baðlý olmadýðýný diðer tarafa
yazýlý olarak bildirebilir.

(4) Bu maddeye aykýrý þartlar, acentenin aleyhine olduðu ölçüde geçersizdir.
ÝKÝNCÝ KÝTAP
Ticaret Þirketleri
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Türleri
MADDE 124 - (1) Ticaret þirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif þirket-

lerinden ibarettir.
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit þirket, þahýs; anonim, limited ve sermayesi paylara bö-

lünmüþ komandit þirket sermaye þirketi sayýlýr.
B) Tüzel kiþilik ve ehliyet
MADDE 125 - (1) Ticaret þirketleri tüzel kiþiliði haizdir.
(2) Ticaret þirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan

yararlanabilir ve borçlarý üstlenebilirler. Bu husustaki kanunî istisnalar saklýdýr.
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C) Uygulanacak kanun hükümleri
MADDE 126 - (1) Her þirket türüne özgü hükümler saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanu-

nunun tüzel kiþilere iliþkin genel hükümleri ile bu Kýsýmda hüküm bulunmayan hususlarda Borçlar
Kanununun adî þirkete dair hükümleri her þirket türünün niteliðine uygun olduðu oranda, ticaret þir-
ketleri hakkýnda da uygulanýr.

D) Sermaye koyma borcu
I - Konusu
MADDE 127 - (1) Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak;
a) Para, alacak, kýymetli evrak ve sermaye þirketlerine ait paylar;

b) Fikrî mülkiyet haklarý;

c) Taþýnýrlar ve her çeþit taþýnmaz;

d) Taþýnýr ve taþýnmazlarýn faydalanma ve kullanma haklarý;

e) Kiþisel emek;

f) Ticarî itibar;

g) Ticarî iþletmeler;

h) Haklý olarak kullanýlan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve iþaretler gibi deðerler;

i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik deðeri olan diðer haklar;

j) Devrolunabilen ve nakden deðerlendirilebilen her türlü deðer;

konabilir.
II - Hükmü
1. Genel olarak
MADDE 128 - (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiþ ve imza edilmiþ þirket sözleþmesiyle

koymayý taahhüt eylediði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur.
(2) Esas sözleþmede bilirkiþi tarafýndan belirlenen deðerleri ile yer alan taþýnmazlar tapuya þerh

verildiði, fikri mülkiyet haklarý ile diðer deðerler, varsa özel sicillerine bu hüküm uyarýnca kayde-
dildikleri ve taþýnýrlar güvenilir bir kiþiye tevdi edildikleri takdirde aynî sermaye kabul olunur. Özel
sicile yapýlan kayýt iyiniyeti kaldýrýr.

(3) Sermaye olarak taþýnmaz mülkiyeti veya taþýnmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan aynî
bir hakkýn konulmasý borcunu içeren þirket sözleþmesi hükümleri, resmî þekil aranmaksýzýn geçerlidir.

(4) Paradan baþka ekonomik bir deðer veya bir taþýnýrýn sermaye olarak konulmasýnýn borçla-
nýlmasý hâlinde þirket, tüzel kiþilik kazandýðý andan itibaren bunlar üzerinde malik sýfatýyla doðru-
dan tasarruf edebilir.

(5) Taþýnmaz mülkiyetinin veya sair aynî bir hakkýn sermaye olarak konulmasý hâlinde, þirke-
tin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir.

(6) Mülkiyet ve sair aynî haklarýn tapu siciline tescili istemi ile diðer sicillere yapýlacak tescil-
lerle ilgili bildirimler, ticaret sicil müdürü tarafýndan, ilgili sicile resen ve hemen yapýlýr. Þirketin
tek taraflý istemde bulunabilme hakký saklýdýr.



---- 601 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(7) Þirket, her ortaðýn sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceði ve dava ede-
bileceði gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de isteyebilir. Tazmi-
nat istemi için ihtar þarttýr. Þahýs þirketlerinde bu davayý ortaklar da açabilir.

(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn korunmasý için, kurucular ta-
rafýndan ortaklar aleyhine ihtiyatî tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açýlacak davalar için, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak þirketin tescil ve ilâný tarihinden itibaren iþ-
lemeye baþlar.

2. Temerrüt faizi

MADDE 129 - (1) Vaktinde konulmayan sermaye para ise, 128 inci madde gereðince tazmi-
nat hakkýna halel gelmemek þartýyla, aksine esas sözleþmede hüküm yoksa, þirketin tescili anýndan
itibaren temerrüt faizi de ödenir.

3. Sorumlu olma

MADDE 130 - (1) Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak, alacaklar þir-
ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.

(2) Alacak, vadesi gelmemiþ ise aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, vâde gününden, muaccel ise
þirket sözleþmesi tarihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmelidir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediði takdirde, gecikmeden dolayý
þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartýyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek gün-
lerin temerrüt faizini de öder.

(4) Alacak kýsmen tahsil edilmiþse, yukarýdaki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýn-
da geçerlidir.

4. Karineler
MADDE 131 - (1) Sermaye olarak konulan ayýnlara, bilirkiþi tarafýndan biçilecek deðerler, il-

gililerce kabul edilmiþ sayýlýr.
(2) Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, sermaye olarak konan mallarýn mülkiyeti þirkete ait

ve haklar þirkete devredilmiþ olur.
(3) Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kâra iþtirak suretiyle ifasý

kararlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt çalýþanlara ortak sýfatýný vermez.
5. Faiz ve ücret alma hakký
MADDE 132 - (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, þirket sözleþmesiyle ortaklarýn, koydukla-

rý sermayeler için faiz ve þirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir.
E) Ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý
MADDE 133 - (1) Bir þahýs þirketi devam ettiði sürece ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý,

hakkýný þirketin bilânçosu gereðince o ortaða düþen kâr payýndan ve þirket fesholunmuþsa tasfiye
payýndan alabilir. Henüz bilânço düzenlenmemiþse alacaklý bilânçonun düzenlenmesi sonucunda
borçluya düþecek kâr ve tasfiye payý üzerine haciz koydurabilir.

(2) Sermaye þirketlerinde alacaklýlar, alacaklarýný o ortaða düþen kâr payý veya tasfiye payýn-
dan almak yanýnda, borçlularýna ait olan, senede baðlanmýþ veya baðlanmamýþ paylarý, 9/6/1932 ta-
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rihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uyarýnca haczedebilir ve
paraya çevirebilir. Haciz, istek üzerine pay defterine iþlenir.

(3) Bunun dýþýnda, alacaklýlar, tüm ticaret þirketlerinde alacaklarýný, ortaðýn þirketten olan di-
ðer alacaklarýndan da alabilme ve bunun için haciz yaptýrabilme yetkisini de haizdir.

(4) Yukarýdaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn baþvurmala-
rýna engel olmaz.

F) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirme

I - Uygulama alaný ve kavramlar

1. Uygulama alaný

MADDE 134 - (1) Ticaret þirketlerinin birleþmelerine, bölünmelerine ve tür deðiþtirmelerine
134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanýr.

(2) Diðer kanunlarýn, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykýrý olmayan hükümleri
saklýdýr.

2. Kavramlar

MADDE 135 - (1) 134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasýnda; “þirket”, ticaret þirketlerini;
“ortak”, anonim þirketlerin paysahiplerini, limited þirketler ile þahýs þirketlerinin ve kooperatiflerin
ortaklarýný; “ortaklýk payý”, þahýs þirketlerindeki ortaklýk payýný, anonim þirketteki payý, limited þir-
ketteki esas sermaye payýný, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketteki ortaklýk payýný; “ge-
nel kurul”, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle kooperatiflerdeki
genel kurulu, þahýs þirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereðinde ortaklarýn tümünü; “yönetim or-
ganý”, anonim þirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited þirketlerde müdürü veya mü-
dürleri, þahýs þirketleriyle sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde yöneticiyi; “þirket söz-
leþmesi”, anonim þirketlerde esas sözleþmeyi, þahýs þirketleriyle limited þirketlerde þirket sözleþme-
sini ve kooperatifte ana sözleþmeyi ifade eder.

(2) Küçük ve orta ölçekli þirketler belirlenirken, þahýs þirketleri için 1522, sermaye þirketleri
hakkýnda ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanýr.

II - Birleþme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 136 - (1) Þirketler;

a) Bir þirketin diðerini devralmasý (devralma þeklinde birleþme) veya

b) Yeni bir þirket içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluþ þeklinde birleþme) yoluyla birleþebilirler.

(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulanmasýnda, kabul eden þirket “devralan”, katýlan þirket
“devrolunan” diye adlandýrýlýr.

(3) Birleþme, devrolunan þirketin malvarlýðý karþýlýðýnda, bir deðiþim oranýna göre devralan þir-
ketin paylarýnýn, devrolunan þirketin ortaklarýnca kendiliðinden iktisap edilmesiyle gerçekleþir. Bir-
leþme sözleþmesi 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý anlamýnda ayrýlma akçesini de öngörebilir.
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(4) Birleþmeyle, devralan þirket devrolunan þirketin malvarlýðýný bir bütün hâlinde devralýr.
Birleþmeyle devrolunan þirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

b) Geçerli birleþmeler
MADDE 137 - (1)Sermaye þirketleri,
a) Sermaye þirketleriyle

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, kollektif ve komandit þirketlerle,

birleþebilirler.

(2) Þahýs þirketleri,

a) Þahýs þirketleriyle

b) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, sermaye þirketleriyle,

c) Devrolunan þirket olmalarý þartýyla, kooperatiflerle,

birleþebilirler.

3) Kooperatifler,

a) Kooperatiflerle,

b) Sermaye þirketleriyle ve

c) Devralan þirket olmalarý þartýyla, þahýs þirketleriyle,

birleþebilirler.

c) Tasfiye hâlindeki bir þirketin birleþmeye katýlmasý
MADDE 138 - (1) Tasfiye hâlindeki bir þirket, malvarlýðýnýn daðýtýlmasýna baþlanmamýþsa ve

devrolunan þirket olmasý þartýyla, birleþmeye katýlabilir.

(2) Birinci fýkradaki þartlarýn varlýðý, bir iþlem denetçisinin, bu hususu doðrulayan raporunun,
devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulmasýyla kanýtlanýr.

d) Sermayenin yitirilmesi veya borca batýklýk hâlinde birleþmeye katýlma
MADDE 139 - (1) Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri toplamýnýn yarýsý zararlarla yitmiþ olan

veya borca batýk durumda bulunan bir þirket, yitirilmiþ sermayeyi veya gerekiyorsa borca batýklýk
durumunu karþýlayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlýða sahip bulunan bir þirket
ile birleþebilir.

(2) Birinci fýkradaki þartýn gerçekleþmiþ olduðunu kanýtlayan bir iþlem denetçisi raporunun,
devralan þirketin merkezinin bulunduðu yerin ticaret sicili müdürlüðüne sunulmasý þarttýr.

2. Ortaklýk paylarý ve haklarý
a) Ortaklýk payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 140 - (1) Devrolunan þirketin ortaklarýnýn, mevcut ortaklýk paylarýný ve haklarýný kar-

þýlayacak deðerde, devralan þirketin paylarý ve haklarý üzerinde istemde bulunma haklarý vardýr. Bu
istem hakký, birleþmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnýn deðeri, oy haklarýnýn daðýlýmý ve önem
taþýyan diðer hususlar dikkate alýnarak hesaplanýr.
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(2) Þirket paylarýnýn deðiþim oranlarý belirlenirken, tahsis olunan þirket paylarýnýn gerçek de-
ðerlerinin onda birini aþmamasý þartýyla, bir denkleþtirme ödenmesi öngörülebilir.

(3) Devrolunan þirketin oydan yoksun paylarýna sahip ortaklarýna ayný deðerde, oydan yoksun
veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(4) Devrolunan þirkette mevcut bulunan paylara baðlý imtiyaz haklarý karþýlýðýnda, devralan
þirkette eþdeðerde haklar veya uygun bir karþýlýk verilir.

(5) Devralan þirket, devrolunan þirketin intifa senedi sahiplerine, eþdeðerli haklar tanýmak veya
intifa senetlerini, birleþme sözleþmesinin yapýldýðý tarihteki gerçek deðeriyle satýn almak zorundadýr.

b) Ayrýlma akçesi

MADDE 141 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþme sözleþmesinde, ortaklara, devralan
þirkette, pay ve ortaklýk haklarýnýn iktisabý ile iktisap olunan þirket paylarýnýn gerçek deðerine denk
gelen bir ayrýlma akçesi arasýnda seçim yapma hakký tanýyabilirler.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler birleþme sözleþmesinde, sadece, ayrýlma akçesinin verilmesi-
ni öngörebilirler.

3. Sermaye artýrýmý, yeni kuruluþ ve ara bilânço

a) Sermaye artýrýmý

MADDE 142 - (1) Devralma yoluyla birleþmede, devralan þirket, sermayesini, devrolunan þir-
ketin ortaklarýnýn haklarýnýn korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, arttýrmak zorundadýr.

(2) Birleþmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin düzenlemelerle, halka açýk anonim þirketler-
de, yeni paylarýn halka arzýna dair hükümler, Sermaye Piyasasý Kurulu kaydýna alýnmasýna iliþkin
olanlar müstesna, uygulanmaz.

b) Yeni kuruluþ

MADDE 143 - (1) Yeni kuruluþ yolu ile birleþmede, bu Kanun ile Kooperatifler Kanununun,
aynî sermaye konulmasýna dair düzenlemeleri ve asgarî ortak sayýsýna iliþkin hükümleri dýþýndaki
maddeleri yeni þirketin kuruluþuna uygulanýr.

c) Ara bilânço

MADDE 144 - (1) Birleþme sözleþmesinin imzalandýðý tarih ile bilânço günü arasýnda altý ay-
dan fazla zaman geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýlmasýndan sonra, birleþmeye katýlan þirketle-
rin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþse, birleþmeye katýlan þirketler bir ara
bilânço çýkarmak zorundadýr.

(2) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.
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4. Birleþme sözleþmesi, birleþme raporu ve denetleme
a) Birleþme sözleþmesi
aa) Birleþme sözleþmesinin yapýlmasý
MADDE 145 - (1) Birleþme sözleþmesi yazýlý þekilde yapýlýr. Sözleþme, birleþmeye katýlan þir-

ketlerin, yönetim organlarýnca imzalanýr ve genel kurullarý tarafýndan onaylanýr.

bb) Birleþme sözleþmesinin içeriði
MADDE 146 - (1) Birleþme sözleþmesinin;
a) Birleþmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuru-

luþ yolu ile birleþme hâlinde, yeni þirketin türünü, ticaret unvanýný ve merkezini;

b) Þirket paylarýnýn deðiþim oranýný, öngörülmüþse denkleþtirme tutarýný; devrolunan þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki paylarýna ve haklarýna iliþkin açýklamalarý;

c) Devralan þirketin, imtiyazlý ve oydan yoksun paylarýn sahipleriyle intifa senedi sahiplerine
tanýdýðý haklarý;

d) Þirket paylarýnýn deðiþtirilmesinin þeklini;

e) Birleþmeyle iktisap edilen paylarýn, devralan veya yeni kurulan þirketin bilânço kârýna hak
kazandýðý tarihi ve bu isteme iliþkin bütün özellikleri;

f) Gereðinde 141 inci madde uyarýnca ayrýlma akçesini;

g) Devrolunan þirketin iþlem ve eylemlerinin devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ sayýlacaðý tarihi;

h) Yönetim organlarýna ve yönetici ortaklara tanýnan özel yararlarý;

i) Gereðinde sýnýrsýz sorumlu ortaklarýn isimlerini;

içermesi zorunludur.

b) Birleþme raporu
MADDE 147 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, ayrý ayrý veya birlikte, bir-

leþme hakkýnda bir rapor hazýrlarlar.

(2) Raporda;

a) Birleþmenin amacý ve sonuçlarý;

b) Birleþme sözleþmesi;

c) Þirket paylarýnýn deðiþim oraný ve öngörülmüþse denkleþtirme tutarý; devrolunan þirketlerin
ortaklarýna devralan þirket nezdinde tanýnan ortaklýk haklarý;

d) Gereðinde ayrýlma karþýlýðýnýn tutarý ve þirket pay ve ortaklýk haklarý yerine ayrýlma akçesi
verilmesinin sebepleri;

e) Deðiþim oranýnýn belirlenmesi yönünden paylarýn deðerlendirilmesine iliþkin özellikler;

f) Gereðinde devralan þirket tarafýndan yapýlacak artýrýmýn miktarý;

g) Öngörülmüþse, devrolunan þirketin ortaklarýna, birleþme dolayýsýyla yüklenecek olan, ek
ödeme ve diðer kiþisel edim yükümleri ile kiþisel sorumluluklar hakkýnda bilgi;

h) Deðiþik türdeki þirketlerin birleþmelerinde, yeni tür dolayýsýyla ortaklara düþen yükümlülükler;
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i) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin iþçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sos-
yal plânýn içeriði;

j) Birleþmenin, birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkileri;

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alýnan onaylar,

hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri belirtilir.

(3) Yeni kuruluþ yoluyla birleþmede birleþme raporuna yeni þirketin sözleþmesinin de eklen-
mesi þarttýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler birleþme raporunun dü-
zenlenmesinden vazgeçebilirler.

c) Birleþme sözleþmesinin ve birleþme raporunun denetlenmesi

MADDE 148 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin; birleþme sözleþmesini, birleþme raporunu ve
birleþmeye esas oluþturan bilânçoyu, bu konuda uzman olan bir iþlem denetçisine denetlettirmeleri
þarttýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler, birleþmeyi denetleyecek iþlem denetçisine amaca yardýmcý
olacak, her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadýr.

(3) Ýþlem denetçisi denetleme raporunda;

a) Devralan þirket tarafýndan yapýlmasý öngörülen sermaye artýrýmýnýn, devrolunan þirketin or-
taklarýnýn haklarýný korumaya yeterli bulunup bulunmadýðý;

b) Deðiþim oranýnýn ve ayrýlma karþýlýðýnýn adil olup olmadýðý;

c) Deðiþim oranýnýn hangi yönteme göre hesapladýðý; en az üç farklý genel kabul gören yöntem
ile karþýlaþtýrma yapýlarak, uygulanan yöntemin adil olduðu;

d) Diðer genel kabul gören yöntemlere göre hangi deðerlerin ortaya çýkabileceði;

e) Denkleþtirme varsa, bunun uygun olup olmadýðý;

f) Deðiþim oranýnýn hesaplanmasý yönünden paylarýn deðerlendirilmesinde dikkate alýnan özellikler;

hususunda inceleme yapýp görüþ açýklamakla yükümlüdürler.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.

5. Ýnceleme hakký ve malvarlýðýnda deðiþiklikler
a) Ýnceleme hakký
MADDE 149 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, merkezleriyle þubelerinde ve hal-

ka açýk anonim þirketler ise Sermaye Piyasasý Kurulunun öngöreceði yerlerde, genel kurul kararýn-
dan önceki otuz gün içinde,

a) Birleþme sözleþmesini,

b) Birleþme raporunu,

c) Denetleme raporunu,
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d) Son üç yýlýn yýl sonu finansal tablolarýyla yýllýk faaliyet raporlarýný, gereðinde ara bilânçolarýný,

ortaklarýn, intifa senedi sahipleriyle þirket tarafýndan ihraç edilmiþ bulunan menkul kýymet
hâmillerinin, menfaati bulunan kiþilerin ve diðer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Bunlar ilgili sermaye þirketlerinin web sitelerinde de yayýnlanýr.

(2) Ortaklar ile birinci fýkrada sayýlan kiþiler, ayný fýkrada anýlan belgelerin suretlerinin ve var-
sa basýlý þekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya gi-
der karþýlýðý istenilemez.

(3) Birleþmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanan ve
web sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkýna iþaret eder.

(4) Birleþmeye katýlan her þirket, birinci fýkrada anýlan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve ne-
relerde incelemeye hazýr tutulduklarýný, tevdiden en az üç iþ günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye þirketleri de web sitelerinde ilân eder.

(5) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde, küçük ve orta ölçekli þirketler inceleme hakkýnýn kul-
lanýlmasýndan vazgeçebilirler.

b) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler

MADDE 150 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerden birinin aktif veya pasif varlýklarýnda, birleþ-
me sözleþmesinin imzasý tarihiyle, bu sözleþmenin genel kurulda onaya sunulacaðý tarih arasýnda,
önemli deðiþiklik meydana gelmiþse, yönetim organý, bu durumu kendi genel kuruluna ve birleþme-
ye katýlan diðer þirketlerin yönetim organlarýna yazýlý olarak bildirir.

(2) Birleþmeye katýlan tüm þirketlerin yönetim organlarý, bu durumda birleþme sözleþmesinin
deðiþtirilmesine veya birleþmeden vazgeçmeye gerek olup olmadýðýný incelerler; böyle bir sonuca
vardýklarý takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diðer hâlde, yönetim organý genel kurulda, bir-
leþme sözleþmesinde uyarlamaya gerek bulunmadýðýnýn gerekçesini açýklar.

c) Birleþme kararý

MADDE 151 - (1) Yönetim organý, genel kurula birleþme sözleþmesini sunar. Birleþme söz-
leþmesi genel kurulda;

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi saklý olmak üzere anonim ve
sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin çoðunluðunu
temsil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn üçte ikisiyle;

b) Bir kooperatif tarafýndan devralýnacak sermaye þirketlerinde, sermayenin çoðunluðunu tem-
sil etmesi þartýyla, genel kurulda mevcut bulunan oylarýn üçte ikisiyle;

c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmalarý
þartýyla, tüm ortaklarýn dörtte üçünün oylarýyla;

d) Kooperatiflerde, verilen oylarýn üçte ikisinin çoðunluðuyla; ana sözleþmede ek ödeme ve
baþka edim yükümleri ya da sýnýrsýz sorumluluk kabul edilmiþ veya bunlar mevcut olup da geniþle-
tilmiþse kooperatife kayýtlý ortaklarýn tümünün dörtte üçünün kararýyla,

onaylanmalýdýr.
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(2) Kollektif ve komandit þirketlerde birleþme sözleþmesinin oybirliðiyle onaylanmasý gerekir.
Ancak, þirket sözleþmesinde birleþme sözleþmesinin bütün ortaklarýn dörtte üçünün kararýyla onay-
lanmasý öngörülebilir.

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketin, baþka bir þirketi devralmasý hâlinde, bi-
rinci fýkranýn (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamýnýn birleþmeyi yazýlý olarak
onaylamalarý gereklidir.

(4) Bir limited þirket tarafýndan devralýnan anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit
þirkette, devralma ile ek yüküm ve kiþisel edim yükümleri de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut
olup da geniþletiliyorsa, bütün ortaklarýn oybirliðine gerek vardýr.

(5) Birleþme sözleþmesi bir ayrýlma karþýlýðýný öngörüyorsa bunun, devreden þirket þahýs þirke-
tiyse oy hakkýný haiz ortaklarýnýn, sermaye þirketiyse þirkette mevcut oy haklarýnýn yüzde doksaný-
nýn olumlu oylarýyla onaylanmasý þarttýr.

(6) Birleþme sözleþmesinde devrolunan þirketin iþletme konusunda deðiþiklik öngörülmüþse,
birleþme sözleþmesinin ayrýca, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi için gerekli nisapla onaylanmýþ
olmasý zorunludur.

6. Kesinleþmeye iliþkin hükümler
a) Ticaret siciline tescil
MADDE 152 - (1) Birleþmeye katýlan þirketler tarafýndan birleþme kararý alýnýr alýnmaz, yö-

netim organlarý, birleþmenin tescili için ticaret siciline baþvurur.
(2) Devralan þirket, birleþmenin gereði olarak sermayesini artýrmýþsa, ek olarak esas sözleþme

deðiþiklikleri de ticaret siciline sunulur.
(3) Devrolunan þirket, birleþmenin ticaret siciline tescili ile infisâh eder.
b) Hukukî sonuçlar
MADDE 153 - (1) Birleþme, birleþmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanýr. Tescil

anýnda, devrolunan þirketin bütün aktif ve pasifi kendiliðinden devralan þirkete geçer.
(2) Devrolunan þirketin ortaklarý devralan þirketin ortaðý olur. Ancak bu sonuç, devralan þirke-

tin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar ile devrolunan þir-
ketin kendi adýna fakat bu þirket hesabýna hareket eden kiþinin elinde bulunan paylar için doðmaz.

(3) Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun hükümleri saklýdýr.
c) Ýlân
MADDE 154 - (1) Birleþme kararý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur.
7. Sermaye þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ þekilde birleþmesi
a) Uygulama alaný
MADDE 155 - (1) a) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin oy hakký veren

bütün paylarýna veya,
b) Bir þirket ya da bir gerçek kiþi veya kanun yahut sözleþme dolayýsýyla baðlý bulunan kiþi

gruplarý, birleþmeye katýlan sermaye þirketlerinin oy hakký veren tüm paylarýna
sahiplerse sermaye þirketleri kolaylaþtýrýlmýþ düzene göre birleþebilirler.
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(2) Devralan sermaye þirketi devrolunan sermaye þirketinin tüm paylarýna deðil de, en az oy
hakký veren paylarýnýn yüzde doksanýna sahipse, azýnlýkta kalan paysahiplerine;

a) Devralan þirkette þirket paylarý yanýnda 141 inci maddeye göre þirket paylarýnýn gerçek de-
ðerine denk gelen bir karþýlýk verilmesi tercihinin önerilmesi ve

b) Birleþmeden ek ödeme, herhangi bir kiþisel edim yükümü ve kiþisel sorumluluk doðmamasý,
halinde birleþme kolaylaþtýrýlmýþ þartlarda gerçekleþebilir.
b) Kolaylýklar
MADDE 156 - (1) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen þartla-

ra uyan sermaye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, 146 ncý maddenin (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös-
terilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu sermaye þirketleri birleþme raporu (madde 147) düzenleme-
ye, birleþme sözleþmesini denetletmeye (madde 148) ve inceleme hakký saðlamaya (madde 149) zo-
runlu olmadýklarý gibi birleþme sözleþmesini genel kurulun onayýna da (madde 151) sunmayabilirler.

(2) Birleþmeye katýlan ve 155 inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörülen þartlara uyan serma-
ye þirketleri, birleþme sözleþmesinde, sadece, 147 nci maddenin (a), (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gös-
terilmiþ bulunan kayýtlara yer verirler. Bu þirketler birleþme raporu (madde 147) düzenlemeye ve
birleþme sözleþmesini genel kurula sunmaya (madde 151) zorunlu deðillerdir. 149 uncu maddede
öngörülen inceleme hakkýnýn, birleþmenin tescili için ticaret siciline yapýlan baþvurudan otuz gün
önce saðlanmýþ olmasý gerekir.

8. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
a) Alacaklarýn güvence altýna alýnmasý
MADDE 157 - (1) Birleþmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý birleþmenin hukuken geçerlilik

kazanmasýndan itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan þirket bunlarýn alacaklarýný gü-
vence altýna alýr.

(2) Birleþmeye katýlan þirketler, alacaklýlarýna, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve tirajý elli-
binin üstünde olan yurt düzeyinde daðýtým yapýlan üç gazetede yediþer gün aralýklarla üç defa ya-
pacaklarý ilânla, haklarýný bildirirler. Ýþlem denetçisi, birleþmeye katýlan þirketlerin serbest malvar-
lýklarýnýn, ödenmesine yetmeyeceði bilinen bir alacaklarý bulunmadýðýný veya böyle bir alacak iste-
mi beklenmediðini doðruladýðý takdirde ilân yükümlülüðü ortadan kalkar.

(3) Devralan þirket alacaðýn birleþme dolayýsýyla tehlikeye düþmediðini bir iþlem denetçisi ra-
poruyla ispat ederse, güvence verme yükümlülüðü ortadan kalkar.

(4) Diðer alacaklýlarýn zarara uðramayacaklarýnýn anlaþýlmasý hâlinde, yükümlü þirket güvence
göstermek yerine borcu ödeyebilir.

b) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý ve iþ iliþkilerinin geçmesi
MADDE 158 - (1) Devrolunan þirketin borçlarýndan birleþmeden önce sorumlu olan ortaklarýn

sorumluluklarý birleþmeden sonra da devam eder. Þu þartla ki, bu borçlar birleþme kararýnýn ilânýn-
dan önce doðmuþ olmalý veya borçlarý doðuran sebepler bu tarihten önce oluþmuþ bulunmalýdýr.

(2) Devrolunan þirketin borçlarýndan doðan, ortaklarýn kiþisel sorumluluðuna iliþkin istemler,
birleþme kararýnýn ilâný tarihinden itibaren üç yýl geçince zamanaþýmýna uðrar. Alacak ilân tarihin-
den sonra muaccel olursa, zamanaþýmý süresi muacceliyet tarihinden baþlar. Bu sýnýrlama, devralan
þirketin borçlarý dolayýsýyla þahsen sorumlu olan ortaklarýn sorumluluklarýna uygulanmaz.
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(3) Kamuya arz edilmiþ olan tahvil ve diðer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar
devam eder; meðerki, izahname baþka bir düzenleme içersin.

(4) Ýþ iliþkileri hakkýnda 178 inci madde hükmü uygulanýr.

III - Bölünme

1. Genel hükümler

a) Ýlke

MADDE 159 - (1) Bir þirket tam veya kýsmî bölünebilir.

a) Tam bölünmede, þirketin tüm malvarlýðý bölümlere ayrýlýr ve diðer þirketlere devrolunur. Bö-
lünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler. Tam bölünüp dev-
rolunan þirket sona erer ve unvaný ticaret sicilinden silinir.

b) Kýsmî bölünmede, bir þirketin malvarlýðýnýn bir veya birden fazla bölümü diðer þirketlere
devrolunur. Bölünen þirketin ortaklarý, devralan þirketlerin paylarýný ve haklarýný iktisap ederler ve-
ya bölünen þirket devredilen malvarlýðý bölümlerinin karþýlýðýnda devralan þirketlerdeki paylarý ve
haklarý elde eder (yavru þirket oluþturma).

b) Geçerli bölünmeler

MADDE 160 - (1) Sermaye þirketleri ve kooperatifler sermaye þirketlerine ve kooperatiflere
bölünebilirler.

c) Þirket paylarýnýn ve haklarýnýn korunmasý

MADDE 161 - (1) Tam ve kýsmî bölünmede þirket paylarý ve haklarý 140 ýncý madde uyarýn-
ca korunur.

(2) Devreden þirketin ortaklarýna,

a) Bölünmeye katýlan tüm þirketlerde, mevcut paylarý oranýnda þirket paylarý (oranýn korundu-
ðu bölünme) veya

b) Bölünmeye katýlan bazý veya tüm þirketlerde, mevcut paylarýnýn oranýna göre deðiþiklik ya-
pýlarak þirket paylarý (oranýn korunmadýðý bölünme),

tahsis edilebilir.

2. Bölünmenin uygulanmasýna iliþkin hükümler

a) Sermayenin azaltýlmasý

MADDE 162 - (1) Bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý hâlinde 473,
474 ve 592 inci maddeler ile kooperatiflerde 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanu-
nunun 98 inci maddesine dayanýlarak bu Kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz.

b) Sermaye artýrýmý

MADDE 163 - (1) Devralan þirket sermayesini, devreden þirketin ortaklarýnýn haklarýný koru-
yacak miktarda artýrýr.

(2) Bölünmede, aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz. Bölünme sebebiyle,
kayýtlý sermaye sisteminde müsait olmasa bile, tavan deðiþtirilmeden sermaye artýrýlabilir.
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c) Yeni kuruluþ

MADDE 164 - (1) Bölünme çerçevesinde yeni bir þirketin kurulmasýna bu Kanun ile Koope-
ratifler Kanununun kuruluþa iliþkin hükümleri uygulanýr. Sermaye þirketlerinin kurulmasýnda, ku-
rucularýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler uygulanmaz.

d) Arabilânço

MADDE 165 - (1) Bilânço günüyle, bölünme sözleþmesinin imzasý veya bölünme plânýnýn dü-
zenlenmesi tarihi arasýnda, altý aydan fazla bir zaman bulunduðu veya son bilânçonun çýkarýlmasýn-
dan itibaren, bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda önemli deðiþiklikler meydana gelmiþ
olduðu takdirde, bir ara bilânço çýkarýlýr.

(2) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

3. Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakký

a) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný

aa) Genel olarak

MADDE 166 - (1) Bir þirket bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini var olan þirketlere
devredecekse, bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý tarafýndan bir bölünme sözleþmesi
yapýlýr.

(2) Bir þirket, bölünme yoluyla, malvarlýðýnýn bölümlerini, yeni kurulacak þirketlere devrede-
cekse, yönetim organý bir bölünme plâný düzenler.

(3) Hem bölünme sözleþmesinin hem de bölünme plânýnýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve bunlarýn
genel kurul tarafýndan 173 üncü madde hükümlerine göre onaylanmasý þarttýr.

bb) Bölünme sözleþmesinin ve bölünme plânýnýn içeriði

MADDE 167 - (1) Bölünme sözleþmesi ve bölünme plâný özellikle;

a) Bölünmeye katýlan þirketlerin ticaret unvanlarýný, merkezlerini ve türlerini;

b) Aktif ve pasif malvarlýðý konularýnýn devir amacýyla bölümlere ayrýlmasýný ve tahsisini; açýk
tanýmlamayla, bu bölümlere iliþkin envanteri; taþýnmazlarý, kýymetli evraký ve maddî olmayan mal-
varlýðýný teker teker gösteren listeyi;

c) Paylarýn deðiþim oranýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný ve devreden þirketin
ortaklarýnýn, devralan þirketteki ortaklýk haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Devralan þirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiði haklarý;

e) Þirket paylarýnýn deðiþim tarzlarýný;

f) Þirket paylarýnýn bilânço kârýna hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarýný ve bu istem hak-
kýnýn özelliklerini;
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g) Devreden þirketin iþlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan þirketin hesabýna yapýlmýþ
kabul edildiðini;

h) Yönetim organlarýnýn üyelerine, müdürlere, yönetim hakkýna sahip kiþilere ve denetçilere ta-
nýnan özel menfaatleri;

i) Bölünme sonucu devralan þirketlere geçen iþ iliþkilerinin listesini

içerir.

b) Bölünmenin dýþýnda kalan malvarlýðý

MADDE 168 - (1) Bölünme sözleþmesinde veya bölünme plânýnda tahsisi yapýlmayan malvar-
lýðý konularý üzerinde;

a) Tam bölünmede, tüm devralan þirketlerin, bölünme sözleþmesi veya plânýna göre kendileri-
ne intikal eden net aktif malvarlýðýnýn oranýna göre tüm devralan þirketlerin paylý mülkiyet hakký
düþer.

b) Kýsmî bölünmede söz konusu malvarlýðý, devreden þirkette kalýr.

(2) Birinci fýkra hükmü kýyas yoluyla alacaklara ve maddî olmayan malvarlýðý haklarýna da uygulanýr.

(3) Tam bölünmeye katýlan þirketler, bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýna göre herhan-
gi bir þirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar.

c) Bölünme raporu

aa) Ýçerik

MADDE 169 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme hakkýnda ayrý ra-
por hazýrlarlar; ortak rapor da geçerlidir.

(2) Rapor;

a) Bölünmenin amacýný ve sonuçlarýný;

b) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný;

c) Paylarýn deðiþim oranlarýný ve gereðinde ödenecek denkleþtirme tutarýný, özellikle devreden
þirketin ortaklarýnýn devralan þirketteki haklarýna iliþkin açýklamalarý;

d) Deðiþim oranýnýn saptanmasýnda, paylarýn deðerlendirilmesine iliþkin özellikleri;

e) Gereðinde, bölünme dolayýsýyla ortaklar için doðacak olan ek ödeme yükümlerini, diðer ki-
þisel edim yükümlerini ve sýnýrsýz sorumluluðu;

f) Bölünmeye katýlan þirketlerin türlerinin farklý olmasý hâlinde, ortaklarýn yeni tür sebebiyle
söz konusu olan yükümlerini;

g) Bölünmenin iþçiler üzerindeki etkileri ile içeriðini; varsa sosyal plânýn içeriðini;

h) Bölünmenin, bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý üzerindeki etkilerini;

hukukî ve ekonomik yönleri ile açýklar ve gerekçelerini gösterir.

(3) Yeni kuruluþun varlýðý hâlinde, bölünme plânýna yeni þirketin sözleþmesi de eklenir.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler bölünme raporunun dü-
zenlenmesinden vazgeçebilirler.
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bb) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn ve bölünme raporunun denetlenmesi
MADDE 170 - (1) Bölünme sözleþmesinin veya bölünme plânýnýn denetlenmesine 148 inci

madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

d) Ýnceleme hakký
MADDE 171 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, genel kurulun kararýndan iki ay önce,

merkezlerinde, halka açýk anonim þirketler ayrýca Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun gördüðü yerlerde;

a) Bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný,

b) Bölünme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yýlýn finansal tablolarý ile faaliyet raporlarýný ve varsa ara bilânçolarý,

bölünmeye katýlan þirketlerin ortaklarýnýn incelemesine sunar.

(2) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler birinci fýkrada öngörü-
len inceleme hakkýndan vazgeçebilirler.

(3) Ortaklar, bölünmeye katýlan þirketlerden, birinci fýkrada sayýlan belgelerin kopyalarýnýn
kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karþýlýðý istenemez.

(4) Bölünmeye katýlan þirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, inceleme yap-
ma haklarýna iþaret eden bir ilân yayýnlarlar.

e) Malvarlýðýndaki deðiþikliklerle ilgili bilgiler
MADDE 172 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin malvarlýklarýnda meydana gelen deðiþiklik-

lere 150 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

4. Bölünme kararý
MADDE 173 - (1) 175 inci maddede öngörülen güvencenin saðlanmasýndan sonra, bölünme-

ye katýlan þirketlerin yönetim organlarý, bölünme sözleþmesini veya bölünme plânýný genel kurula
sunar.

(2) Onama kararý 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altýncý fýkralarýnda öngörü-
len nisaplara uyularak alýnýr.

(3) Oranýn korunmadýðý bölünmede onama kararý, devreden þirkette oy hakkýný haiz ortaklarýn
en az yüzde doksanýyla alýnýr.

5. Korunmaya iliþkin hükümler
a) Alacaklýlarýn korunmasý
aa) Çaðrý
MADDE 174 - (1) Bölünmeye katýlan þirketlerin alacaklýlarý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ile þirket sözleþmesinde öngörülen gazetelerde üç kez yapýlacak ve web sitesine de konulacak ilânla,
alacaklarýný bildirerek güvence verilmesi için istemde bulunmaya çaðrýlýrlar.

bb) Alacaklarýn güvence altýna alýnmasý
MADDE 175 - (1) Bölünmeye katýlan þirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilânlarýn yayýn tarih-

ten itibaren iki ay içinde, istemde bulunan alacaklýlarýn alacaklarýný güvence altýna almak zorundadýrlar.
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(2) Bölünme ile alacaklýlarýn alacaklarýnýn tehlikeye düþmediðinin ispatý hâlinde, güvence al-
týna almak yükümü ortadan kalkar.

(3) Þirket istemde bulunan alacaklýlara, güvence vermek yerine, alacaðý ödeyebilir; þu þartla ki,
bu ödeme diðer alacaklýlarý zarara uðratmasýn.

b) Sorumluluk

aa) Bölünmeye katýlan þirketlerin ikinci derecede sorumluluðu

MADDE 176 - (1) Bölünme sözleþmesi veya bölünme plânýyla kendisine borç tahsis edilen
þirket (birinci derecede sorumlu þirket), alacaklýlarýn alacaklarýný ifa etmezse, bölünmeye katýlan di-
ðer þirketler (ikinci derecede sorumlu þirketler) müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Ýkinci derecede sorumlu olan þirketlerin takip edilebilmeleri için, alacaðýn güvence altýna
alýnmamýþ ve birinci derecede sorumlu þirketin,

a) Ýflâs etmiþ,

b) Konkordato süresi almýþ,

c) Aleyhinde yapýlan bir icra takibinde kesin aciz vesikasý alýnmasýnýn þartlarý doðmuþ,

d) Merkezi yurt dýþýna taþýnmýþ ve artýk Türkiye’de takip edilemez duruma gelmiþ veya

e) Yurt dýþýndaki merkezinin yeri deðiþtirilmiþ ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede
güçleþmiþ

olmasý gerekir.

bb) Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu

MADDE 177 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci madde hükmü uygulanýr.

6. Ýþ iliþkilerinin geçmesi

MADDE 178 - (1) Tam veya kýsmî bölünmede, iþçilerle yapýlan hizmet sözleþmeleri, iþçi itiraz
etmediði takdirde, devir gününe kadar bu sözleþmeden doðan bütün hak ve borçlarla devralana geçer.

(2) Ýþçi itiraz ederse, hizmet sözleþmesi kanunî iþten çýkarma süresinin sonunda sona erer; dev-
ralan ve iþçi o tarihe kadar sözleþmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Eski iþveren ile devralan, iþçinin bölünmeden evvel muaccel olmuþ alacaklarý ile hizmet
sözleþmesinin normal olarak sona ereceði veya iþçinin itirazý sebebiyle sona erdiði tarihe kadar ge-
çen sürede muaccel olacak alacaklarýndan müteselsilen sorumludur.

(4) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça veya hâlin gereðinden anlaþýlmadýkça, iþveren hizmet sözleþme-
sinden doðan haklarý üçüncü bir kiþiye devredemez.

(5) Ýþçiler muaccel olan ve birinci fýkrada öngörüldüðü þekilde muaccel olacak alacaklarýnýn
güvence altýna alýnmasýný isteyebilirler.

(6) Devreden þirketin bölünmeden önce þirket borçlarýndan dolayý sorumlu olan ortaklarý, hizmet
sözleþmesinden doðan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleþmesi normal ola-
rak sona ermiþ olsaydý muaccel hâle gelecek olan veya iþçinin itirazý sebebiyle hizmet sözleþmesinin
sona erdiði ana kadar doðacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler.



---- 615 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik
MADDE 179 - (1) Bölünme onaylanýnca, yönetim organý bölünmenin tescilini ister.
(2) Kýsmî bölünme sebebiyle devreden þirketin sermayesinin azaltýlmasý gerekiyorsa buna iliþ-

kin esas sözleþme deðiþikliði de tescil ettirilir.

(3) Tam bölünme hâlinde devreden þirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisâh eder.

(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanýr. Tescil ile tescil anýnda envanterde yer
alan bütün aktifler ve pasifler devralan þirketlere geçer.

IV - Tür Deðiþtirme
1. Genel hükümler
a) Ýlke
MADDE 180 - (1) Bir þirket hukukî þeklini deðiþtirebilir (tür deðiþtirme). Yeni türe dönüþtü-

rülen þirket eskisinin devamýdýr.

b) Geçerli tür deðiþtirmeler
MADDE 181 - (1) a) Bir sermaye þirketi;
1) Baþka türde bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

b) Bir kollektif þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

3) Bir komandit þirkete;

c) Bir komandit þirket;

1) Bir sermaye þirketine;

2) Bir kooperatife;

3) Bir kollektif þirkete;

d) Bir kooperatif bir sermaye þirketine

dönüþebilir.

c) Kollektif ve komandit þirketlerin tür deðiþtirmelerine iliþkin özel düzenleme
MADDE 182 - (1) Bir kollektif þirket bir komandit þirkete;
a) Kollektif þirkete bir komanditerin girmesi;

b) Bir ortaðýn komanditer olmasý;

halinde dönüþebilir.

(2) Bir komandit þirket kollektif þirkete;

a) Tüm komanditerlerin þirketten çýkmasý,

b) Tüm komanditerlerin komandite olmasý

suretiyle dönüþebilir.
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(3) Bir kollektif veya komandit þirketin tek kiþi iþletmesi olarak faaliyetine devam etmesine
iliþkin 257 nci madde hükmü saklýdýr.

(4) Bu madde uyarýnca yapýlacak tür deðiþtirmelerine 180 ilâ 191 inci madde hükümleri
uygulanmaz.

2. Þirket payýnýn ve haklarýnýn korunmasý
MADDE 183 - (1) Tür deðiþtirmede ortaklarýn þirket paylarý ve haklarý korunur. Oydan yok-

sun paylar için sahiplerine eþit deðerde paylar veya oy hakkýný haiz paylar verilir.

(2) Ýmtiyazlý paylarýn karþýlýðýnda ayný deðerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir.

(3) Ýntifa senetleri karþýlýðýnda ayný deðerde haklar verilir veya tür deðiþtirme plânýnýn düzen-
lendiði tarihte gerçek deðer ödenir.

3. Kuruluþ ve ara bilânço
MADDE 184 - (1) Tür deðiþtirmede, yeni türün kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr; ancak

sermaye þirketlerinde ortaklarýn asgarî sayýsýna ve aynî sermaye konulmasýna iliþkin hükümler
uygulanmaz.

(2) Bilânço günüyle tür deðiþtirme raporunun düzenlendiði tarih arasýnda altý aydan fazla za-
man geçmiþse veya son bilânçonun çýkarýldýðý tarihten itibaren þirketin malvarlýðýnda önemli deði-
þiklikler meydana gelmiþse ara bilânço çýkarýlýr.

(3) Aþaðýdaki hükümler saklý olmak kaydý ile, ara bilânçoya yýllýk bilânçoya iliþkin hüküm ve
ilkeler uygulanýr. Ara bilânço için;

a) Fizikî envanter çýkarýlmasý gerekli deðildir;

b) Son bilânçoda kabul edilen deðerlendirmeler, sadece ticarî defterdeki hareketler ölçüsünde
deðiþtirilir; amortismanlar, deðer düzeltmeleri ve karþýlýklar ile ticarî defterlerden anlaþýlmayan iþ-
letme için önemli deðer deðiþiklikleri de dikkate alýnýr.

4. Tür deðiþtirme plâný
MADDE 185 - (1) Yönetim organý bir tür deðiþtirme plâný düzenler. Plân yazýlý þekle ve 189

uncu madde uyarýnca genel kurulun onayýna tâbidir. Tür deðiþtirme plâný;

a) Þirketin tür deðiþtirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanýný, merkezini ve yeni türe iliþkin
ibareyi,

b) Yeni türün þirket sözleþmesini,

c) Ortaklarýn tür deðiþtirmeden sonra sahip olacaklarý paylarýn sayýsýný, cinsini ve tutarýný ve-
ya tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn paylarýna iliþkin açýklamalarý

içerir.

5. Tür deðiþtirme raporu
MADDE 186 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme hakkýnda yazýlý bir rapor hazýrlar.
(2) Raporda;

a) Tür deðiþtirmenin amacý ve sonuçlarý,

b) Yeni türe iliþkin kuruluþ hükümlerinin yerine getirilmiþ bulunduðu,
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c) Yeni þirket sözleþmesi,

d) Tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn sahip olacaklarý paylara dair deðiþim oraný,

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür deðiþtirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diðer kiþisel edim
yükümleri ve kiþisel sorumluluklar,

f) Ortaklar için yeni tür dolayýsýyla doðan yükümler

hukukî ve ekonomik yönden açýklanýr ve gerekçeleri gösterilir.

(3) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler tür deðiþtirme raporunun
düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

6. Tür deðiþtirme plânýnýn ve tür deðiþtirme raporunun denetlenmesi
MADDE 187 - (1) Þirket, tür deðiþtirme plânýný, tür deðiþtirme raporunu, tür deðiþtirmede esas

alýnan bilânçoyu iþlem denetçisine denetlettirir.

(2) Þirket iþlem denetçisine, yapýlacak denetlemenin amacýna hizmet edebilecek bütün bilgi ve
belgeleri vermek zorundadýr.

(3) Ýþlem denetçisi tür deðiþtirmeye iliþkin þartlarýn gerçekleþip gerçekleþmediðini, bilânçonun
gerçeðe uygun olup olmadýðýný ve tür deðiþtirmeden sonra ortaklarýn hukukî durumlarýnýn korunup
korunmadýðýný incelemek ve deðerlendirmek zorundadýr.

(4) Tüm ortaklarýn onaylamasý hâlinde küçük ve orta ölçekli þirketler denetlemeden vazgeçebilirler.

7. Ýnceleme hakký
MADDE 188 - (1) Þirket;
a) Tür deðiþtirme plânýný,

b) Tür deðiþtirme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yýlýn finansal tablolarýný, varsa ara bilânçoyu, genel kurulda karar alýnmasýndan otuz
gün önce merkezinde ve halka açýk anonim þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun istediði yerler-
de ortaklarýn incelemesine sunar.

(2) Ýsteyen ortaklara anýlan belgelerin kopyalarý bedelsiz verilir. Þirket, ortaklarý, uygun bir þe-
kilde inceleme haklarýnýn bulunduðu hususunda bilgilendirir.

8. Tür deðiþtirme kararý
MADDE 189 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirme plânýný genel kurula sunar. Tür deðiþtirme

kararý aþaðýdaki nisaplarla alýnýr:

a) Kanunun 421 inci maddesinin beþinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü saklý olmak þartýyla ano-
nim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde, esas veya çýkarýlmýþ sermayenin üçte iki-
sini karþýlamasý þartýyla, genel kurulda mevcut oylarýn üçte ikisiyle; limited þirkete dönüþtürme
hâlinde, ek ödeme veya kiþisel edim yükümü doðacaksa bütün ortaklarýn onayýyla;

b) Bir sermaye þirketinin bir kooperatife dönüþmesi hâlinde tüm ortaklarýn onayýyla;

c) Limited þirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmalarý þartýyla, ortaklarýn
dörtte üçünün kararýyla;
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d) Kooperatiflerde;

1. Ortaklarýn en az üçte ikisinin temsil edilmeleri þartý ile, genel kurulda mevcut oylarýn
çoðunluðuyla,

2. Ek ödeme, diðer kiþisel edim yükümleri veya kiþisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yü-
kümler veya sorumluluklar geniþletiliyorsa, kooperatifte kayýtlý ortaklarýnýn üçte ikisinin olumlu
oyuyla,

e) Kollektif ve komandit þirketlerde tür deðiþtirme plâný bütün ortaklarýn oybirliðiyle onanýr.
Ancak, þirket sözleþmesinde ortaklarýn tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararýn alýnabilece-
ði öngörülebilir.

9. Ticaret siciline tescil
MADDE 190 - (1) Yönetim organý tür deðiþtirmeyi ve yeni þirketin sözleþmesini tescil ettirir.

Tür deðiþtirme tescil ile hukukî geçerlilik kazanýr. Tür deðiþtirme kararý Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde ilân edilir.

10. Alacaklýlarýn ve çalýþanlarýn korunmasý
MADDE 191 - (1) Ortaklarýn kiþisel sorumluluklarý hakkýnda 158 inci ve iþ sözleþmelerinden

doðan borçlar hakkýnda 178 inci madde uygulanýr.

V - Ortak Hükümler
1. Þirket payýnýn ve haklarýnýn incelenmesi
MADDE 192 - (1) Bir birleþme, bölünme veya tür deðiþtirmede, ortak olmayý sürdürme hak-

kýnýn þirket payýnýn veya haklarýnýn kanuna uygun bir þekilde tanýnmamasý veya ayrýlma karþýlýðý-
nýn uygun olmamasý hâlinde, her ortak birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme kararýnýn ilânýndan
itibaren iki ay içinde mahkemeden bir denkleþtirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Denkleþtirme ak-
çesinin belirlenmesinde 140 ýncý maddenin ikinci fýkrasý uygulanmaz.

(2) Davacý ile ayný hukukî durumda bulunmalarý hâlinde, mahkeme kararý, birleþmeye, bölün-
meye veya tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin tüm ortaklarý hakkýnda da hüküm doðurur.

(3) Davanýn giderleri devralan þirkete aittir. Özel durumlarýn haklý göstermesi hâlinde, mahke-
me giderleri kýsmen veya tamamen davacýya yükletilebilir.

(4) Ortak olma hakkýnýn veya ortaklýk haklarýnýn korunmasýnýn incelenmesine iliþkin dava, bir-
leþme, bölünmenin veya tür deðiþtirme kararýnýn geçerliliðini etkilemez.

2. Birleþmenin, bölünmenin ve tür deðiþtirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçlarý
MADDE 193 - (1) 134 ilâ 191 inci maddelerin ihlâli hâlinde, birleþme, bölünme ve tür deðiþ-

tirme kararýna olumlu oy vermemiþ ve bunu tutanaða geçirmiþ bulunan birleþmeye, bölünmeye veya
tür deðiþtirmeye katýlan þirketlerin ortaklarý; bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânýndan
itibaren iki ay içinde iptal davasý açabilirler. Ýlânýn gerekmediði hâllerde süre tescil tarihinden baþlar.

(2) Kararýn bir yönetim organý tarafýndan verilmesi hâlinde de bu dava açýlabilir.

(3) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmeye iliþkin iþlemlerde herhangi bir eksikliðin varlýðý
hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukukî sakatlýk, verilen süre içinde
giderilemiyorsa veya giderilememiþse mahkeme kararý iptal eder ve gerekli önlemleri alýr.
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3. Sorumluluk
MADDE 194 - (1) Birleþme, bölünme veya tür deðiþtirme iþlemlerine herhangi bir þekilde ka-

týlmýþ bulunan bütün kiþiler þirketlere, ortaklara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zarar-
lardan sorumludurlar. Kurucularýn sorumluluklarý saklýdýr.

(2) Birleþmeyi, bölünmeyi veya tür deðiþtirmeyi denetlemiþ kiþiler þirketlere, münferit ortak-
lara ve alacaklýlara karþý kusurlarý ile verdikleri zararlardan sorumludurlar.

(3) 202 ilâ 208, 755, 757 ve 760 ýncý madde hükümleri saklýdýr. Bir sermaye þirketinin veya ko-
operatifin iflâsý hâlinde 565 ve 756 ncý maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi ký-
yas yoluyla uygulanýr.

G) Þirketler topluluðu
I - Hâkim (ana) ve baðlý (yavru) þirket
MADDE 195 - (1) a) Bir sermaye þirketi diðer bir sermaye þirketinin doðrudan veya dolaylý

olarak;
1. Oy haklarýnýn çoðunluðuna sahipse veya
2. Þirket sözleþmesine dayalý olarak yönetim organýnda çoðunluðu oluþturan sayýda üyenin se-

çimini saðlayabilmek hakkýný haizse veya
3. Kendi oy haklarý yanýnda, bir sözleþmeye dayanarak, tek baþýna veya diðer ortaklarla birlik-

te, oy haklarýnýn çoðunluðunu kullanabiliyorsa;
b) Bir sermaye þirketi diðer bir sermaye þirketini bir sözleþmeye dayanarak veya baþka bir yol-

la hâkimiyeti altýnda tutabiliyorsa;
birinci þirket hâkim (ana), diðeri baðlý (yavru) þirkettir.
(2) Birinci fýkrada öngörülen hâllerden baþka, bir sermaye þirketinin paylarýnýn çoðunluðuna ve-

ya çoðunluk etkisini haiz miktarda paylarýna sahip bulunmak, hâkimiyetin varlýðýna karine oluþturur.
(3) Bir hâkim þirketin bir veya birden fazla baðlý þirketi aracýlýðýyla veya onlarla birlikte, bir

diðer þirkete hâkim olmasý dolaylý hâkimiyeti ifade eder.
(4) Hâkim þirkete doðrudan veya dolaylý baðlý þirketler hâkim þirketle birlikte, “þirketler top-

luluðu” (topluluk) nu oluþtururlar. Baðlý þirketler “topluluk þirketi” olarak adlandýrýlýrlar.
(5) Þirketler topluluðunun tepesinde, merkezi veya yerleþim yeri yurt içinde veya dýþýnda bu-

lunan, sermaye þirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kiþinin veya iþletmenin bulunmasý
hâlinde, 195 ilâ 209 uncu madde hükümleri ile þirketler topluluðuna iliþkin diðer hükümler de uy-
gulanýr. Tepedeki gerçek kiþi tacir sayýlýr. Konsolide yýl sonu tablolarýna iliþkin hükümler saklýdýr.

(6) Þirketler topluluðuna iliþkin hükümlerin uygulanmasýnda “yönetim kurulu” ibaresi limited
þirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketler ile þahýs þirketlerinde idare-
cileri, diðer tüzel kiþilerde yönetim organýný ve gerçek kiþilerde gerçek kiþinin kendisini ifade eder.

II - Pay ve oy oranlarýnýn hesaplanmasý
MADDE 196 - (1) Bir sermaye þirketinin katýldýðý diðer bir sermaye þirketindeki paylarý, ka-

týlan þirkete ait paylarýn toplam itibarî deðerlerinin, katýlýnan þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermaye-
sine oranýna göre hesaplanýr. Katýlýnan þirketin iktisap etmiþ olduðu kendi paylarý ile baþkasýnýn
elinde kendi hesabýna bulunan kendi paylarý, hesaplamada katýlýnan þirketin esas veya çýkarýlmýþ
sermayesinden düþülür.
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(2) Bir sermaye þirketinin katýldýðý diðer bir sermaye þirketindeki oy haklarý; katýlan þirketin
katýlýnan þirkette sahip olduðu paylardan doðan kullanýlabilen oy haklarýnýn toplamýnýn, katýlýnan
þirketteki kullanýlabilir oy haklarýnýn toplamýna olan oranýna göre hesaplanýr. Katýlýnan þirketin tüm
oylarý hesaplanýrken, bu þirketin iktisap ettiði kendi paylarý ile baþkasý elinde kendi hesabýna bulu-
nan kendi paylarýndan doðan oy haklarý düþülür.

III - Karþýlýklý katýlma
MADDE 197 - (1) Birbirlerinin paylarýnýn en az dörtte birine sahip bulunan sermaye þirketle-

ri karþýlýklý katýlma hâlinde þirketlerdir. Paylarýn hesabýnda 196 ncý madde hükümleri uygulanýr.
Karþýlýklý katýlmalý þirketlerden biri, diðeri üzerinde herhangi bir surette hâkimiyeti haiz ise, diðeri
baðlý þirket sayýlýr. Karþýlýklý iþtirakli þirketlerin her biri diðeri üzerinde hâkimiyeti haizse ikisi de
baðlý þirket kabul olunur.

IV - Bildirim ile tescil ve ilân yükümlülükleri
MADDE 198 - (1) Bir sermaye þirketi, diðer bir sermaye þirketinin sermayesinin, doðrudan ve-

ya dolaylý olarak, yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde yirmibeþini, yüzde otuzüçünü, yüzde ellisi-
ni, yüzde altmýþyedisini veya yüzde yüzünü oluþturan paylarý iktisap ettiði takdirde veya paylarý, sa-
hip olduðu bu yüzdelerin altýna düþmüþse, anýlan oranlarda paylarýn iktisabýný ve yitirilmesini, bu
iþlemlerin tamamlanmasýný takip eden on gün içinde, paylarýna sahip bulunduðu sermaye þirketi ile
bu Kanunda ve diðer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara yazýlý olarak bildirmekle yükümlü-
dür. Paylarýn bu oranlarda iktisabý veya yitirilmesi, yýllýk faaliyet ve denetleme raporunda da açýk-
ça ve ayrý bir baþlýk altýnda yazýlýr ve bu Kanun gereði yapýlacak ilânlarda belirtilir. Paylarýn hesa-
býnda 196 ncý madde hükmünde öngörülen kurallar uygulanýr. Katýlan ve katýlýnan þirketin yönetim
kurulu üyeleriyle yöneticileri de kendileriyle eþlerinin ve velâyetleri altýndaki çocuklarýnýn paylarý
ile bunlarýn sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulunduklarý sermaye þirketleri ile þahýs þir-
ketlerindeki paylarý için de ayný bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Bildirim yazýlý yapýlýr; ticaret
siciline tescil ve ilân olunur.

(2) Bildirim yükümü yerine getirilmediði sürece oy hakký dahil, sahip olunan paylardan doðan
haklar kullanýlamaz. Bildirim yükümünün yerine getirilmemesine iliþkin diðer sonuçlar hakkýndaki
hükümler saklýdýr.

(3) Hâkimiyet sözleþmesinin geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil ve ilâný þarttýr.

V - Baðlý þirketlerin ve hâkim þirketin raporlarý
MADDE 199 - (1) Baðlý þirketin yönetim kurulu, faaliyet yýlýnýn ilk üç ayý içinde baðlý þirketler-

le iliþkiler hakkýnda bir rapor düzenler. Raporda, geçen faaliyet yýlýnda hâkim þirketle veya baðlý þir-
ketlerden biriyle veya bu þirketler sebebiyle veya bu þirketlerin menfaatine yaptýðý tüm hukukî iþlem-
ler ve bu þirketler sebebiyle veya onlarýn menfaatine aldýðý veya almaktan kaçýndýðý tüm önlemler
açýklanýr. Hukukî iþlemler bakýmýndan edimler, karþý edimler, önlemler bakýmýndan, önlemlerin se-
bepleri, verdiði kayýplar ve saðladýðý yararlar belirtilir. Kayýplarýn faaliyet yýlý içinde fiilen nasýl denk-
leþtirildiði veya þirkete hangi yararlara iliþkin istem haklarý tanýndýðý ayrýntýlý olarak ifade edilir.

(2) Rapor özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine uygun olmalýdýr.

(3) Raporun sonunda yönetim kurulu, hukukî iþlemlerin yapýldýðý veya önlemlerin alýndýðý ve-
ya alýnmasýndan kaçýnýldýðý sýrada geçerli olan ve kurul tarafýndan bilinen hâl ve þartlara göre, her
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hukukî iþlem için uygun bir karþý edim alýnýp alýnmadýðýný ve alýnan veya kaçýnýlan önlemler sebe-
biyle kayba uðranýlýp uðranýlmadýðýný belirtir. Þirket kayba uðramýþsa, kaybýn denkleþtirilip denk-
leþtirilmediði de raporda açýklanmalýdýr. Açýklama yýllýk rapora alýnýr.

(4) Hâkim þirketin her yönetim kurulu üyesi, kendi yönetim kurulundan, her zaman, baðlý þir-
ketlerin finansal ve malvarlýksal durumlarý ile üç aylýk hesap sonuçlarý ve hâkim þirketin baðlý þir-
ketlerle, baðlý þirketlerin birbirleriyle, hâkim ve baðlý þirketlerin, paysahipleri ve bunlarýn yakýnla-
rýyla iliþkileri, yaptýklarý iþlemler ve bunlarýn sonuç ve etkileri hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve
dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiþ bir rapor hazýrlatýp yönetim kuruluna
sunmasýný ve bunun yýllýk rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Baðlý þirketler, yo-
ruma yer býrakmayacak açýklýkta haklý bir sebebin varlýðýný ispat etmediði takdirde bu raporun ha-
zýrlanmasý için gerekli bilgi ve belgeleri hâkim þirketin bu iþle görevlendirilen uzmanlarýna verir. Ýs-
temde bulunan yönetim kurulu üyesinin, bu istemini üçüncü kiþinin yararýna yapmasýndan doðan
sorumluluðu saklýdýr.

VI - Baðlý þirketler hakkýnda bilgi alma
MADDE 200 - (1) Hâkim þirketin her paysahibi, genel kurulda, baðlý þirketlerin finansal ve

malvarlýksal durumlarý ile hesap sonuçlarý ve hâkim þirketin baðlý þirketlerle, baðlý þirketlerin bir-
birleriyle; hâkim ve baðlý þirketlerin paysahipleri ve bunlarýn yakýnlarýyla yaptýklarý iþlemler ve
bunlarýn sonuçlarý hakkýnda, özenli, gerçeði aynen ve dürüstçe yansýtan hesap verme ilkelerine uy-
gun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.

VII - Baðlý þirketin hâkim þirketin paylarýna sahip olmasý
MADDE 201 - (1) Baðlý þirket, hâkim þirketin paylarýný iktisap etmiþse, toplam oylarýn ve bu

paylarýn, en çok dörtte birine ait haklarý kullanýlabilir; geri kalan oylara ve paylara iliþkin bütün hak-
lar donar ve bu paylar toplantý ve karar nisaplarýnda hesaba katýlamaz.

(2) Birinci fýkradaki sýnýrlama, karþýlýklý katýlma konumundaki þirketlerin birbirleri üzerinde
hâkimiyeti haiz bulunmalarý hâlinde, baðlý ve hâkim þirketin paylarýndan doðan haklara uygulan-
maz. Bu kural, þirketin yedek akçelerinden, yeniden deðerleme fonundan, taþýnmazlarýnýn veya iþ-
tiraklerin satýþýndan elde edilen gelirlerden yapýlan sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla elde edilen be-
delsiz paylardan doðan haklar için de geçerlidir.

VIII - Sorumluluk
1. Hâkimiyetin hukuka aykýrý kullanýlmasý
MADDE 202 - (1) a) Bir þirketin diðer bir þirket üzerinde herhangi bir þekilde doðrudan veya

dolaylý hâkimiyeti haiz olmasý hâlinde, bu þirket, hâkimiyetini, baðlý þirketin kaybýna sebep olabile-
cek þekilde; baðlý þirketi, iþ, varlýk, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî iþlemler yapma-
ya veya kârýný kýsmen veya tamamen aktarmaya; malvarlýðýný aynî veya þahsî haklarla sýnýrlandýrma-
ya, kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye, baþkalarý için ödemelerde bulun-
maya; tesislerini yenilememek, yatýrýmlarýný kýsýtlamak, durdurmak gibi verimliliðini veya faaliyeti-
ni olumsuz etkileyen kararlar almaya veya benzer iþlemleri gerçekleþtirmeye ya da baðlý þirketin kay-
býna sebep olabilecek þekilde önlemler almaya veya almaktan kaçýnmaya yöneltecek þekilde kulla-
namaz; meðerki, kayýp, faaliyet yýlý içinde fiilen denkleþtirilsin veya kaybýn nasýl ve ne zaman denk-
leþtirileceði belirtilerek, en geç faaliyet yýlý sonuna kadar, þirkete denk bir istem hakký tanýnsýn.
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b) Denkleþtirmenin, faaliyet yýlý içinde fiilen yerine getirilmemesi veya denkleþtirmenin nasýl
ve ne zaman yapýlacaðý konusunda süresi içinde bir istem hakkýnýn tanýnmamasý hâlinde, her bir
paysahibi, zararýn þirkete tazmin edilmesini hâkim þirketten isteyebilir. Hâkim þirketin yaný sýra,
baðlý þirketin kayba uðramasýna sebebiyet veren hâkim þirketin yönetim kurulu üyeleri de mütesel-
silen sorumludur.

c) Þirket alacaklýlarý da, iflâs etmemiþ bile olsa þirketin zararýnýn þirkete ödenmesini bir dava
ile (b) bendi uyarýnca isteyebilir.

d) Kayba sebebiyet veren iþlem veya önlemin, ayný koþullar altýnda bulunan ve tedbirli bir yö-
neticinin özeniyle, þirket menfaatlerini dürüstlük kurallarýna uyarak gözeten baðýmsýz bir þirketin
yönetim kurulu üyeleri tarafýndan da yapýlabileceði veya yapýlmasýndan kaçýnýlabileceði hâllerde,
tazminat istenemez.

e) Paysahiplerinin veya þirket alacaklýlarýnýn açacaðý davaya kýyas yoluyla 553, 555 ilâ 557,
560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanýr.

(2) Hâkimiyetin uygulanmasý suretiyle karara baðlanan ve baðlý þirket yönünden, açýkça anla-
þýlabilir, haklý bir sebebi bulunmayan; tür deðiþtirme, birleþme, bölünme, fesih, menkul kýymet çý-
karýlmasý, esas sözleþme deðiþikliði gibi paysahibi yönünden önem taþýyan durumlarda; bu iþlemle-
re genel kurulda muhalif oy veren, yönetim kurulunun ya da baþka bir kurulun veya yetkilinin böy-
le iþlemlerine muhalefetini açýklayan paysahipleri, hâkim þirketten, zararlarýnýn tazmin edilmesini
veya paylarýnýn borsa fiyatýyla ya da gerçek deðerle yahut genel kabul gören baþka bir deðerle sa-
týn alýnmasýný isteyebilirler. Bu hâlde mahkeme, somut olayýn özelliklerini de dikkate alarak, olay-
da bu deðerlerden hangisi hakkaniyete uygun ise o deðerle paylarýn satýn alýnmasýný karara baðlar.
Söz konusu dava bu fýkrada anýlan kararlarý öðrenme tarihinden baþlayarak bir yýl ve her hâlde iki
yýl içinde açýlýr.

(3) Ýkinci fýkrada öngörülen davanýn açýlmasý üzerine, ortaklarýn olasý zararlarýný veya ilgili
paylarýn kararlama satýn alma deðerini karþýlayan bir tutarýn, güvence olarak mahkemeye veya bir
bankaya mahkeme adýna yatýrýlmasý mahkemece karara baðlanýr.

(4) Birleþme, bölünme ve tür deðiþtirmede paysahiplerine ve ortaklara tanýnan diðer haklar saklýdýr.
(5) Baðlý þirketin yöneticilerinin, yukarýdaki hükümler dolayýsýyla paysahipleri ve alacaklýlara

karþý doðabilecek sorumluluklarýnýn sonuçlarýnýn hâkim þirket tarafýndan üstlenilmesine iliþkin söz-
leþme geçerlidir.

2. Tam hâkimiyet hâlinde
a) Talimat
MADDE 203 - (1) Bir þirket diðer bir þirketin doðrudan veya dolaylý olarak paylarýnýn ve oy

haklarýnýn yüzde yüzüne sahipse, hâkim þirketin yönetim kurulu, topluluðun belirlenmiþ ve somut
politikalarýnýn gereði olmak þartýyla, baðlý þirkete, onun kaybýna sebep olabilecek sonuçlar doðura-
bilecek olsa bile, yönlendirilmesine ve yönetimine iliþkin talimat verebilir. Baðlý þirketin organlarý
talimata uymak zorundadýr.

b) Ýstisna
MADDE 204 - (1) Baðlý þirketin ödeme gücünü açýkça aþan veya tehlikeye düþürebilecek ya

da önemli varlýklarýný yitirmesine sebep olabilecek talimat verilmez.



---- 623 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

c) Baðlý þirketin organlarýnýn þirkete ve paysahiplerine karþý sorumsuzluðu
MADDE 205 - (1) 203 ve 204 üncü madde kapsamýndaki talimatlara uymalarý nedeniyle, bað-

lý þirketin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek diðer kiþiler þirkete ve
paysahiplerine karþý sorumlu olmazlar.

d) Þirket alacaklýlarýnýn dava hakký
MADDE 206 - (1) Hâkim þirket ve yöneticilerinin, baðlý þirketin kaybýna sebep olan talimat-

larý dolayýsýyla gerçekleþen kayýp o hesap yýlý içinde fiilen denkleþtirilmediði veya kaybýn, zamaný
ve þekli de belirtilerek denkleþtirilmesi ile ilgili olarak, en geç o faaliyet yýlý sonuna kadar, þirkete
herhangi bir denk istem hakký tanýnmadýðý takdirde, baðlý þirketin zarara uðrayan alacaklýlarý hâkim
þirkete ve onun yönetim kurulu üyelerine karþý tazminat davasý açabilirler. Bu davaya 553, 555 ilâ
557, 560 ve 561 inci madde hükümleri uygulanýr.

(2) Krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davalýlar, davacýnýn, denkleþtir-
menin yapýlmadýðýný veya baðlý þirkete istem hakkýnýn tanýnmadýðýný bilerek söz konusu alacaðý do-
ðuran iliþkiye girdiðini veya iþin niteliði gereði bu durumu bilmesi gerektiðini ispatlayarak sorum-
luluktan kurtulurlar.

IX - Çeþitli hükümler
1. Özel denetim
MADDE 207 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi, özel denetçi veya riskin erken saptanmasý ve yö-

netimi komitesinin, baðlý þirketin, hâkim þirketle veya diðer bir baðlý þirketle iliþkilerinde hileli ve-
ya dolanlý iþlem bulunduðunu belirtir þekilde görüþ bildirmiþse, baðlý þirket pay sahibi, bu konunun
açýklýða kavuþturulmasý amacýyla, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesin-
den özel denetçi atanmasýný isteyebilir.

2. Satýn alma hakký
MADDE 208 - (1) Bir þirket doðrudan veya dolaylý olarak diðer bir þirketin paylarýnýn ve oy

haklarýnýn en az yüzde doksanýna sahipse, diðer pay sahipleri karþý oylarý, açtýðý davalar ya da ben-
zeri davranýþlarla çalýþmalarýný engelliyor, dürüstlük kuralýna aykýrý davranýyor, þirketde fark edilir
sýkýntý yaratýyor veya pervasýzca hareket ediyorsa hâkim ortak bu paylarý, varsa borsa, yoksa ger-
çek bilânço deðeri ile satýn almak için mahkemeye baþvurabilir.

3. Güvenden doðan sorumluluk
MADDE 209 - (1) Hâkim þirket, topluluk itibarýnýn, topluma veya tüketiciye güven veren bir

düzeye ulaþtýðý hâllerde, bu itibarýn kullanýlmasýnýn uyandýrdýðý güvenden sorumludur.
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn düzenleme ve denetleme yetkisi
MADDE 210 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý bu Kanunun ticaret þirketlerine iliþkin hüküm-

lerinin uygulamasýyla ilgili tebliðler yayýmlamaya yetkilidir. Anonim ve limited þirketlerin iþlemle-
ri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan denetlenir. Ti-
caret sicil müdürlükleri Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan tebliðlere uyarlar.

(2) Diðer bakanlýk, kurum, kurul ve kuruluþlar, ancak kendilerine kanunla tanýnan yetkinin sý-
nýrlarý içinde kalmak þartýyla ve öngörülen amaç, konu ve þekle tâbi olarak, þirketlere iliþkin düzen-
lemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun ilkelerine ve sistemine aykýrý olamaz. Söz konu-
su düzenlemelerin bu Kanunun sermaye þirketlerine iliþkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn yazýlý uygun görüþü alýnýr. Bakanlýk düzenlemeyi kanuna uygunluk yö-
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nünden inceleyerek görüþünü en geç yedi gün içinde yazýlý olarak ilgili bakanlýk, kurum, kurul ve-
ya kuruluþa bildirir; süresi içinde bildirilmemiþse görüþ olumlu kabul edilir.

(3) Devamlý sayýlabilecek þekilde, kamu düzenine veya iþletme konusuna aykýrý iþlemlerde ve-
ya faaliyetlerde bulunduðu tespit edilen sermaye þirketleri hakkýnda, özel kanunlarýndaki hükümler
saklý kalmak kaydýyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bu tür iþlem veya faaliyetlerin öðrenilmesin-
den itibaren bir yýl içinde fesih davasý açýlabilir.

ÝKÝNCÝ KISIM
Kollektif Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Taným
MADDE 211 - (1) Kollektif þirket ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek ama-

cýyla, gerçek kiþiler arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirinin sorumluluðu þirket alacaklarýna
karþý sýnýrlanmamýþ olan þirkettir.

B) Sözleþme
I - Þekil
MADDE 212 - (1) Kollektif þirket sözleþmesi yazýlý þekle tâbidir; ayrýca, sözleþmedeki imza-

larýn noterce onaylanmasý þarttýr.

II - Zorunlu kayýtlar
MADDE 213 - (1) Kollektif þirket sözleþmesine aþaðýdaki kayýtlarýn yazýlmasý zorunludur:
a) Ortaklarýn ad ve soyadlarýyla yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý.

b) Þirketin kollektif olduðu.

c) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

d) Þirketin iþletme konusu.

e) Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý; para niteliðinde olmayan
sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu; sermaye olarak kiþisel emek konulmuþ-
sa bu emeðin niteliði ve kapsamý ve deðeri.

f) Þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, bunlarýn yalnýz baþýna mý, yoksa birlikte
mi imza koymaya yetkili olduklarý.

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykýrý olmamak þartýyla, þirket sözleþmesine diledikleri ka-
yýtlarý koyabilirler. Þirket sözleþmesinde þirketin iþletme konusunun sýnýrlarýnýn açýkça gösterilme-
si zorunludur.

III - Noksanlýklar
MADDE 214 - (1) Sözleþmesi kanunî þekilde yapýlmamýþ veya sözleþmeye konmasý zorunlu

olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut geçersiz olan bir kollektif þirket, adî þirket hükmün-
de olup, hakkýnda 216 ncý madde hükmü saklý kalmak þartýyla, Borçlar Kanununun adî þirketlere
iliþkin hükümleri uygulanýr.

(2) 12 nci madde hükmü saklýdýr.
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C) Tescil
I - Yükümlülük
MADDE 215 - (1) Kollektif þirketi kuranlar, þirket sözleþmesinin noterlikçe onaylý bir sureti-

ni onay tarihinden itibaren onbeþ gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline ve-
rerek þirketin tescilini istemek zorundadýr. Suret, sicil müdürlüðünce saklanýr ve 213 üncü madde
gereðince sözleþmeye konmasý zorunlu olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar tescil
ve ilân olunur.

II - Yükümlülüðün yerine getirilmemesi
MADDE 216 - (1) Tescil yükümlülüðü yerine getirilmeksizin þirket adýna iþlere baþlanmýþsa,

ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü kiþilere karþý müteselsilen sorumludur.

(2) Bir kollektif þirket sözleþmesi yapýlmaksýzýn, þirketin türünü gösterir bir kaydý içermese bi-
le ortak bir unvan altýnda üçüncü kiþilerle iþlem yapýlmasý veya onlara karþý haksýz bir fiil iþlenme-
si hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi
MADDE 217 - (1) Ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkilerinin düzenlenmesinde sözleþme serbes-

tisi geçerlidir.

B) Þirketin yönetimi
I - Yönetimin kime ait olduðu
1. Genel olarak
MADDE 218 - (1) Ortaklardan her biri, ayrý ayrý þirketi yönetme hakkýný ve görevini haizdir.

Ancak, þirket sözleþmesiyle veya ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla yönetim iþleri ortaklardan biri-
ne veya birkaçýna veya hepsine verilebilir.

(2) Ticarî mümessillere ve diðer ticarî vekillere iliþkin hükümler saklýdýr.

2. Görevden alma
a) Sözleþme ile atama durumunda
MADDE 219 - (1) Yönetim iþleri sözleþme ile bir ortaða verilmiþ ise, onun yönetim hak ve gö-

revi diðer ortaklar tarafýndan sýnýrlandýrýlamayacaðý gibi kendisi görevden de alýnamaz. Ancak, hak-
lý sebeplerin varlýðýnda, ortaklardan birinin istemi üzerine mahkeme kararý ile yönetim hak ve gö-
revi sýnýrlandýrýlabilir veya geri alýnabilir. Görevin yerine getirilmesinde basiretsizlik, aðýr ihmal ve-
ya yönetimde iktidarsýzlýk gibi hâller, haklý sebep sayýlýr.

b) Ortaklar kararý ile atama durumunda
MADDE 220 - (1) Yönetim iþleri, þirket sözleþmesi yapýldýktan sonra alýnan bir kararla bir orta-

ða verilmiþse o ortak, ortaklarýn çoðunluðunun kararýyla görevden alýnabilir. Çoðunluk elde edilemedi-
ði takdirde, yönetim iþlerine bakan ortaðýn þirket sözleþmesini ihlâl ettiði veya olayda haklý sebep bu-
lunduðu iddiasýyla, her ortak ilgili yönetici ortaðýn görevden alýnmasý için mahkemeye baþvurabilir.
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3. Yönetim iþlerinde yalnýz baþýna veya birlikte hareket

MADDE 221 - (1) Þirket iþlerinin yönetimi, þirketlerin hepsine veya birkaçýna verilmiþ ise,
bunlarýn her biri yalnýz baþýna yönetim hakkýný ve görevini haizdir. Bununla beraber þirketi yönet-
mekle yükümlü olan ortaklardan bazýsý, yapýlacak bir iþin, þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný
ileri sürerlerse yönetim hak ve görevini haiz diðer ortaklar çoðunluk kararýyla o iþi yapabilirler.

(2) Þirket sözleþmesinde þirket iþlerinin yönetimi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hare-
ket etmeleri yazýlý ise, ortaklarýn, gecikmesinde tehlike görülen hâller ayrýk olmak üzere her iþte an-
laþmalarý gerekir. Anlaþamadýklarý takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca veri-
lecek karara göre hareket edilir.

4. Diðer ortaklarýn itirazý

MADDE 222 - (1) Yönetim þirket sözleþmesiyle bir ortaða verilmiþse, bu ortak, diðer ortaklar
itiraz etseler ve karþý çýksalar bile, hileye dayalý olmamak þartýyla, þirketin yönetimi için gereken iþ-
lemleri yapabilir.

II - Yönetimin kapsamý

MADDE 223 - (1) Þirketin yönetimine giren hususlar, þirketin amacýný ve konusunu elde et-
mek için yapýlmasý gereken olaðan iþlem ve iþler ile sýnýrlýdýr. Þirketi yönetenler, þirket menfaatine
uygun gördükleri iþlerde sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidirler. Þu kadar ki, baðýþta bu-
lunmak, kefil olmak, üçüncü kiþi lehine garanti vermek, ticarî mümessil tayin etmek ve þirket ko-
nusuna girmiyorsa taþýnmazlarý satmak, satýn almak, güvence göstermek, þirketin özüne iliþkin üre-
tim araçlarýný elden çýkarmak, rehnetmek veya ticarî iþletme rehni kurmak gibi olaðan iþ ve iþlem-
ler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn oybirliði þarttýr.

III - Faiz verme borcu

MADDE 224 - (1) Ortak, yetkisiz olarak þirketten çektiði, þirketten ödünç aldýðý veya þirket
hesabýna bir yerden tahsil ettiði parayý, tahsil tarihinden itibaren, derhal kanunî faizi ile þirkete ver-
mek zorundadýr.

C) Denetim

MADDE 225 - (1) Bir ortak yönetim hakkýný ve görevini haiz olmasa da þirket iþlerinin gidiþi
hakkýnda bizzat bilgi edinmek, þirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi
için þirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkýný haizdir. Buna ay-
kýrý sözleþme geçersizdir.

D) Oy hakký ve kararlar

MADDE 226 - (1) Her ortak bir oy hakkýný haizdir. Buna aykýrý sözleþme geçersizdir.

(2) Þirket sözleþmesinin her ne þekilde olursa olsun deðiþtirilmesine iliþkin kararlar oybirliðiy-
le, diðer kararlar ise, kanunda veya þirket sözleþmesinde aksine hüküm yoksa, ortaklarýn tam sayý-
sýnýn çoðunluðunun oylarýyla verilir.

(3) “Oybirliði” þirketteki ortaklarýn tümünün, “çoðunluk” þirketteki ortaklarýn saltçoðunluðu-
nun olumlu oylarýyla alýnmasý gereken kararlarý ifade eder.
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E) Kâr payý hakký ve zarara katýlma
I - Finansal tablolarýnýn çýkarýlmasý
MADDE 227 - (1) Yönetici ortaklar, þirketin faaliyet dönemi sonunda, bu kanunun ticarî def-

terlere iliþkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun bir finansal tablolarýný hazýrlayýp imza-
lar ve ortaklar kurulunun onayýna sunarlar. Finansal tablolar ortaklarýn çoðunluðunun onayý ile ke-
sinleþir. Ýkinci fýkra hükmü saklý kalmak þartýyla, ayný toplantýda kârýn daðýtýmý da karara baðlanýr.
Toplantýya katýlýp olumsuz oy veren veya toplantýya katýlmalarý engellenen ortaklar bu kararýn ka-
nuna, þirket sözleþmesine, þirket kararlarýna veya dürüstlük kurallarýna aykýrý olmasý hâlinde, kârýn
kullanýlmasý hakkýndaki karar tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davasý açabilirler.

(2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düþen payýn belirlenmesini, þirket sözleþmesiyle veya
sonradan alacaklarý bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kiþiye býrakabilirler. Bu ortaðýn
veya üçüncü kiþinin vereceði kararýn hakkanîyete aykýrý olmamasý þarttýr. Söz konusu kararýn öðre-
nilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi, belirlenen kâr payýnýn ortak tarafýndan tamamen veya kýsmen
alýnmasý veya baþka bir kimseye devredilmesi, zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya örtü-
lü kabulü gösteren durumlarda dava hakký düþer.

(3) Kâr ve zararýn paylaþýlmasýna iliþkin karar hakkanîyet kurallarýna aykýrý olduðu takdirde mah-
kemece iptal olunur. Bu hâlde adî þirkette, kârýn ve zararýn paylaþýlmasýna iliþkin hüküm uygulanýr.

(4) Þirket sözleþmesinde öngörüldüðü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde ödenir.
Kâr avansý verilebilmesi için þirket sözleþmesinde hüküm bulunmalý, faaliyet döneminin en az ye-
di ayý geçmiþ, altý aylýk bir bilânço hazýrlanmýþ, bu bilânço bir yeminli malî müþavir veya serbest
muhasebeci malî müþavir tarafýndan onaylanmýþ ve kamusal yükümler için gerekli karþýlýk ayrýlmýþ
olmalýdýr.

II - Ortaðýn istemleri
MADDE 228 - (1) Her ortak, þirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleþen kârdan kendisine

düþen payý, þirkete ödünç olarak verdiði paranýn ve kararlaþtýrýlmýþsa koyduðu sermayenin faizleri-
ni, þirket sözleþmesi gereðince hak ettiði ücreti; kanuna veya þirket sözleþmesine göre yýl sonu
bilânçosu çýkarýlmamýþsa, çýkarýlmasýný bilânçoda kâr payý saptanmýþsa, saptanmasýný ve alacakla-
rýný istemek hakkýný haizdir.

(2) Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan haklarý kaldýrma veya daraltma sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

III- Zarar payý
MADDE 229 - (1) Ortaklar oybirliði ile karar almadýkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen

kýsmý tamamlamaya zorlanamaz.

(2) Sermayenin zararla eksilen kýsmý, aksine karar yoksa, gerçekleþecek kâr ile kapatýlýr.

F) Rekabet yasaðý
I - Kural
MADDE 230 - (1) Bir ortak, ortaðý olduðu þirketin yaptýðý ticarî iþler türünden bir iþi, diðer or-

taklarýn izni olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gibi ayný tür ticarî iþlerle uðra-
þan bir þirkete sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak olarak giremez.
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(2) Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn, daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de sorumlulu-
ðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortaklarýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri hâlde önceki þirketten iliþiði-
nin kesilmesini aralarýnda açýkça kararlaþtýrmamýþlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayýlýr.

II - Aykýrý hareket

MADDE 231 - (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykýrý hareket ederse, þirket, bu ortaktan taz-
minat istemekte veya tazminat yerine bu ortaðýn kendi adýna yaptýðý iþleri þirket adýna yapýlmýþ say-
makta, üçüncü kiþilerin hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete býrakýlmasýný
istemekte serbesttir.

(2) Bu seçeneklerden birine diðer ortaklar çoðunlukla karar verir. Bu hak, bir iþlemin yapýldý-
ðýnýn veya ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten baþlayarak üç ay ve her hâlde iþ-
lemin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.

(3) Yukarýdaki hükümler, haklarý ihlâl edilen ortaklarýn, þirketin feshini istemek haklarýný etkilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Ýliþkileri

A) Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý

MADDE 232 - (1) Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr. Aksine sözleþ-
me üçüncü kiþilere karþý geçersizdir.

B) Temsil

I - Kapsam

MADDE 233 - (1) Þirketi temsile yetkili olan kimse, þirketin iþletme konusuna giren her tür-
lü iþi ve hukukî iþlemleri þirket adýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak yetkisini haizdir. Bu
yetkiyi sýnýrlayan her þart, iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemez.

(2) Ancak þirket sözleþmesinin tescil ve ilâný gerekli hükümlerine göre þirketin baðlanabilme-
si için birlikte imza þart kýlýnmýþsa, bu þart, üçüncü kiþilere karþý da geçerlidir.

II - Hükümleri

MADDE 234 - (1) Þirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafýndan, açýk veya örtülü ola-
rak þirket adýna yapýlmýþ olan iþlemlerden dolayý, þirket alacaklý ve borçlu olur.

(2) Bir ortaðýn þirkete ait görevlerini yerine getirirken iþlediði haksýz fiillerden þirket de doð-
rudan doðruya sorumludur.

III - Temsil yetkisinin kaldýrýlmasý

MADDE 235 - (1) Haklý sebeplerin varlýðý hâlinde temsil yetkisi, bir ortaðýn baþvurusu üzeri-
ne, mahkemece kaldýrýlabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ih-
tiyatî tedbir olarak kaldýrýp bu yetkiyi bir kayyýma verebilir. Mahkemece resen doðrudan ticaret si-
ciline bildirilen kayyýmýn atanmasýna iliþkin karar hemen tescil ve ilân edilir.

(2) Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz ortaklarýn tümü tarafýndan üçüncü kiþilere karþý ge-
çerli olacak þekilde görevden alýnabilir.
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C) Þirket alacaklýlarýnýn durumu

I - Ortaklarýn kiþisel sorumluluðu

MADDE 236 - (1) Ortaklar, þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün mal-
varlýðý ile sorumludur.

(2) Þirkete yeni giren kiþi, girme tarihinden evvel doðmuþ olsa bile, þirketin borçlarýndan ve ta-
ahhütlerinden diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlýðý ile sorumludur.

(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý olarak sözleþmeye konan þartlar, üçüncü kiþiler hakkýnda
geçerli olmaz.

II- Sorumluluðun derecesi

MADDE 237 - (1) Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket sorumludur.
Ancak; þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket herhangi bir sebeple sona er-
miþ ise, yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve takip yapýlabilir.

(2) Yukarýdaki hükümler, ortaklarýn kiþisel mallarýna ihtiyatî haciz koymaya mani deðildir. Bu
fýkra hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyatî hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü
maddesinin birinci fýkrasýnda öngörülen süre, birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða kar-
þý dava veya takibe baþlama yetkisinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Bununla beraber,
ihtiyatî haciz tutanaðýnýn tebliðinden itibaren kanunî süre içinde þirkete karþý takibe veya davaya
baþlanmadýðý takdirde ihtiyatî haciz düþer.

III - Mahkeme kararý

MADDE 238 - (1) Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan mahkeme kararý, þirket hakkýndaki ta-
kip semeresiz kalmadýkça veya þirket herhangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda
icra edilemez.

(2) Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde, alacaklý þirketle birlikte or-
taklarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan iflâsýný isteyebilir.

IV- Ýflâs

1. Þirketin iflâsý

MADDE 239 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça, ortaklarýn
kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramazlar.

2. Þirketin ve ortaklarýn iflâsý

MADDE 240 - (1) Þirketin iflâsý, ortaklarýn iflâsýný gerektirmez. Ancak depo kararýna raðmen
para yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da tebliðini
ve gereðini yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflâslarýna karar verilmesini mahkemeden
isteyebilirler. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn, þirket masasýndan alacaðýný tamamen ala-
mamasý hâlinde ortaklarý iflâs yoluyla da ayrýca takip hakký saklýdýr.

(2) Ortaklarýn mallarýna adî takip veya iflâs yolu ile baþvurulursa bunlarýn kiþisel alacaklýlarý
ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir öncelik ve imtiyaz hakký yoktur. Ancak, kiþisel alacaklýlar arasýn-
da kanunen rüçhan hakký bulunanlarýn bu haklarý saklýdýr.
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3. Ortaklarýn haklarý
MADDE 241 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde ortaklar, koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan faiz-

ler için masaya giremezler; Ancak, iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý giderler için
herhangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler.

V - Takas
MADDE 242 - (1) Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacaðý ile

takas edemez.

(2) Bir ortak da kiþisel alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný kiþideki bir alacaðý ile takas edemez.

(3) Buna karþýlýk þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin kiþisel borçlusu ise
237 ve 240 ýncý maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý kiþisel olarak takip edilebildi-
ði andan itibaren hem þirket alacaklýsý, hem de ortak takas hakkýný haizdirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Þirketin Sona Ermesi ve Ortaðýn Ayrýlmasý

A) Sona erme
I - Sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 243 - (1) Kollektif þirketler, 253 üncü madde hükmü saklý olmak üzere Borçlar Ka-

nununun 535 ve 536 ncý maddelerinde öngörülen ve aþaðýda yazýlý sebeplerden birinin gerçekleþ-
mesiyle sona erer:

a) Konkordato ile sonuçlanmýþ olsa bile þirketin iflâsý.

b) Þirket sermayesinin tamamýnýn veya üçte ikisinin kaybedilmesine raðmen, sermayenin ta-
mamlanmasýna veya geri kalan sermaya ile yetinmeye karar verilmemiþ olmasý.

c) Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi.

d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapýlmamýþ-
sa, aradan ne kadar süre geçmiþ olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu or-
taðýn noter aracýlýðýyla diðer ortaklara uygun bir öneli içeren ihtar göndermiþ olmasý þartýyla mah-
kemece feshe karar verilmesi.

e) 254 üncü madde hükmü saklý olmak üzere ortaklardan birinin iflâsý.

2. Ýstisnalar
MADDE 244 - (1) Þirket sözleþmesinde belirli bir veya birkaç sebebe özgülenmeksizin genel

bir hükümde fesih sebeplerinden herhangi birinin varlýðý hâlinde þirketin sona ermeyeceðine iliþkin
þart geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykýrý olmamak kaydýyla, bazý belirli fe-
sih sebeplerinin þirketin sona ermesi sonucu doðurmayacaðý þirket sözleþmesinde kabul olunabilir.

3. Haklý sebepler
MADDE 245 - (1) Haklý sebep, þirketin kuruluþuna yol açan fiili veya kiþisel sebeplerin þirke-

tin iþletme konusunun elde edilmesini imkânsýz kýlacak veya güçleþtirecek surette ortadan kalkmýþ
olmasýdýr; özellikle:
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a) Bir ortaðýn, þirketin yönetim iþlerinde veya hesaplarýnýn çýkarýlmasýnda þirkete ihanet etmiþ
olmasý;

b) Bir ortaðýn kendisine düþen aslî görevleri ve borçlarý yerine getirmemesi;

c) Bir ortaðýn kiþisel menfaatleri uðrunda þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný kötüye kul-
lanmasý;

d) Bir ortaðýn, uðradýðý sürekli bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý, üstüne aldýðý þirke-
tin iþlerini yapmak için lüzumlu olan yeteneði ve ehliyetini kaybetmesi;

gibi hâller haklý sebeplerdendir.

(2) (a), (b) ve (c) bentleri gereðince kiþiliðinde fesih sebebi doðmuþ olan ortaðýn dava hakký
yoktur.

4. Özel durumlar

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi

MADDE 246 - (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý
açabilmek için önce ortaða noter aracýlýðýyla uygun öneli içeren bir bildirim gönderilir. Bildirim ve-
rilen önel içinde borcun yerine getirilmesi ihtarýný içerir.

b) Karine

MADDE 247 - (1) Þirket sözleþmesinde öngörülen þirket süresinin sona ermesinden sonra iþ-
lere devam etmek suretiyle örtülü biçimde uzatýlmýþ bulunan veya süresi bir ortaðýn hayatýna bað-
lanýmþ olan þirketler, belirsiz süreli þirket sayýlýrlar.

5. Kiþisel alacaklýlarýn durumu

a) Þirket süresinin uzatýlmasý hâlinde itiraz hakký

MADDE 248 - (1) Ortaklarca alýnan þirketin süresinin uzatýlmasýna iliþkin karara, ortaklardan
herhangi birinin kiþisel alacaklýsý itiraz edebilir.

(2) Ýtiraz edebilmek için alacaklýnýn mahkeme kararý veya o nitelikte belgeye ya da kesinleþ-
miþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilâný tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itirazýn
noter aracýlýðýyla tebliði için notere baþvurulmasý þarttýr. Süresinde yapýlmamýþsa itiraz hakký düþer.

(3) Sürenin uzatýlmasýna iliþkin karar tescil ve ilân edilmemiþ ise alacaklý her zaman bu kara-
ra itiraz edebilir.

b) Haciz ve þirketin feshini isteme hakký

MADDE 249 - (1) Bir ortaðýn kiþisel alacaklýsý, borçlunun kiþisel mallarýndan ve 133 üncü
madde gereðince þirketteki kâr payýndan alacaðýný alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortaða düþecek
paya haciz koydurmaya ve altý ay önce bildirimde bulunmak ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade
etmek üzere, þirketin feshini istemeye yetkilidir.

(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse, fesih
davasý düþer.
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II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân
MADDE 250 - (1) Þirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilân ettirmekle

yükümlüdür. Ýflâs sebebiyle þirketin infisâhý hâlinde bu yükümlülük iflâs memuruna aittir.

(2) Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilân dilekçesi, ölen ortaðýn mi-
rasçýlarýyla birlikte diðer tüm ortaklar; mirasçýlarýn katýlmasý mümkün bulunmayan veya güç olan
hâllerde sað kalan ortaklar tarafýndan verilir.

2. Ortaklarýn yönetim haklarýnýn sona ermesi
MADDE 251 - (1) Þirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiþ þirket adýna ve hesabýna iþlem

yapamazlar; aksi takdirde bu iþlemlerinden müteselsilen ve sýnýrsýz sorumlu olurlar. 252 nci madde
hükümleri saklýdýr.

(2) Fesih kanuna uygun bir þekilde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü kiþilere
karþý sorumluluðu devam eder.

3. Geçici yönetim
MADDE 252 - (1) Bir ortaðýn kýsýtlanmasý veya iflâsýna karar verilmesi hâlinde, Borçlar Ka-

nununun adî þirkete iliþkin, sona ermenin þirket iþlerine etkisini düzenleyen maddesi uygulanýr.

B) Ortaklarýn þirketten ayrýlmasý
I - Çeþitli olasýlýklar
1. Ortaðýn ölümü
MADDE 253 - (1) Þirket sözleþmesinde þirketin ölen ortaðýn mirasçýlarýyla devam edeceðine

iliþkin düzenleme yoksa, mirasçýlarla diðer ortaklarýn oybirliði ile verecekleri karar üzerine þirket
bunlarýn arasýnda devam edebilir. Mirasçýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa,
diðer ortaklar, ölen ortaðýn razý olmayan mirasçýlara düþen paylarý ödeyerek onlarý þirketten çýkarýr
ve aralarýnda þirkete devam edebilirler. Bu durumda sað kalan ortaklardan birinin þirketin devamý-
na onay vermemesi sebebiyle oybirliði saðlanamadýðý takdirde þirket sona erer.

(2) Þirketin, ölen ortaðýn mirasçýlarýyla diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak devam
edeceði hakkýnda þirket sözleþmesinde hüküm varsa; mirasçýlar kollektif sýfatýyla þirkete devam
edip etmemekte serbesttirler. Mirasçýlar þirketin devam etmesini isterlerse, diðer ortaklar bu isteði
kabul etmek zorundadýr. Ancak, kollektif sýfatýyla þirkette kalmak istemeyen mirasçý varsa, ölen or-
taðýn payýndan kendisine düþen tutar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini önerebilir. Di-
ðer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda deðildir. Mirasçýlar þirkete kollektif ortak veya koman-
diter olarak girip girmeyeceklerini ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde þirkete bildirmeli-
dir. Durumun þirkete bildirilmesine kadar, mirasçýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar.
Bu süre içinde bildirimde bulunmamýþ olan mirasçýlar sona ermesinden itibaren kollektif ortak sý-
fatýný alýrlar.

2. Ortaðýn iflâsý
MADDE 254 - (1) Ortaklardan birinin iflâsý hâlinde, müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. Bu

takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý, masaya ödenir. Þu kadar ki; söz-
leþme ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir.
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3. Haklý sebepler

MADDE 255 - (1) Bir ortaðýn kiþiliðinden kaynaklanan sebeplerden dolayý þirketin feshinin is-
tenebileceði durumlarda, diðer ortaklarýn tümü onun þirketten çýkarýlmasýna ve þirketin devamýna
karar verebilir. Þirket sözleþmesinde bu kararýn çoðunlukla alýnmasý öngörülebilir.

(2) Çýkarýlan ortak, bu kararýn noter aracýlýðýyla tebliðinden itibaren üç aylýk hak düþürücü sü-
re içinde þirkete karþý çýkarýlmanýn iptali davasýný açabilir.

(3) Birinci fýkra uyarýnca çýkarma kararý alýnamadýðý takdirde her ortak, þirket merkezinin bu-
lunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortaðýn þirketten çýkarýlmasýný ve ayrýl-
ma payýnýn belirlenmesini isteyebilir.

4. Fesih bildirimi

MADDE 256 - (1) Süresiz þirketlerde ortaklardan biri þirketin feshi bildiriminde bulunduðu
takdirde, diðer ortaklar feshi kabul etmeyerek ortaðý þirketten çýkarýp þirketin kendi aralarýnda de-
vam etmesine karar verebilirler.

(2) Birinci fýkra hükmü, bir ortaðýn kiþisel alacaklýsýnýn 248 veya 249 uncu maddeler gereðin-
ce itiraz veya fesih hakkýný kullanmasý hâllerinde de geçerlidir.

(3) Bu takdirde þirketin devam edeceðine iliþkin karar alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak
faaliyet dönemi sonunda þirketten çýkarýlýr.

5. Ýki kiþilik þirkette

a) Haklý sebeplerin varlýðýnda

MADDE 257 - (1) Yalnýz iki kiþiden oluþan bir kollektif þirkette, ortaklardan birinin þirketten
çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler varsa, diðer ortaðýn istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfi-
yeye karar vermeksizin þirketin bütün iþ ve iþlemleri, varlýklarý alacak ve borçlarý ile davacý ortaða
býrakýlmasýna ve diðer ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu hâlde, çýkarýlan ortak hak-
kýnda 262 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Diðer sebeplerin varlýðýnda

MADDE 258 - (1) Ýki kiþiden oluþan bir þirkette ortaklardan birinin kiþisel alacaklýsý, 248, 249
ve 256 ncý maddelere göre haiz olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan biri iflâs
ederse, diðer ortak, 257 nci maddeden yararlanabilir.

II - Hükümler

1. Tescil

MADDE 259 - (1) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý hâlinde, diðer ortaklar bunu
tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.

(2) Bir ortaðýn ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fýkrasý uygulanýr.

(3) Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý üçüncü kiþilere karþý ancak tescil ve ilân ta-
rihinden itibaren geçerli olur.

(4) Çýkan veya çýkarýlan ortak, bu durumun tescil ve ilân tarihine kadar yapýlan þirket iþlemle-
rinden üçüncü kiþilere karþý sorumludur.
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2. Ayrýlan ortaðýn payý

a) Hesaplama þekli

MADDE 260 - (1) Þirketten çýkan veya çýkarýlan ortaðýn payý, þirket sözleþmesinde aksine hü-
küm yoksa, çýkmanýn istendiði veya ortaðýn çýkarýldýðý tarihteki þirket varlýðý esas alýnarak hesaplanýr.

b) Ödeme þekli

MADDE 261 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, 260 ýncý madde uyarýnca hesaplanan payýný þir-
ketten ancak nakden alabilir.

c) Ödeme zamaný

MADDE 262 - (1) Çýkan veya çýkarýlan ortaðýn 260 ýncý maddede yazýlý kurallara göre hesap-
lanacak payý, þirket sözleþmesinde gösterilen tarihte ve þirket sözleþmesinde hüküm yoksa ayrýlma-
dan sonra çýkarýlacak ilk bilânço tarihinde ödenir.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þirket-
teki sermaye payýný alamaz.

d) Tamamlanmamýþ iþler

MADDE 263 - (1) Çýkarýlan veya çýkan ortak, ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan
doðruya sonuçlarý olan hak ve borçlara katýlýr.

(2) Çýkarýlan veya çýkan ortak, evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý sayý-
lacak þekilde tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz. Ancak; söz konusu iþle-
rin hemen tasfiyesi mümkün olamadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak, her faaliyet dönemi so-
nunda, o yýl içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve devam etmekte olan iþlemlerin o tarihteki durumu
hakkýnda bilgi verilmesini isteyebilir.

e) Zamanaþýmý

MADDE 264 - (1) Þirketin borçlarý için, þirket alacaklýlarýnýn ortaklara ileri sürebilecekleri is-
tem haklarý, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn, þirketin sona erdiðinin veya iflâsýnýn ilân edildiðinin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanmasýndan itibaren üç yýl geçmesiyle zamanaþýmýna uð-
rar; ancak, niteliði nedeniyle, alacaðýn daha kýsa bir zamanaþýmýna baðlandýðý durumlarda o zama-
naþýmý süresi uygulanýr.

(2) Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaþýmý muacceliyet anýndan itibaren iþlemeye
baþlar.

(3) Bu maddede öngörülen zamanaþýmý ortaklarýn birbirlerine karþý olan alacaklarýna uygulanmaz.

f) Özel durumlar

MADDE 265 - (1) Hakkýný elde etmek için sadece paylaþýlmamýþ þirket malvarlýðýna baþvuran
alacaklýya karþý, 264 üncü maddede yer alan üç yýllýk zamanaþýmý ileri sürülemez.

(2) Bir ortak þirketin ticarî iþletmesini devralýrsa, alacaklýlara karþý üç yýllýk zamanaþýmýný ile-
ri süremez. Buna karþýlýk, devralma sebebiyle ayrýlan ortaklar hakkýnda borcun nakli hükümlerine
göre iki yýllýk zamanaþýmý uygulanýr. Üçüncü kiþinin ticarî iþletmeyi alacak ve borçlarýyla devral-
masý hâlinde iki yýllýk zamanaþýmý geçerli olur.
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g) Zamanaþýmýnýn kesilmesi

MADDE 266 - (1) Varlýðýný sürdüren þirkete veya diðer bir ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesil-
mesi þirketten ayrýlan ortaða karþý zamanaþýmýnýn kesilmesi sonucunu doðurmaz.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Tasfiye

A) Genel hükümler

I - Sözleþme serbestisi

1. Kural

MADDE 267 - (1) Þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme bulunmayan durumlarda tasfiye,
bu Bölümdeki hükümlere göre yapýlýr.

2. Ortaklarýn kararlarýna uyma zorunluluðu

MADDE 268 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye süresince ortaklarýn tasfiyeye iliþkin oybirliðiyle
verdikleri kararlara göre hareket ederler.

(2) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarý ve görevden alýnmalarý veya onlara verilecek talimatla il-
gili kararlara katýlma hakký, bir ortaðýn iflâ.sýnda iflâs idaresine, ölümünde mirasçýlara ve kýsýtlan-
masý durumunda kanunî temsilcisine aittir. Mirasçýlar kendilerine oybirliði ile atayacaklarý bir tem-
silci ile temsil ettirirler. Oybirliðine ulaþýlmadýðý takdirde temsilcinin atanmasý mahkemeye aittir.

(3) Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan ihtilaflar, basit yargýlama usulüne göre karara
baðlanýr. Yargýlamada tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir. Kararýn en kýsa zamanda verilmesi ge-
rekir. Bu husustaki kararlar kesindir.

II - Tüzel kiþiliðin devamý

MADDE 269 - (1) Tasfiye hâline giren þirket, ortaklarla olan iliþkilerinde de tasfiye sonuna ka-
dar ve ehliyeti 293 üncü madde hükmü saklý kalarak, tasfiye amacýyla sýnýrlý olarak tüzel kiþiliðini
korur ve ticaret unvanýna (Tasfiye hâlinde) ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder.

III - Ýflâs

MADDE 270 - (1) Bir kollektif þirketin tasfiye hâlinde bulunmasý, iflâsýna engel oluþturmaz.

IV - Þirket alacaklýlarýnýn rüçhan hakký

MADDE 271 - (1) Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn kiþisel ala-
caklarýna karþý haiz olduklarý rüçhan haklarý, þirketin sona ermesinden sonra da devam eder.

B) Tasfiye memurlarý

I - Genel olarak

MADDE 272 - (1) Kollektif þirketin tasfiyesi, iflâs dýþýndaki sona erme hâllerinde tasfiye me-
murlarýna aittir.

II - Seçim ve atama

MADDE 273 - (1) Tasfiye memurlarý þirket sözleþmesiyle, þirketin devamý sýrasýnda veya so-
na ermesinden sonra ortaklarýn oybirliðiyle seçilir.
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(2) Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse, tüm ortaklar veya
bunlarýn kanunî temsilcileri tasfiyeye memur sayýlýr. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzeri-
ne þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki þirket için bir veya bir
kaç tasfiye memuru atar. Mahkeme gerek görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý dinleyebilir.

(3) Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin atayacaðý tasfiye memurlarý ortaklardan
veya üçüncü kiþilerden olabilir.

III - Görevden alma
1. Tasfiye memuru olan ortaklar
a) Sona ermeden önce atanma
MADDE 274 - (1) Tasfiye memurlarý þirket sözleþmesiyle veya þirketin sona ermesinden ön-

ce bir ortaklar kararýyla ortaklar arasýndan seçilmiþlerse, diðer ortaklarýn oybirliðiyle verebilecekle-
ri bir kararla görevden alýnabilirler; oybirliðine ulaþýlamadýðý takdirde, ortaklardan herhangi birinin
istemi üzerine, haklý sebepler varsa, mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

b) Sona ermeden sonra atananlar
MADDE 275 - (1) Þirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memur-

larý, diðer ortaklarýn oybirliðiyle verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oybirliðine ulaþýlma-
dýðý takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine haklý sebepler varsa mahkemece görevden
alýnabilirler.

2. Ortak olmayan tasfiye memurlarý
MADDE 276 - (1) Ortak olmayan tasfiye memurlarý, þirket sözleþmesi veya sonradan verilen

bir kararla ya da þirketin sona ermesinden sonra seçilmiþ olsalar bile, herhalde ortaklarýn oybirliðiy-
le verecekleri bir kararla görevden alýnabilirler. Oybirliðine ulaþýlmadýðý takdirde, ortaklardan her-
hangi birinin istemi üzerine haklý sebeplerden dolayý mahkemece görevden alýnabilirler.

(2) Görevden alýnma davasý þirketin sona ermesinden önce de açýlabilir.

3. Mahkemece atanan tasfiye memurlarý
MADDE 277 - (1) 276 ncý madde, mahkeme tarafýndan atanan tasfiye memurlarýnýn görevden

alýnmalarýna da uygulanýr.

IV - Ýþlem biçimine iliþkin hükümler
1. Birlikte hareket
MADDE 278 - (1) Þirket sözleþmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye iþlerini yalnýz

baþýna görmeye yetkili kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler.

(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnýz baþýna yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüðü þekil-
de tescil ve ilân olunur.

2. Devir yasaðý ve vekil etme
MADDE 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kiþi-

lere devredemez. Ancak, bazý belirli iþ ve iþlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurlarý içlerin-
den birini veya bazýlarýný ya da üçüncü kiþiyi vekil edebilirler.



---- 637 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

3. Temsil
MADDE 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketi mahkemelerde ve dýþarýda tasfiye memur-

larý temsil eder.

(2) Tasfiye memurlarý þirket için yararlý gördükleri takdirde sulhle, vazgeçmeye, kabulle, tah-
kime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni iþlemler de yapabilirler.

(3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif þirket adýna düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin “Tas-
fiye hâlinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý” ibaresi eklenerek tasfiye memurlarý tarafýn-
dan imzalanmasý þarttýr.

(4) Bir tasfiye memurunun görevini yaparken iþlediði haksýz fiillerden þirket de sorumludur.

4. Yalnýz baþýna hareket
MADDE 281 - (1) Üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak öneri, icap, bildirim, ihtar ve teblið gi-

bi beyanlarýn tasfiye memurlarýndan yalnýz birine karþý yapýlmasý yeterlidir.

(2) Þirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarýna baþvurulma-
sýnda tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler.

5. Yetkilerin geniþletilmesi veya daraltýlmasý
MADDE 282 - (1) Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý yetkiler, ortaklar tarafýndan oy-

birliðiyle veya haklý sebeplerin bulunmasý durumunda mahkeme kararý ile daraltýlýp geniþletilebilir.

(2) Tescil ve ilân olunmadýkça yetkilerin daraltýlmasý, iyiniyetli üçüncü kiþilere ileri sürülemez.

V - Tescil ve ilân
MADDE 283 - (1) Tasfiye memurlarýnýn atanmalarýna, deðiþtirilmelerine, görevden alýnmala-

rýna ve yetkilerine iliþkin þirket sözleþmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafýndan ve-
rilen tasfiyeye iliþkin kararlarýn tescil ve ilâný þarttýr.

VI- Ücret
MADDE 284 - (1) Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý, sözleþmede veya sonradan ve-

rilmiþ bir kararda belirtilmediði takdirde ücret alamazlar.

(2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurlarý, ücret kararlaþtýrýlmasa bile, hâlin gereðine göre
takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaþmazlýk durumunda taraflar yargý yoluna baþvurabilir.

VII - Sorumluluk
MADDE 285 - (1) Kanuna, þirket sözleþmesine veya diðer iþ görme þartlarýný gösteren diðer

hükümlere aykýrý hareket ederek, üçüncü kiþileri veya ortaklarý zarara uðratan tasfiye memurlarý,
kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar.

(2) Tasfiye memurlarý, atadýklarý ve hizmete aldýklarý kimselerin kanuna, þirket sözleþmesine veya
diðer iþ görme þartlarýný gösteren hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borçlar Kanununun 100
üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü kiþilere gerekse ortaklara karþý müteselsil olarak sorumludurlar.

(3) Bu davalar, davacýnýn, zararý ve faili öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hâlde zara-
rý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar. Ancak, zararý doðuran fiil bir suç oluþtur-
duðu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zamanaþýmýna baðlý olduðu takdirde
tazminat davasýna da o zamanaþýmý uygulanýr.
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C) Tasfiye iþleri
I - Koruma önlemleri
MADDE 286 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye hâlinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarý-

nýn korunmasý için basiretli bir iþ adamý gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiðince en
kýsa zamanda bitirmekle yükümlüdür.

II - Defter tutma yükümlülüðü
1. Baþlangýç envanteri ve bilânçosu
MADDE 287 - (1) Tasfiye memurlarý, önceden seçilmiþlerse þirketin sona ermesini hemen öz-

leyen günlerde ve þirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiþ veya mahkemece atanmýþlar-
sa seçimlerinden ve atanmalarýndan hemen sonra þirket iþlerini gören kiþileri çaðýrarak onlarla bir-
likte, gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna, þirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bir
bilânço düzenlerler. Tasfiye memurlarý gerek görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için uzman-
lara baþvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilânço, tasfiye memurlarýnýn önünde þirket iþlerini yö-
netenler tarafýndan imzalanýr.

(2) Envanter ve bilânçonun imzasýndan sonra, tasfiye memurlarý sona ermiþ bulunan þirketin
envanterde yazýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Defterler
MADDE 288 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiye iþlemlerinin güvenliðini saðlamak için gereken

defterleri tutmakla yükümlüdür.

3. Son bilânço
MADDE 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurlarý þirket sözleþmesi veya kanun hükümle-

rine göre ortaklarýn sermaye ile kâr ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilânço dü-
zenleyerek ortaklara teblið ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye baþvurarak itiraz
etmezlerse, bilânço kesinleþir.

(2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýndýklarý takdirde tasfiye memur-
larý, bu paylarý her ortaðýn ayrý ayrý adlarýna 296 ncý maddede gösterilen bankalardan birine yatýrýrlar.

4. Saklama zorunluluðu
MADDE 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 82 nci

madde hükmü uygulanýr.

III - Tasfiyenin amacý
MADDE 291 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin faaliyette bulunduðu dönemde baþlanmýþ olup da

henüz sonuçlandýrýlmamýþ olan iþ ve iþlemleri tamamlamaya, þirketin borç ve taahhütlerini yerine ge-
tirmeye, þirketin alacaklarýný toplamaya, gereðinde yargý yolu ile almaya ve varlýklarý paraya çevirme-
ye, net varlýðý elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iþ ve iþlemleri yapmaya yetkili ve zorunludur.

IV - Yeni iþler
1. Kural
MADDE 292 - (1) Tasfiye memurlarý tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir iþlem yapa-

mazlar. Aksi takdirde, bu türlü iþlemlerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen sorumlu olurlar.
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2. Ýstisna
MADDE 293 - (1) Tasfiye memurlarý, þirketin iþletme konusu kapsamýndaki iþlemlere, her

hâlde ortaklarýn oybirliðiyle, feshe mahkemece karar verilmiþ olan durumlarda ortaklar oybirliðini
saðlayamazlarsa, mahkemenin onay kararýyla devam edebilirler.

V - Varlýklarýn paraya çevrilmesi
1. Ayrý ayrý satýþ
MADDE 294 - (1) Tasfiye memurlarý þirketin sona ermesi durumunda þirkete ait taþýnýrlarý, du-

rumun gereklerine göre ya artýrma yoluyla veya pazarlýkla satabilirler. Oybirliðiyle verilen bir ka-
rarla ortaklar baþka bir satýþ þeklini belirlemedikleri takdirde, taþýnmazlar ancak Ýcra ve Ýflâs Kanu-
nu hükümleri uyarýnca açýk artýrma yoluyla satýlabilir.

(2) Ýlgililer arasýnda küçük veya kýsýtlanmýþ bir kiþinin bulunmasý bu hükmün uygulanmasýna
engel olmaz.

2. Toptan satýþ
MADDE 295 - (1) Ortaklar oybirliðiyle karar vermedikçe tasfiye memurlarý þirket varlýklarýný

toptan satamazlar.
3. Paranýn yatýrýlmasý
MADDE 296 - (1) Tasfiye memurlarý, tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin Türk lirasýn-

dan fazlasýný, mahkemece belirlenecek bir bankaya, þirket adýna yatýrýrlar.
VI - Borçlarýn ödenmesi
MADDE 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan

borçlarýný tasfiye memurlarý iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzý-
ný kabule zorunludurlar.

VII - Ortaklarýn ek ödemeleri
MADDE 298 - (1) Bir kollektif þirketin varlýðý, borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde, ka-

lan þirket borçlarýnýn ödenmesini saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara baþvururlar.
VIII - Tasfiyeden arta kalanýn daðýtýlmasý
1. Geçici ödemeler
MADDE 299 - (1) Tasfiye memurlarý, alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde doðmasý olasý hak ve ala-

caklarýna yetecek tutarý alýkoymak þartýyla, mevcut parayý geçici olarak ortaklar arasýnda daðýtabilirler.
2. Son daðýtma
MADDE 300 - (1) Þirketin net varlýðý, þirket sözleþmesine veya sonradan verilecek karara gö-

re, tasfiye memurlarý tarafýndan daðýtýlýr. Sözleþmede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý bulun-
madýðý takdirde daðýtma para olarak yapýlýr.

IX - Ortaklarýn denetleme hakký
1. Bilgi isteme hakký
MADDE 301 - (1) Tasfiye memurlarý, ortaklara, her zaman tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda

bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalý bir belge vermekle yükümlüdürler.
(2) Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve iþlemlerine dair ortaklara hesap verirler.
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2. Defterleri inceleme hakký

MADDE 302 - (1) Tasfiye memurlarý, istem üzerine þirkete ve tasfiyeye iliþkin bütün defter-
leri ve belgeleri tasfiye iþleminin yapýldýðý yerde ortaklara göstermekte zorunludurlar. Ortaklarýn bu
defter ve belgelerden suret almalarýna tasfiye memurlarý engel olamazlar.

X - Tasfiyenin sonu

MADDE 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinme-
si için durum tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Komandit Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Þirketin Niteliði ve Kuruluþu

A) Tanýmý

MADDE 304 - (1) Ticarî bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek amacýyla kurulan, þir-
ket alacaklýlarýna karþý ortaklardan bir veya bir kaçýnýn sorumluluðu sýnýrlandýrýlmamýþ ve diðer or-
tak veya ortaklarýn sorumluluðu belirli bir sermaye ile sýnýrlandýrýlmýþ olan þirket komandit þirkettir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlý olmayan ortaklara komandite, sorumluluðu sýnýrlý olanlara komanditer
denir.

(3) Komandite ortaklarýn gerçek kiþi olmalarý gerekir. Tüzel kiþiler ancak komanditer ortak
olabilirler.

B) Uygulanacak hükümler

MADDE 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklý kalmak þartýyla, kollektif þirkete dair
212 ilâ 216 ncý maddeler komandit þirketler hakkýnda da uygulanýr.

(2) Þirket sözleþmesinde, her komanditer ortaðýn sermayesinin miktarý, cinsi ve ortak sýfatýn-
dan kaynaklanan ve bir yönetim hakký niteliðinde olmamasý gereken, komanditer ortaklara verilen
yönetim görevleri açýkça belirtilir.

C) Sözleþme

I - Yorum

MADDE 306 - (1) Þirketin komandit olup olmadýðý sözleþme hükümlerine göre belirlenir. Or-
taklar tarafýndan þirkete verilen ad ve nitelik o þirketin türünün belirlenmesinde yalnýz baþýna yeter-
li olmaz.

(2) Bir þirketin komandit olduðu açýkça saptanamýyorsa o þirket kollektif sayýlýr.

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu

MADDE 307 - (1) Bir komandit þirket sözleþmesine 213 üncü maddede gösterilen kayýtlardan
baþka komanditerlerin adlarýyla soyadlarý veya unvanlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý
taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarlarý yazýlarak tescil ve ilân ettirilir.

(2) Bir komanditer kiþisel emeðini ve ticarî itibarýný sermaye olarak koyamaz.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ortaklar Arasýndaki Ýliþkiler

A) Sözleþme serbestisi
MADDE 308 - (1) Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan iliþkileri þirket sözleþmesi ile

düzenlenir. Þirket sözleþmesinde hüküm bulunmayan durumlarda bu Bölümde yazýlý hükümler sak-
lý kalmak þartýyla, kollektif þirketlere iliþkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanýr.

B) Komanditerlerin hukukî durumu
I - Yönetim
MADDE 309 - (1) Ýster komandite ister komanditer olsun her ortaðýn bir oy hakký vardýr. Bu

kurala aykýrý düzenlemeler geçersizdir.

(2) Þirket, komanditeler tarafýndan yönetilir.

(3) Komanditerler, þirket iþlerini görmeye görevli ve yetkili olmadýklarý gibi, yönetim hakkýný
haiz kiþilerin yetkileri içinde yaptýklarý iþlere itiraz da edemezler. Ancak; olaðanüstü iþ ve iþlemler-
de, þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi, tür deðiþtirme gibi yapýsal deðiþikliklerde, birleþme, bölün-
me, þirkete ortak alýnmasý ve çýkarýlmasý, payýn devri türünden temel iþlemlerde komanditerler de
oy hakkýný haizdirler.

II - Denetleme
MADDE 310 - (1) Her komanditer, iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde þirketin envanterlerini

bilânçosunu, diðer finansal tablolarýný ve bunlarýn doðruluðunu incelemeye yetkilidir.

(2) Bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi uzmana da yaptýrabilir. Uzmanýn kiþiliði hakkýnda
bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafýndan bir iþlem denetçisi atan-
masýna karar verilir. Bu karar kesindir.

(3) Haklý sebeplerin bulunmasý hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine þirketin iþleri-
nin ve varlýðýnýn bizzat veya bir iþlem denetçisi tarafýndan incelenmesine her zaman izin verebilir.

(4) Bu madde hükümlerine aykýrý þirket sözleþmesi hükümleri geçerli deðildir.

III - Rekabet yasaðý
MADDE 311 - (1) Kollektif ortaklarýn þirket konusunu oluþturan iþlemlerin aynýný yapamaya-

caklarýna iliþkin 230 uncu madde komanditerler hakkýnda uygulanmaz. Ancak komanditer, þirketin
iþletme konusunun kapsamýna giren iþlerle uðraþacak bir ticarî iþletme açar veya böyle bir iþletme
açan bir kiþi ile ortak olur ya da bu nitelikte bir þirkete girerse komandit þirketin belgelerini ve def-
terlerini incelemek hakkýný yitirir.

IV - Kâr ve zarar
1. Genel olarak
MADDE 312 - (1) Komanditer, iþ yýlý sonunda gerçekleþen kâr payýný ve þirket sözleþmesin-

de kararlaþtýrýlmýþ olan faizleri nakden alýr. Fakat koyduðu sermaye herhangi bir sebeple azalmýþ ise
noksaný tamamlanýncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Þu kadar ki, gelecek yýllarda elde edilecek
kâr paylarýndan, sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan önce geçmiþ yýllara ait
birikmiþ faizler ödenir.
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2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr paylarý

a) Usulüne göre gerçekleþtirilmiþ olanlar

MADDE 313 - (1) Komanditer usulüne göre gerçekleþtirilmiþ faizi ve kâr paylarýný þirketin
sonradan meydana gelen zararýný gidermek için geri vermeðe zorunlu tutulamaz.

b) Usulsüz gerçekleþtirilmiþ olanlar

MADDE 314 - (1) Komanditer kanuna ve þirket sözleþmesine göre düzenlenen ve kâr göste-
ren bir bilânçoya göre iyiniyetle aldýðý ve fakat usulsüz gerçekleþtirilmiþ kâr paylarýný veya þirket
sözleþmesi ile kabul edilmiþ olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

V - Ortaklýðýn geçiþi

1. Devir hâlinde

MADDE 315 - (1) Komanditer, þirketteki payýný baþkasýna devredebilir. Fakat devre diðer or-
taklar onay vermemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanýr.

2. Ölüm hâlinde

MADDE 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin ve Ortaklarýn Üçüncü Kiþilerle Olan Ýliþkileri

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 317 - (1) Þirket ve ortaklarýn üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde, bu Bölümdeki özel ku-
rallar saklý kalmak þartýyla kollektif þirkete iliþkin 232 ilâ 242 nci maddelerin hükümleri uygulanýr.

B) Þirketin temsili

MADDE 318 - (1) Komandit þirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafýndan temsil edi-
lir. Kollektif þirketin temsil yetkisinin kapsamý ve sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümleri komandit
þirkete de uygulanýr.

(2) Komanditer ortaklar, ortak sýfatýyla þirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, þirket sözleþ-
mesinde aksine hüküm bulunmamak þartýyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya
seyyar tacir memuru olarak atanabilir.

C) Komanditer ortaðýn sorumluluðu

I - Genel olarak

MADDE 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluðu koyduðu veya taahhüt ettiði sermaye mikta-
rýný aþamaz.

II - Ýstisnalar

1. Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer

MADDE 320 - (1) Adý þirketin unvanýnda bulunan komanditer, üçüncü kiþilere karþý koman-
dite bir ortak gibi sorumlu sayýlýr.
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2. Þirket adýna iþlemde bulunan komanditer
MADDE 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket etti-

ðini açýkça bildirmeksizin þirket adýna iþlemlerde bulunan komanditer ortak, bu iþlemlernedeniyle
iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý komandite ortak gibi sorumlu olur.

(2) Þirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce iþlemler yapýlmýþsa, komanditer, bu tür þirket
borçlarý için, üçüncü kiþilere karþý, sorumluluðunun sýnýrlý olduðunun onlar tarafýndan bilindiðini is-
pat etmediði takdirde, komandite gibi sorumlu tutulur.

(3) Alacaklý komanditerin konulan sermayeye biçilen deðerin bu sermayenin konulduðu anda-
ki deðerinin altýnda olduðunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarýnca komanditer sorumludur.

(4) Komanditer ortak, koymayý taahhüt ettiði sermaye tutarýnca, kendisinin þirkete girmesinden
önce doðan borçlardan da sorumludur.

(5) Komanditerin þirket iþlerinin yönetimine karýþmasý sonucunu doðurmayacak þekilde öðüt
vermesi, görüþ açýklamasý, olaðanüstü iþ ve iþlemlerde ve þirketin iþ ve iþlemleri üzerinde haiz ol-
duðu denetleme haklarýný kullanmasý ve kanunda yazýlý hâllerde yönetim iþlerini gören kimselerin
atanmalarýna ve görevden alýnmalarýna katýlmasý ve þirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve
görevlerde çalýþtýrýlmasý, komanditer sýfatýný ve sorumluluðunu etkilemez.

III - Alacaklýlarýn durumu
1. Takip imkâný
MADDE 322 - (1) Komanditer, koymayý taahhüt ettiði sermaye borcunun henüz ödemediði tu-

tarýna kadar þirket alacaklýlarýna karþý sorumludur. Bu suretle kendisine baþvurulan komanditer or-
tak, þirket alacaklýsýna ödemede bulunduðu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Þirket alacaklýlarý,
þirket sona ermiþ olmadýkça veya þirket aleyhine yapýlan icra takibi semeresiz kalmadýkça koman-
ditere baþvuramazlar.

(2) Þirketin iflâsý hâlinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflâs masasýna geçer.
(3) Komanditer, þirkete koymayý taahhüt ettiði sermayeyi aþan bir tutar ile sorumluluðu üzeri-

ne aldýðýný yazý ile bildirmiþ veya ilân etmiþse üçüncü kiþilere veya bildirimin muhatabýna karþý bu
tutar kadar sorumlu olur.

2. Sermayenin azaltýlmasý
MADDE 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklý kal-

mak þartýyla, gerek doðrudan doðruya gerek faiz veya kâr payýna sayýlmak üzere dolayýsýyla tama-
men veya kýsmen geri alamayacaðý gibi sermayesi herhangi bir sebeple azalmýþsa noksan tamamla-
nýncaya kadar faiz veya kâr payýný da isteyemez Aksi hâlde, komanditer aldýðý para kadar þirket ala-
caklýlarýna karþý 322 nci maddenin birinci fýkrasý gereðince sorumlu olur.

3. Ýflâs
a) Þirketin iflâsý
MADDE 324 - (1) Bir komandit þirketin iflâsý hâlinde þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýk-

ça ortaklarýn kiþisel alacaklýlarý þirket mallarýna baþvuramaz.
(2) Komanditerlerin koyduklarý sermaye de, þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý olduðu

gibi öncelikle haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr.
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b) Komanditelerin sorumluluðu

MADDE 325 - (1) Þirketin varlýðý þirket alacaklýlarýna yetmeyecek olursa, bu alacaklýlar geri
kalan alacaklarýndan dolayý komanditelerin kiþisel mallarýna baþvurabilirler.

(2) Ortaklarýn kiþisel mallarýna baþvurulmasý hâlinde þirket alacaklýlarýnýn, ortaklarýn kiþisel
alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký yoktur.

c) Komanditerin iflâsý

MADDE 326 - (1) Þirket ve iflâs hâlinde masasý veya þirket alacaklýlarý, iflâs etmiþ bir koman-
diterin masasýna baþvururlarsa, bunlarýn, müflis komanditerin kiþisel alacaklýlarýna karþý rüçhan
hakký yoktur.

4. Takas

MADDE 327 - (1) Þirketten alacaðý olan bir kiþinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme-
miþ veya koyduðu sermayeyi geri almýþ bir komanditere borcu varsa, bu kiþi þirketteki alacaðýný ko-
manditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak hükümler

MADDE 328 - (1) Kollektif þirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýk-
ma ve çýkarýlmasýna iliþkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit þirketlerde de uygula-
nýr. Ancak, þirket sözleþmesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya kýsýt-
lanmasý þirketin sona ermesi sonucunu doðurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Anonim Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Genel Hükümler, Kuruluþ ve Temel Ýlkeler

A) Genel Hükümler

I - Taným

MADDE 329 - (1)Anonim þirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüþ olan, borçlarýndan dolayý yalnýz
malvarlýðýyla sorumlu bulunan þirkettir.

(2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile ve þirkete karþý sorumludur.

II - Özel kanunlara baðlý anonim þirketler

MADDE 330 - (1) Özel kanunlara baðlý anonim þirketlere, kanunlarýndaki hükümler saklý kal-
mak kaydýyla, bu Kýsým hükümleri uygulanýr.

III - Amaç ve konu

MADDE 331 - (1) Anonim þirketler, kanunen yasaklanmamýþ her türlü ekonomik amaç ve ko-
nular için kurulabilir.
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IV - En az sermaye tutarý

MADDE 332 - (1) Tamamý esas sözleþmede taahhüt edilmiþ bulunan sermayeyi ifade eden
esas sermaye ellibin Türk Lirasýndan ve sermayenin artýrýlmasýnda yönetim kuruluna tanýnmýþ yet-
ki tavanýný gösteren kayýtlý sermaye sistemini kabul etmiþ bulunan halka açýk olmayan anonim þir-
ketlerde baþlangýç sermayesi yüzbin Türk Lirasýndan aþaðý olamaz. Bu en az sermaye tutarý Bakan-
lar Kurulunca artýrýlabilir.

(2) Bu Kanun anlamýnda, kayýtlý sermayeli anonim þirketlerde baþlangýç sermayesi kuruluþta
ve sisteme ilk geçildiðinde sahip olunmasý zorunlu olan sermayedir; çýkarýlmýþ sermaye ise, çýkarýl-
mýþ paylarýn tümünün itibarî deðerlerinin toplamýný temsil eder.

(3) Halka açýk olmayan anonim þirketler gerekli þartlarý yitirdiklerinde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýndan izin alarak kayýtlý sermaye sisteminden çýkabilecekleri gibi, bu sisteme alýnýrken ara-
nan nitelikleri yitirdikleri takdirde, istemleri bulunmasa bile ayný Bakanlýk tarafýndan sistemden çý-
kartýlýrlar.

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklýdýr.

V - Devletin gözetimi

1. Ýzin

MADDE 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle, faaliyet alanlarý be-
lirlenip, ilân edilecek anonim þirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ile kurulur. Bu þirketle-
rin esas sözleþme deðiþiklikleri de ayný Bakanlýðýn iznine baðlýdýr. Bakanlýk incelemesi sadece ka-
nunun emredici hükümlerine aykýrýlýk bulunup bulunmadýðý yönünden yapýlabilir. Bunun dýþýnda
hukukî konumu, niteliði ve iþletme konusu ne olursa olsun anonim þirketin kuruluþu ve esas sözleþ-
me deðiþiklikleri herhangi bir makamýn iznine baðlanamaz.

2. Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda temsili

MADDE 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kiþilerinden birine, esas sözleþmede ön-
görülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, iþletme konusu kamu hizmeti olan anonim þirketle-
rin yönetim kurullarýnda temsilci bulundurmak hakký verilebilir.

(2) Birinci fýkrada yazýlý þirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulunda-
ki temsilcileri, ancak bunlar tarafýndan görevden alýnabilir.

(3) Kamu tüzel kiþilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafýndan seçilen üye-
lerin hak ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kiþileri, þirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu
sýfatla iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlarýyla paysahip-
lerine karþý sorumludur. Tüzel kiþinin rücû hakký saklýdýr.

B) Kuruluþ

I - Kurucu iþlem

MADDE 335 - (1) Þirket, kurucularýn kanuna uygun olarak düzenlenen, imzalarýnýn noterce
onaylandýðý esas sözleþmede, anonim þirket kurma iradelerini açýklamalarý ve sermayenin tamamý-
ný þartsýz taahhüt etmeleriyle kurulur.

(2) 355 inci maddenin birinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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II - Kuruluþ belgeleri
MADDE 336 - (1) Esas sözleþme, kurucular beyaný, deðerleme raporlarý, ayýn ve iþletme dev-

ralýnmasýna iliþkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan þirketle, kurucular ve diðer kiþi-
lerle yapýlan ve kuruluþla ilgili olan sözleþmeler ile iþlem denetçisi raporu, kuruluþ belgeleridir.
Bunlar, sicil dosyasýna konulur ve birer nüshalarý þirket tarafýndan beþ yýl süreyle saklanýr.

III - Kurucular
1. Taným
MADDE 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleþmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kiþiler kurucudur.
(2) Kurucular, birinci fýkrada yazýlý iþlemi, üçüncü bir kiþinin hesabýna yaptýklarý takdirde, bu ki-

þi de kuruluþtan doðan sorumluluk bakýmýndan kurucu sayýlýr. Söz konusu üçüncü kiþi, kendisi hesa-
býna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediðini ileri süremez.

2. Asgarî sayý
MADDE 338 - (1) Anonim þirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla ku-

rucunun varlýðý þarttýr. 330 uncu madde hükmü saklýdýr.
(2) Paysahibi olmasý hâlinde þirket hariç, sayýsý bire inerse bu durum yönetim kurulu tarafýn-

dan yedi gün içinde tescil olunur; aksi hâlde doðacak zarardan yönetim kurulu sorumludur.
IV - Esas sözleþme
1. Ýçerik
MADDE 339 - (1) Esas sözleþmenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn

noterce onaylanmasý þarttýr.
(2) Esas sözleþmeye aþaðýdaki hususlar yazýlýr:
a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunacaðý yer.
b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu.
c) Þirketin sermayesi ile her payýn itibarî deðeri, bunlarýn ödenmesinin þekil ve þartlarý.
d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazýlý olacaklarý; belirli paylara tanýnan imtiyazlar; de-

vir sýnýrlamalarý.
e) Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve ayýnlar; bunlarýn deðerleri; bunlara karþýlýk ve-

rilecek paylarýn miktarý, bir iþletme ve ayýn devir alýnmasý söz konusu olduðu takdirde, bunlarýn be-
deli ve þirketin kurulmasý için kurucular tarafýndan þirket hesabýna satýn alýnan mallarýn bedelleriyle,
þirketin kurulmasýnda hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarý.

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diðer kimselere þirket kârýndan saðlanacak menfaatler.
g) Yönetim kurulu üyelerinin sayýlarý, bunlardan þirket adýna imza koymaya yetkili olanlar.
h) Genel kurullarýn toplantýya nasýl çaðrýlacaklarý; oy haklarý.
ý) Þirket bir süre ile sýnýrlandýrýlmýþsa, bu süre.
i) Þirkete ait ilânlarýn nasýl yapýlacaðý.
j) Paysahiplerinin taahhüt ettiði sermaye paylarýnýn türleri ve miktarlarý.
k) Þirketin faaliyet (hesap) yýlý (dönemi).
(3) Ýlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleþme ile atanýr.
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2. Emredici hükümler
MADDE 340 - (1) Esas sözleþme, bu Kanunun anonim þirketlere iliþkin hükümlerinden ancak,

Kanunda buna açýkça izin verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn, öngörülmesine izin verdiði ta-
mamlayýcý esas sözleþme hükümleri o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm doðururlar.

V - Taahhüdün onaylanmasý
MADDE 341 - (1) Esas sermayeyi oluþturan paylarýn tamamýnýn, kurucular tarafýndan esas

sözleþmede taahhüt olunduðu, esas sözleþmenin altýnda yer alan bir noter þerhi ile onaylanýr.

VI - Aynî sermaye
1. Aynî sermaye konulabilecek malvarlýðý unsurlarý
MADDE 342 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden deðer-

lendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlýðý unsur-
larý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiþ
alacaklar sermaye olamaz.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.

2. Deðer biçme
MADDE 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluþ sýrasýnda devralýnacak iþletmelere ve ayýnlara, þir-

ket merkezinin bulunacaðý yer asliye ticaret mahkemesi tarafýndan atanan bilirkiþilerce deðer biçi-
lir. Deðerleme raporunda, seçilen deðerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uy-
gun yöntem olduðunun gerekçelerle ve ayrýntýlý bir þekilde açýklanmasý þarttýr. Resmî nitelik taþý-
yan bu rapora mahkemede, kurucular, iþlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.

(2) Sermaye olarak konulan alacaklarýn varlýðý ve deðeri bir yeminli malî müþavir veya serbest
muhasebeci malî müþavir raporuyla belirlenir.

VII - Pay bedellerinin ödenmesi
1. Nakdî sermaye
MADDE 344 - (1) Nakden taahhüt edilen paylarýn itibarî deðerlerinin en az yüzde yirmibeþi

tescilden önce, gerisi de þirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Paylarýn çýkarma prim-
lerinin tamamý tescilden önce ödenir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine iliþkin hükümleri saklýdýr.

2. Ödeme yeri
MADDE 345 - (1) Nakdî ödemeler, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayýlý Bankalar Kanununa bað-

lý bir bankada veya özel finans kurumunda, kurulmakta olan þirket adýna açýlacak özel bir hesaba,
sadece þirketin kullanabileceði þekilde yatýrýlýr. Taahhüt edilen paylarýn, kanunda veya esas sözleþ-
mede öngörülmüþ bulunan ve kanunda yazýlý olandan daha yüksek olan tutarlarýnýn ödendiði, tica-
ret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile kanýtlanýr. Banka, bu tutarý, þirketin tüzel kiþilik ka-
zandýðýný bildiren bir sicil müdürlüðü yazýsýnýn sunulmasý üzerine, sadece þirkete öder.

(2) Þirket, 335 inci maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen noter onayý tarihinden itibaren, üç
ay içinde tüzel kiþilik kazanamadýðý takdirde, bu hususu doðrulayan bir sicil müdürlüðü yazýsýnýn
sunulmasý üzerine, bedeller banka tarafýndan sahiplerine geri verilir.
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3. Halka önerilecek paylar
MADDE 346 - (1) Esas sözleþmede taahhüt edilmiþ olup da, taahhüt sahiplerince, þirketin tes-

cilinden itibaren en geç iki ay içinde halka önerileceði esas sözleþmede belirtilmiþ ve ayrýca garan-
ti edilmiþ bulunan nakdî paylarýn karþýlýklarý satýþtan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin
halka önerilmesi sermaye piyasasý mevzuatýna göre yapýlýr. Satýþ süresinin sonunda, paylarýn itibarî
deðerlerinin, varsa çýkarma priminin karþýlýðý þirkete, giderler düþtükten sonra kalan tutar ise, pay
senetlerini halka öneren paysahiplerine ödenir.

(2) Halka önerilip de süresinde satýlmayan paylarýn bedellerinin tamamý, süresinde halka öne-
rilmeyen paylarýn bedellerinin ise, yüzde yirmi beþi iki aylýk süreyi izleyen üç gün içinde ödenir.

VIII - Paylar
MADDE 347 - (1) Ýtibarî deðerinden aþaðý bedelle pay çýkarýlamaz. Paylarýn itibarî deðerden

yüksek bir bedelle (primli) çýkarýlabilmeleri için, esas sözleþmede veya genel kurul kararýnda hü-
küm bulunmalýdýr.

IX - Kurucu menfaatleri
MADDE 348 - (1) Kuruculara, þirketi kurduklarý sýrada harcadýklarý emeðe karþýlýk olarak pa-

ra ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, þirket sermayesinin azalmasý sonucunu doðuracak bir men-
faatin tanýnmasýna iliþkin esas sözleþme hükümleri geçersizdir. Ancak, daðýtýlabilir kârdan 519 un-
cu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beþ kâr payý ayrýldýk-
tan sonra kalanýn onda biri, bu hakkýn esas sözleþmede ilk defa öngörüldüðü tarihteki sermaye dik-
kate alýnmaksýzýn, kuruculara ödenir.

(2) Kâr daðýtýlmasa bile, kurucu intifa senedi sahipleri, esas sözleþmede öngörülen kâr payýný
alýrlar.

X - Kurucular beyaný
MADDE 349 - (1) Kurucular tarafýndan, kuruluþa iliþkin bir beyan imzalanýr. Beyan, dürüst

bir þekilde bilgi verme ilkesine göre, doðru ve eksiksiz olarak hazýrlanýr. Beyanda; aynî sermaye ko-
nuluyor, bir ayýn ya da iþletme devralýnýyorsa, bunlara verilecek karþýlýðýn uygunluðuna; bu tür ser-
mayenin ve devralmanýn gerekliliðine, bunlarýn þirkete olan yararlarýna iliþkin belgeli, gerekçeli ve
kesin ifadeli açýklamalar yer alýr. Ayrýca, þirket tarafýndan iktisap edilen menkul kýymetlerle, bun-
larýn iktisap fiyatlarý, sözkonusu menkul kýymetleri çýkaranlarýn son üç yýllýk, gereðinde konsolide
finansal tablolarýnýn deðerlendirilmelerine ve çözümlenmelerine iliþkin bilgiler, þirketin yüklendiði
önemli taahhütler, makina ve benzerleri mallarýn ve herhangi bir aktif deðerin alýmýna iliþkin bað-
lantýlar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karþýlaþtýrýlarak, açýklanýr.

(2) Ayrýca, kuruculara tanýnan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alýr. Kimlerin halka öner-
me amacýyla ne miktarda pay taahhüt ettiði, pay taahhüdünde bulunanlarýn birbirleri ile iliþkileri;
bunlar bir þirketler topluluðuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile iliþkileri, kuruluþu inceleyen iþ-
lem denetçisine ve diðer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, be-
yanda açýklanýr.

XI - Halka önerme taahhüdü
MADDE 350 - (1) 346 ncý madde uyarýnca, halka arzedilmek üzere pay taahhüdünde bulunul-

duðu takdirde, halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafýndan onay-
lanmýþ kabul edilir.
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XII - Ýþlem denetçisi raporu

MADDE 351 - (1) Kuruluþun denetlenmesine iliþkin rapor iþlem denetçisi tarafýndan verilir.
Bu raporu, küçük ölçekli ve halka açýk olmayan anonim þirketlerde en az iki yeminli mâlî müþavir
veya serbest muhasebeci malî müþavir de düzenlemeye yetkilidir. Ýþlem denetçisi, kuruluþ raporun-
da paylarýn tamamýnýn taahhüt edildiðini; pay bedellerinin, kanunda veya esas sözleþmede öngörül-
müþ bulunan en az tutarlarýnýn, kanuna uygun olarak bankaya yatýrýldýðýný ve buna iliþkin banka
mektubunun mevcut olduðunu; bu yükümün dolanýldýðýna iliþkin açýk bir belirti bulunmadýðýný;
aynî sermaye ve devralýnan ayýnlar için mahkemece atanan bilirkiþilerce deðerleme yapýldýðýný,
mahkemece resmîyet verilen raporun dosyaya sunulduðunu; kurucu menfaatlerinin kanuna uygun
olduðunu; kurucular beyaný ile ilgili açýk bir uygunsuzluðun, aþýrý bir deðerin ve iþlemlerde görü-
nür bir yolsuzluðun bulunmadýðýný ve diðer kuruluþ belgelerinin mevcut olduðunu, gerekli noter
onaylarýnýn ve izinlerin alýndýðýný açýklar.

XIII - Kuruluþtan önce pay taahhüdünün devri

MADDE 352 - (1) Pay taahhüdünün, þirketin tescilinden önce devri, þirkete karþý geçersizdir.

XIV - Fesih davasý

MADDE 353 - (1) Anonim þirketin butlanýna veya yokluðuna karar verilemez. Ancak, þirke-
tin kurulmasýnda kanun hükümlerine aykýrý hareket edilmek suretiyle, alacaklýlarýn, paysahiplerinin
veya kamunun menfaatleri önemli bir þekilde tehlikeye düþürülmüþ veya ihlâl edilmiþ olursa, yöne-
tim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, ilgili alacaklýnýn ve paysahibinin istemi üzerine þir-
ketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesince þirketin feshine karar verilir. Mah-
keme davanýn açýldýðý tarihte gerekli önlemleri alýr.

(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleþmeye veya kanuna aykýrý hususlarýn düzeltilebil-
mesi için mahkeme süre verebilir.

(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargýlama aþamasýnda delil su-
nulamayacaðý gibi bir davanýn beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Dava,
acele iþlere iliþkin usule tâbîdir.

(4) Davanýn, þirketin tescil ve ilânýndan itibaren üç aylýk hak düþürücü süre içinde açýlmasý
þarttýr.

(5) Davanýn açýldýðý ve kesinleþmiþ olan mahkeme kararý, mahkemenin bildirimi üzerine, der-
hal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrýca, yönetim
kurulu, tescil ve ilâný yapýlan hususu, tirajý ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapý-
lan en az bir gazetede ilân eder; web sitesine koyar.

XV - Þirketin tescili ve ilâný

MADDE 354 - (1) Þirket esas sözleþmesinin tamamý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle
kurulacak olan anonim þirketlerde izin alýnmasýný, diðer þirketlerde 335 inci maddenin birinci fýk-
rasý uyarýnca þirketin kuruluþunu izleyen otuz gün içinde þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas
sözleþmeye, aþaðýda sayýlanlar dýþýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz. Bu hu-
suslar þunlardýr:
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a) Esas sözleþmenin tarihi.

b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

c) Þirketin, varsa süresi.

d) Þirketin sermayesi, ödenmesinin þekil ve þartlarý ile paylarýn itibarî deðerleri, varsa imtiyazlar.

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazýlý olduklarý.

f) Þirketin nasýl temsil olunacaðý.

g) Yönetim kurulu üyeleriyle, þirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý, unvanlarý, yer-
leþme yerleri ve vatandaþlýklarý.

h) Þirketin yapacaðý ilânlarýn þekli; esas sözleþmede buna iliþkin hüküm bulunduðu takdirde,
yönetim kurulu kararlarýnýn paysahiplerine nasýl bildirileceði.

(2) Þubeler; merkezin sicil kaydýna gönderme yapýlarak bulunduklarý yer ticaret siciline tescil
olunurlar.

XVI - Tüzel kiþiliðin kazanýlmasý

MADDE 355 - (1) Þirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.

(2) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar ve taahhütlere giriþenler, bu iþlem ve taahhütler-
den kiþisel olarak ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, iþlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak þir-
ket adýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylýk süre için-
de bu taahhütler þirket tarafýndan kabul olunmuþsa, yalnýz þirket sorumlu olur.

(3) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-
larýn paysahiplerine rücu haklarý yoktur.

C) Kanuna karþý hile

MADDE 356 - (1) Þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde bir iþletme veya aynîn, sermaye-
nin onda birini aþan bir bedel karþýlýðýnda devralýnmasýna veya kiralanmasýna iliþkin sözleþmeler,
genel kurulca onaylanýp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleþmelerin onaylan-
masýndan ve tescilinden önce, bunlarýn ifasý amacýyla yapýlmýþ olan ödemeler dâhil, her türlü tasar-
ruf geçersizdir.

(2) Genel kurul kararýný vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine mahkemece atana-
cak bilirkiþi, þirket tarafýndan devrolunacak ya da kiralanacak iþletme ve ayýnlara deðer biçer. Ra-
por resmî nitelik taþýr.

(3) Toplantý ve karar nisabýna 421 inci maddenin dördüncü fýkrasý uygulanýr.

(4) Sözleþme genel kurulun onay kararýyla birlikte tescil ve ilân olunur.

(5) Þirketin iþletme konusunu oluþturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayýn ve iþletme-
ler hakkýnda bu madde hükmü uygulanmaz.

D) Temel ilkeler

I - Eþit iþlem ilkesi

MADDE 357 - (1) Paysahipleri eþit þartlarda eþit iþleme tâbi tutulur.
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II - Paysahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 358 - (1) Ýþtirak taahhüdünden doðan borç hariç, paysahipleri þirkete borçlanamaz;

meðerki, borç þirketle, þirketin iþletme konusu ve paysahibinin iþletmesi gereði olarak yapýlmýþ bu-
lunan bir iþlemden doðmuþ olsun ve emsalleriyle ayný veya benzer þartlara tâbî tutulsun.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

A) Genel olarak
I - Atama ve seçim
1. Üyelerin sayýsý ve nitelikleri
MADDE 359 - (1) Anonim þirketin, esas sözleþmeyle atanmýþ veya genel kurul tarafýndan se-

çilmiþ, bir veya daha fazla kiþiden oluþan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üye-
nin yerleþme yerinin Türkiye’de bulunmasý ve Türk vatandaþý olmasý þarttýr.

(2) Bir tüzel kiþi yönetim kuruluna üye seçildiði takdirde, tüzel kiþiyle birlikte, tüzel kiþi adý-
na, tüzel kiþi tarafýndan belirlenen sadece bir gerçek kiþi de tescil ve ilân olunur; ayrýca tescil ve
ilânýn yapýlmýþ olduðu, þirketin web sitesinde hemen açýklanýr. Tüzel kiþi adýna sadece, bu tescil
edilmiþ kiþi toplantýlara katýlýp oy kullanabilir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiþi adýna tescil edilecek gerçek kiþinin tam ehliyetli ol-
malarý þarttýr. Yönetim kurulu üyelerinin en az yarýsýyla tüzel kiþi adýna tescil ve ilân edilen kiþinin
ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öðrenim görmüþ olmasý þarttýr.

(4) Üyeliði sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
2. Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil edilmesi
MADDE 360 - (1) Esas sözleþmede öngörülmek þartý ile, belirli pay gruplarýna, belirli bir grup

oluþturan paysahiplerine ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilir. Bu amaçla,
yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluþturan pay sahipleri, belirli pay gruplarý ve azlýk ara-
sýndan seçileceði esas sözleþmede öngörülebileceði gibi, esas sözleþmede yönetim kurulu üyeliði
için aday önerme hakký da tanýnabilir. Haklý bir neden gösterilmedikçe, genel kurul tarafýndan, yö-
netim kurulu üyeliðine önerilen adayýn veya hakkýn tanýndýðý gruba ve azlýða dâhil bir paysahibinin
üye seçilmesi zorunludur. Bu þekilde tanýnacak temsil edilme hakký, halka açýk anonim þirketlerde
yönetim kurulu üye sayýsýnýn üçte ikisini aþamaz.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnan paylar imtiyazlý sayýlýr.
3. Sigorta
MADDE 361 - (1) Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarýyla þirkete vere-

bilecekleri zarar, þirket sermayesinin yüzde yirmibeþini aþan bir bedelle sigorta ettirilmiþ ve bu su-
retle þirket güvence altýna alýnmýþsa, bu husus halka açýk þirketlerde Sermaye Piyasasý Kurulunun
ve ayrýca pay senetleri borsada iþlem görüyorsa borsanýn bülteninde duyurulur ve kurumsal yöne-
tim ilkelerine uygunluk deðerlendirilmesinde dikkate alýnýr.

4. Görev Süresi
MADDE 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yýl süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Esas sözleþmede aksine hüküm yoksa, ayný kiþi yeniden seçilebilir.
(2) 334 üncü madde hükmü saklýdýr.
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II - Üyeliðin boþalmasý

MADDE 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üye-
lik boþalýrsa, yönetim kurulu, kanunî þartlarý haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliðine se-
çip ilk genel kurulun onayýna sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduðu genel kurul toplantýsý-
na kadar görev yapar ve onaylanmasý hâlinde selefinin süresini tamamlar.

(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsýna karar verilir veya ehliyeti kýsýtlanýr ya da bir
üye üyelik için gerekli kanunî þartlarý yahut esas sözleþmede öngörülen nitelikleri yitirirse, bu kiþi-
nin üyeliði, herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn, kendiliðinden sona erer.

III - Görevden alma

MADDE 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleþmeyle atanmýþ olsalar bile, gündemde,
ilgili bir hüküm varsa veya sebeplerin önemli olmasý hâlinde, gündemde madde bulunmasa bile, her
zaman genel kurul kararýyla görevden alýnabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiþi, kendi adý-
na tescil edilmiþ bulunan kiþiyi her zaman deðiþtirebilir.

(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alýnan üyenin tazminat hakký saklýdýr.

B) Yönetim ve temsil

I - Genel olarak

1. Esas

MADDE 365 - (1) Anonim þirket, yönetim kurulu tarafýndan yönetilir ve temsil olunur. Ka-
nundaki ayrýk hükümler saklýdýr.

2. Görev daðýlýmý

MADDE 366 - (1) Yönetim kurulu her yýl üyeleri arasýndan bir baþkan ve bulunmadýðý zaman-
larda ona vekâlet etmek üzere, en az bir baþkan vekili seçer. Esas sözleþmede, baþkanýn ve baþkan
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafýndan seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim kurulu, iþlerin gidiþini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazýrlamak,
kararlarýný uygulatmak veya iç denetim amacýyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabi-
leceði komiteler ve komisyonlar kurabilir.

3. Yönetimin devri

MADDE 367 - (1) Esas sözleþmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulu, düzenlenecek
bir örgüt yönetmeliðine göre, yönetimi, kýsmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üye-
sine veya üçüncü kiþilere devretmeye yetkili kýlýnabilir. Bu yönetmelik yönetimi düzenler; bunun
için gerekli olan görev yerlerini gösterir, görevleri tanýmlar, özellikle kimin kime baðlý ve bilgi sun-
makla yükümlü olduðunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine, paysahiplerini ve korunmaya de-
ðer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklýlarý, yönetim örgütü yönetmeliði hak-
kýnda, yazýlý olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediði takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

4. Ticarî mümessil ve vekiller

MADDE 368 - (1) Yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller atayabilir.
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5. Özen ve baðlýlýk yükümlülüðü

MADDE 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kiþiler, görevlerini ted-
birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve þirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarýna uyarak
gözetmek yükümlülüðü altýndadýrlar.

(2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

(3) Üyelerin ve yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken, bu madde anlamýnda özenle hare-
ket ettikleri karinedir.

II. Temsil yetkisi

1. Genel olarak

MADDE 370 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, temsil yetkisi çift imza ile kullanýl-
mak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla üyeye (murahhas) veya üçüncü kiþile-
re (müdürler) devredebilir. Son durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz ol-
masý þarttýr.

2. Kapsam ve sýnýrlar

MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar þirketin amacýna ve iþletme konusuna giren her tür
iþleri ve hukukî iþlemleri, þirket adýna yapabilir ve bunun için þirket unvanýný kullanabilirler. Kanu-
na ve esas sözleþmeye aykýrý iþlemler dolayýsýyla þirketin rücu hakký saklýdýr.

(2) Temsile yetkili olanlarýn, üçüncü kiþilerle, iþletme konusu dýþýnda yaptýðý iþlemler de þirke-
ti baðlar; meðerki, üçüncü kiþinin, iþlemin iþletme konusu dýþýnda bulunduðunu bildiði veya duru-
mun gereðinden, bilebilecek durumda bulunduðu ispat edilsin. Þirket esas sözleþmesinin ilân edil-
miþ olmasý, bu hususun ispatý açýsýndan, tek baþýna yeterli delil deðildir.

(3) Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilere karþý hüküm ifade etmez;
ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine özgülendiðine veya birlikte kul-
lanýlmasýna iliþkin tescil ve ilân edilen sýnýrlamalar geçerlidir.

(4) Temsile yetkili kiþiler tarafýndan yapýlan iþlemin esas sözleþmeye veya genel kurul kararýna
aykýrý olmasý, iyiniyet sahibi üçüncü kiþilerin o iþlemden dolayý þirkete baþvurmalarýna engel deðildir.

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanlarýn, görevlerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiil-
lerden þirket sorumludur. Þirketin rücû hakký saklýdýr.

3. Ýmza þekli

MADDE 372 - (1) Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirketin unvaný altýnda imza atarlar.
40 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Þirket tarafýndan düzenlenecek belgelerde þirketin merkezi, sicile kayýtlý olduðu yer ve si-
cil numarasý gösterilir.

4. Tescil ve ilân

MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kiþileri ve bunlarýn temsil þekillerini göste-
rir kararýnýn noterce onaylanmýþ suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.
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(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kiþilerin seçimine veya atanmala-
rýna iliþkin herhangi bir hukukî sakatlýk, þirket tarafýndan üçüncü kiþilere, ancak sakatlýðýn bunlar
tarafýndan bilindiðinin ispat edilmesi þartýyla ileri sürülebilir.

III - Görevler ve yetkiler
1. Genel olarak
MADDE 374 - (1) Yönetim kurulu ve kendisine býrakýlan alanda yönetim; kanun ve esas söz-

leþme uyarýnca genel kurulun yetkisinde býrakýlmýþ bulunanlar dýþýnda, þirketin iþletme konusunun
gerçekleþtirilmesi için gerekli olan her çeþit iþ ve iþlemler hakkýnda karar almaya yetkilidir.

2. Devredilemez görev ve yetkiler
MADDE 375 - (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Þirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlarýn verilmesi.
b) Þirket örgütünün belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve þirketin yönetiminin gerektirdiði ölçüde, finansal plânlama

için gerekli düzenin kurulmasý.
d) Müdürlerin ve ayný iþleve sahip kiþiler ile imza yetkisini haiz bulunanlarýn atanmalarý ve gö-

revden alýnmalarý.
e) Yönetimle görevli kiþilerin, özellikle kanunlara, esas sözleþmeye, iç yönetmeliklere ve yö-

netim kurulunun yazýlý talimatlarýna uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, karar ve genel kurul tutanak defterlerinin tutulmasý, yýllýk faaliyet raporunun ve kurum-

sal yönetim açýklamasýnýn düzenlenmesi ve genel kurula sunulmasý, genel kurul toplantýlarýnýn ha-
zýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.

g) Borca batýklýk durumunun varlýðýnda mahkemeye bildirimde bulunulmasý.
3. Sermayenin kaybý, borca batýk olma durumu
a) Çaðrý ve bildirim yükümü
MADDE 376 - (1) Son yýllýk bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn yarýsý-

nýn zarar sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantýya ça-
ðýrýr ve bu genel kurula uygun gördüðü iyileþtirici önlemleri sunar.

(2) Son yýllýk bilânçoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn üçte ikisinin zarar
sebebiyle karþýlýksýz kaldýðý anlaþýldýðý takdirde, derhal toplantýya çaðrýlan genel kurul, sermayenin
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasýna karar vermediði takdirde þirket sona erer.

(3) Þirketin borca batýk durumda bulunduðu þüphesini uyandýran iþaretler varsa, yönetim kuru-
lu, aktiflerin hem iþletmenin devamlýlýðý esasýna göre hem de olasý satýþ fiyatlarý üzerinden bir ara
bilânço çýkarttýrýp denetçiye verir. Denetçi bu ara bilânçoyu, en çok yedi iþ günü içinde inceler ve
deðerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378 inci mad-
dede düzenlenen erken teþhis komitesinin önerilerinin de dikkate alýnmasý þarttýr. Rapordan, aktif-
lerin, þirket alacaklýlarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediðinin anlaþýlmasý hâlinde, yönetim ku-
rulu, bu durumu þirket merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve þirketin
iflâsýný ister; meðerki, iflâs kararýnýn verilmesinden önce, þirketin açýðýný karþýlayacak ve borca ba-
týk durumunu ortadan kaldýracak tutardaki þirket borçlarýnýn alacaklýlarý, alacaklarýnýn sýrasýný diðer
tüm alacaklýlarýn sýrasýndan sonraki sýraya konulmasýný yazýlý olarak kabul etmiþ olsun.
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b) Ýflâsýn ertelenmesi

MADDE 377 - (1) Yönetim kurulunun, iflâs istemiyle birlikte mahkemeye bir iyileþtirme pro-
jesi sunup erteleme istemesi hâlinde, iyileþtirme projesi; denetçinin 376 ncý maddenin üçüncü fýk-
rasý baðlamýnda iyileþtirme önerilerine de yer veriyor, projenin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli
olan, özsermaye dâhil, nesnel ve gerçek kaynaklarý içeriyor, ayrýca Ýcra ve Ýflâs Kanununun 179 un-
cu maddesinin birinci fýkrasýndaki nitelikleri haiz bulunuyor ve önlemlerin uygulanmasý hâlinde þir-
ketin durumunun düzeltilmesi mümkün görülüyorsa, mahkeme, iflâsý, uzatmalar da dâhil, hiçbir þe-
kilde üç yýlý geçmeyecek þekilde erteler. Mahkemeye, envanter düzenlemesi veya yönetim kurulu-
nun yerine geçmesi ya da yönetim kurulunun kararlarýný onaylamasý için, görevlerini belirleyerek,
derhal bir kayyým atar. Mahkeme ayrýca þirket mallarýnýn saptanmasý ve korunmasý için gerekli di-
ðer önlemleri alýr. Kayyýmýn atanmasýný, görevlerini ve mahkemece verilen temsil yetkisiyle bunla-
rýn sýnýrlarýný, mahkeme tescil ve ilân ettirir. Kayyým her üç ayda bir þirketin iyileþtirme projesine
uygun olarak iyileþme gösterip göstermediðini yazýlý olarak mahkemeye bildirir. Mahkeme bu ra-
por üzerine iyileþtirmenin mümkün olmadýðý kanaatine varýrsa erteleme kararýný kaldýrýr.

(2) Mahkeme iflâsýn ertelenmesi istemini reddederse veya erteleme kararýný kaldýrýrsa iflâsa
karar verir.

(3) Alacaklýnýn iflâsýn ertelenmesini istemesi hâlinde de mahkeme denetçinin önerisini incele-
yerek karar verir.

4. Riskin erken saptanmasý ve yönetimi

MADDE 378 - (1) Pay senetleri borsada iþlem gören þirketlerde, yönetim kurulu, þirketlerin
varlýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþüren sebeplerin erken tanýsý, bunun için gerekli ön-
lemler ile çarelerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla, uzman bir komite kurmak, sistemi
çalýþtýrmak ve geliþtirmekle yükümlüdür. Diðer þirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bu-
nu yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasýný iz-
leyen bir ayýn sonunda verir.

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceði raporda durumu deðerlendirir, varsa
tehlikelere iþaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanýr.

5. Þirketin kendi paylarýný iktisap veya rehin olarak kabul etmesi

a) Genel olarak

MADDE 379 - (1) Bir þirket kendi paylarýný, esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin onda birini
aþan veya bir iþlem sonunda aþacak olan miktarda, ivazlý olarak iktisap ve rehin olarak kabul ede-
mez. Bu hüküm, bir üçüncü kiþinin kendi adýna, ancak þirket hesabýna iktisap ya da rehin olarak ka-
bul ettiði paylar için de geçerlidir.

(2) Paylarýn birinci fýkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabil-
mesi için, genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiþ olmasý gerekir. En çok onse-
kiz aylýk bir süre için verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek paylarýn
toplam itibarî deðerleri ile iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sýnýrýný göster-
mesi gerekir. Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî þartlarýn gerçekleþmiþ bulunduðunu
belirtmesi þarttýr.
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(3) Birinci ve ikinci fýkralardaki þartlara ek olarak, iktisap edilecek paylarýn bedelleri düþüldük-
ten sonra, kalan þirket net aktifi, en az esas veya çýkarýlmýþ sermaye ile kanun ve esas sözleþme uya-
rýnca daðýtýlmasýna izin verilmeyen yedek akçelerin toplamý kadar olmalýdýr.

(4) Yukarýdaki hükümler uyarýnca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiþ bulunan paylar iktisap
edilebilir.

(5) Yukarýdaki fýkralarda yer alan hükümler, ana þirketin paylarýnýn yavru þirket tarafýndan ik-
tisabý hâlinde de uygulanýr. Pay senetleri borsada iþlem gören þirketler hakkýnda, Sermaye Piyasasý
Kurulu þeffaflýk ilkeleri ile fiyata iliþkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Kanunu dolanma
MADDE 380 - (1) Paylarýnýn iktisap edilmesi amacýyla, þirketin baþka bir kiþiyle yaptýðý, ko-

nusu avans, ödünç veya güvence verilmesi olan hukukî iþlemler bâtýldýr. Bu butlan hükmü, kredi ve
finans kurumlarýnýn iþletme konularý içine giren iþlemlere ve þirketin veya onun baðlý þirketlerinin
çalýþanlarýna, þirketin paylarýný iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve güvence verilmesine iliþ-
kin hukukî iþlemlere uygulanmaz. Ancak, bu ayrýksý iþlemler, þirketin, kanuna ve esas sözleþmesi-
ne göre ayýrmak zorunda bulunduðu yedek akçeleri azaltýyor veya 519 uncu maddede düzenlenen
yedek akçelerin harcanmalarýna iliþkin kurallarý ihlâl ediyor ve þirketin 520 nci maddede öngörülen
yedek akçeyi ayýrmasýna olanak býrakmýyorsa, geçersizdir.

(2) Bundan baþka, þirket ile diðer bir kiþi arasýnda yapýlmýþ bulunan ve üçüncü kiþiye, þirketin
paylarýný; þirketin veya þirkete baðlý bir þirketin ya da þirketin paylarýnýn çoðunluðuna sahip oldu-
ðu þirketin hesabýna alma hakký tanýyan veya yükümlülüðünü yükleyen bir hukukî iþlem, þirket bu
paylarý alsaydý 379 uncu maddeye aykýrý düþecek idiyse bâtýldýr.

c) Yakýn ve ciddi bir kaybýn önlenmesi
MADDE 381 - (1) Bir þirket, yakýn ve ciddi bir kayýptan kaçýnmak için gerekli olduðu takdir-

de, kendi paylarýný, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye iliþkin kararý olmadan
da iktisap edebilir.

(2) Paylarýn bu yolla iktisabý hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula,
a) Ýktisabýn sebep ve amacý,
b) Ýktisap edilen paylarýn sayýlarý, itibarî deðerlerinin toplamý ve sermayenin ne kadarýný tem-

sil ettiði,
c) Bedeli ve ödeme þartlarý
hakkýnda yazýlý bilgi verir.
d) Ýstisnalar
MADDE 382 - (1) Bir þirket kendi paylarýný;
a) Esas veya çýkarýlmýþ sermayenin azaltýlmasýna iliþkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerinin

uygulanmasý sebebiyle,
b) Küllî halefiyet kuralý gereðince,
c) Bir kanunî satýn alma yükümü dolayýsýyla,
d) Bedellerinin tümü ödenmiþ olmak þartýyla veya cebrî icradan bir þirket alacaðýnýn tahsili

amacýyla,
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e) Þirket iþtigal konusu gereði,

379 uncu madde hükümleriyle baðlý olmaksýzýn iktisap edebilir.

e) Karþýlýksýz iktisap

MADDE 383 - (1) Bir þirket, bedellerinin tamamý ödenmiþ olmak þartýyla, kendi paylarýný kar-
þýlýksýz iktisap edebilir.

(2) Birinci fýkra hükmü, yavru þirket, ana þirketin paylarýný karþýlýksýz iktisap ettiði takdirde de
kýyas yoluyla uygulanýr.

f) Elden çýkarma

MADDE 384 - (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (e) bendleri ve 383 üncü madde hükümlerine göre,
iktisap edilen paylar, þirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her
hâlde iktisaplarýndan itibaren üç yýl içinde elden çýkarýrlar; meðerki, þirketin ve yavru þirketin sahip
olduklarý bu paylarýn toplamý þirketin esas veya çýkarýlmýþ sermayesinin yüzde onunu aþmasýn.

g) Aykýrý iktisap hâlinde elden çýkarma

MADDE 385 - (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykýrý bir þekilde iktisap edilen veya rehin ola-
rak alýnan paylar, iktisaplarý veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altý ay içinde el-
den çýkarýlýr ya da üzerlerindeki rehin kaldýrýlýr.

h) Sermayenin azaltýlmasý

MADDE 386 - (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarýnca elden çýkarýlamayan paylar, sermayenin
azaltýlmasý yoluyla hemen yok edilir.

ý) Saklý tutulan hükümler

MADDE 387 - (1) Diðer Kanunlarda bulunan, þirketin kendi paylarýný iktisap edebileceðine
iliþkin hükümler saklýdýr.

i) Kendi paylarýný taahhüt yasaðý

MADDE 388 - (1) Þirket kendi paylarýný taahhüt edemez.

(2) Üçüncü kiþinin veya bir yavru þirketin kendi adýna fakat þirket hesabýna þirketin payýný ta-
ahhüt etmesi, þirketin kendi payýný taahhüt etmesi sayýlýr.

(3) Birinci ve ikinci fýkralara aykýrý hareket hâlinde, söz konusu paylarý, kuruluþta kurucular,
sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiþ sayýlýr ve bunlar pay bedellerinden so-
rumlu olurlar. Kanuna aykýrý taahhütte herhangi bir kusurlarý bulunmadýðýný ispat eden kurucular ve
sermaye artýrýmlarýnda yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar.

(4) Birinci ve üçüncü fýkra hükümleri ana þirketin paylarýný taahhüt eden yavru þirketlere kýyas
yoluyla uygulanýr. Söz konusu paylar yavru þirketin yönetim kurulu üyeleri tarafýndan taahhüt edil-
miþ kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden sorumludur.

j) Haklar

MADDE 389 - (1) Þirketçe devralýnan paylar genel kurulun toplantý nisabýnýn hesaplanmasýn-
da dikkate alýnmaz. Bedelsiz paylarýn iktisap edilmesi hariç, þirketin devraldýðý kendi paylarý, þir-
kete hiçbir paysahipliði hakký vermez.
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IV - Yönetim kurulu toplantýlarý
1. Kararlar
MADDE 390 - (1) Esas sözleþmede aksine aðýrlaþtýrýcý bir hüküm bulunmadýðý takdirde, yö-

netim kurulu üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile toplanýr ve kararlarýný toplantýda hazýr bulunan üye-
lerin çoðunluðu ile alýr. Bu kural yönetim kurulunun on-line yapýlmasý hâlinde de uygulanýr.

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantýlara vekil ara-
cýlýðýyla da katýlamazlar.

(3) Oylar eþit olduðu takdirde o konu gelecek toplantýya býrakýlýr. Ýkinci toplantýda da eþitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiþ sayýlýr.

(4) Üyelerden biri müzakere isteminde bulunmadýðý takdirde, yönetim kurulu kararlarý, içlerin-
den birinin belirli bir konuda yaptýðý öneriye, üye tam sayýsýnýn en az çoðunluðunun yazýlý onayý
alýnmak suretiyle de verilebilir. Onaylarýn ayný kaðýtta bulunmasý þart deðildir.

(5) Kararlarýn geçerliliði yazýlýp imza edilmiþ olmalarýna baðlýdýr.
2. Bâtýl kararlar
MADDE 391 - (1) Yönetim kurulunun kararýnýn bâtýl olduðunun tespiti mahkemeden istene-

bilir. Özellikle;
a) Eþit iþlem ilkesine aykýrý olan,
b) Anonim þirketin temel yapýsýna uymayan veya sermayenin korunmasý ilkesini gözetmeyen,
c) Paysahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarýný ihlâl eden veya bunlarýn kullanýl-

malarýný kýsýtlayan ya da güçleþtiren,
d) Diðer organlarýn devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine iliþkin
kararlar bâtýldýr.
3. Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 392 - (1) Her yönetim kurulu üyesi þirketin tüm iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgi iste-

yebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediði, herhangi bir defter, defter kaydý, söz-
leþme, yazýþma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafýndan ince-
lenmesi ve tartýþýlmasý ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalýþandan bilgi alýnmasý
reddedilemez. Reddedilmiþse dördüncü fýkra hükmü uygulanýr.

(2) Yönetim kurulu toplantýlarýnda, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, þirket yönetimiyle
görevlendirilen kiþiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi
de reddedilemez; sorularý cevapsýz býrakýlamaz.

(3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda, yönetim kurulu baþkanýnýn
izniyle, þirket yönetimiyle görevlendirilen kiþilerden, iþlerin gidiþi ve belirli münferit iþler hakkýn-
da bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu baþkanýndan, þir-
ket defterlerinin ve dosyalarýnýn incelemesine sunulmasýný isteyebilir.

(4) Baþkan bir üyenin, üçüncü fýkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma iste-
mini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmamasý veya bu iste-
mi reddetmesi hâlinde üye þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesine baþvu-
rabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara baðlayabilir, mahkemenin kararý kesindir.
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(5) Yönetim kurulu baþkaný, kurulun izni olmaksýzýn, yönetim kurulu toplantýlarý dýþýnda bil-
gi alamaz, þirket defter ve dosyalarýný inceleyemez. Yönetim kurulu baþkanýnýn bu isteminin redde-
dilmesi hâlinde baþkan, dördüncü fýkraya göre mahkemeye baþvurabilir.

(6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doðan haklarý kýsýtlanamaz, kaldýrýlamaz. Esas söz-
leþme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarýný geniþletebilir.

(7) Her yönetim kurulu üyesi baþkandan, yönetim kurulunu toplantýya çaðýrmasýný yazýlý ola-
rak isteyebilir.

4. Müzakereye katýlma yasaðý
MADDE 393 - (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin þirket dýþý kiþisel menfaatiyle veya alt ve

üst soyundan birinin, eþinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayýn hýsýmlarýndan
birinin, kiþisel ve þirket dýþý menfaatiyle þirketin menfaatinin çatýþtýðý konulara iliþkin müzakerele-
re katýlamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katýlmamasýnýn dürüstlük kuralýnýn
gereði olan durumlarda da uygulanýr. Tereddüt uyandýran hâllerde, kararý yönetim kurulu verir. Bu
oylamaya da ilgili üye katýlamaz. Menfaat ihtilafý yönetim kurulu tarafýndan bilinmiyor olsa bile, il-
gili üye bunu açýklamak ve yasaða uymak zorundadýr.

(2) Bu hükümlere aykýrý hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatýþmasý nesnel ola-
rak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantýya katýlmasýna itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu
üyenin toplantýya katýlmasý yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple þirketin uðradýðý
zararý tazminle yükümlüdürler.

(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katýlmamanýn sebebi ve ilgili iþlemler yönetim kurulu kara-
rýna yazýlýr.

V - Yönetim kurulu üyelerinin mâlî haklarý
MADDE 394 - (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarý esas sözleþmeyle veya genel kurul kara-

rýyla belirlenmiþ olmak þartýyla huzur hakký, ücret, ikramiye, prim ve yýllýk kârdan pay ödenebilir.

VI - Þirketle iþlem yapma, þirkete borçlanma yasaðý
MADDE 395 - (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, þirketle kendisi veya

baþkasý adýna herhangi bir iþlem yapamaz; aksi hâlde, þirket yapýlan iþlemin batýl olduðunu ileri sü-
rebilir. Diðer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayýlan yakýnlarý, kendisinin ve söz konu-
su yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs þirketleri ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý sermaye þirket-
leri, þirkete nakit veya ayýn borçlanamazlar. Bu kiþiler için þirket kefalet, garanti ve güvence vere-
mez, sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný devralamaz. Aksi hâlde, þirkete borçlanýlan tutar
için þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için doðrudan ta-
kip edebilirler.

(3) Bankalar Kanununun, bir bankanýn iþtirak ve kuruluþlarýnýn yönetim kurullarýnda bulunan
kiþilerin ayný zamanda bu bankanýn mensubu olmalarý hâline iliþkin istisnaî hükümleri saklýdýr.

VII - Rekabet yasaðý
MADDE 396 - (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksýzýn, þirketin

iþletme konusuna giren ticarî iþ türünden bir iþlemi kendi veya baþkasý hesabýna yapamayacaðý gi-
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bi, ayný tür ticarî iþlerle uðraþan bir þirkete sorumluluðu sýnýrsýz ortak sýfatýyla da giremez. Bu hük-
me aykýrý harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden þirket tazminat istemekte veya tazminat
yerine yapýlan iþlemi þirket adýna yapýlmýþ saymakta ve üçüncü kiþiler hesabýna yapýlan sözleþme-
lerden doðan menfaatlerin þirkete ait olduðunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan üyenin dý-
þýndaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticarî iþlemlerin yapýldýðýný veya yönetim kurulu üyesinin diðer bir
þirkete girdiðini, diðer üyelerin öðrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunlarýn gerçekleþ-
mesinden itibaren bir yýl geçince zamanaþýmýna uðrarlar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarýyla ilgili hükümler saklýdýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

A) Genel olarak
MADDE 397 - (1) Anonim þirketin ve þirketler topluluðunun finansal tablolarý denetçi tarafýn-

dan, uluslararasý denetim standartlarýna göre denetlenir. Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu
içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlý olup olmadýðý ve gerçeði
yansýtýp yansýtmadýðý da denetim kapsamý içindedir.

(2) Denetçinin denetiminden geçmemiþ finansal tablolar ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu düzenlenmemiþ hükmündedir.

(3) Þirketin ve topluluðun finansal tablolarý ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, denet-
leme raporunun sunulmasýndan sonra deðiþtirilmiþse ve deðiþiklik denetleme raporlarýný etkileyebi-
lecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fýkra çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açýklanýr. De-
netçi görüþünde de, yeniden denetlemeyi yansýtan uygun eklere yer verilir.

B) Konu ve kapsam
MADDE 398 - (1) Þirketin veya topluluðun finansal tablolarýnýn, bunlarýn yönetim kurullarý-

nýn yýllýk faaliyet raporlarýnýn denetimi; envanterler de dâhil, finansal tablolarýn, uluslararasý dene-
tim standartlarý kapsamýnda muhasebe iç denetimlerinin, bu Üçüncü Bölüm çerçevesinde 378 inci
maddeye göre verilen raporlarýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý anlamýnda yönetim kurulunun
yýllýk faaliyet raporunun denetimini de kapsar. Þirketin ve topluluðun finansal tablolarýnýn ve yöne-
tim kurullarýnýn yýllýk raporlarýnýn denetimi, ayrýca Türkiye Muhasebe Standartlarý ile kanuna ve
esas sözleþme hükümlerine uyulup uyulmadýðýnýn incelenmesini de içerir. Denetleme, denetçilik
mesleðinin gerekleri ile meslek etiðine ve uluslararasý denetim standartlarýna uygun olarak ve özen-
le yapýlýr. Denetleme, þirketin veya topluluðun, durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yan-
sýtýlýp yansýtýlmadýðýný; yansýtýlmamýþsa bunun sebeplerini; birinci fýkranýn ikinci cümlesi anlamýn-
da aykýrýlýklarý ve yanlýþlarý, açýkça ortaya koyacak þekilde yapýlýr ve gerçeði dürüstçe belirtir.

(2) Denetim;

a) Þirketin finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci maddenin ikin-
ci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun;
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b) Topluluðun konsolide finansal tablolarýnýn ve 397 nci maddenin birinci fýkrasý ve 402 nci
maddenin ikinci fýkrasý çerçevesinde yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun,

denetçinin denetleme sýrasýnda elde ettiði bilgilerle uyum içinde olup olmadýðýný belirtip açýk-
layacak þekilde yapýlýr.

(3) Topluluðun finansal tablolarýnýn denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluðun konsolide
tablolarýna alýnan þirketlerin finansal tablolarýný, özellikle konsolidasyona baðlý uyarlamalarý ve
mahsuplarý, birinci fýkra anlamýnda inceler; meðerki, konsolidasyona alýnan þirket, kanun gereði ve-
ya böyle bir gereklilik bulunmaksýzýn, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak denetlenmiþ olsun. Bu
istisna, merkezi yurtdýþýnda bulunan bir þirketin bu Kanunun öngördüðü denetimle eþdeðer bir de-
netime tâbî tutulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

(4) Denetçi, yönetim kurulu tarafýndan, 378 nci madde gereðince þirketi, finansal tablolarýn,
gerçek resmî, dürüstçe göstermemesi dolayýsýyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri za-
manýnda belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadýðýný, kurulmuþsa bu sistemin yapýsýný ve
uygulamalarýný açýklayan ayrý bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna
sunar.

C) Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleþmenin feshi

MADDE 399 - (1) Denetçi, þirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana þirketin genel ku-
rulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceði faaliyet dö-
nemi bitmeden seçilmesi þarttýr. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevi-
ni hangi denetçiye verdiðini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web
sitesinde ilân eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fýkrada öngörüldüðü þekilde ve baþka bir
denetçi atanmýþsa geri alýnabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana þirketin finansal tablolarýný denetlemek için seçilen denetçi,
baþka bir denetçi seçilmediði takdirde, topluluk finansal tablolarýnýn da denetçisi kabul edilir.

(4) Þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi,

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açýk þirketlerde esas veya çýkarýlmýþ sermayenin yüzde be-
þini oluþturan pay sahiplerinin,

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiþ denetçiyi dinleyerek, seçilmiþ denetçinin kiþiliðine iliþkin
haklý bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflý davrandýðý yönünde bir kuþkunun varlýðý
hâlinde, baþka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davasý, denetçinin seçiminin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilânýndan itibaren üç hafta içinde açýlýr. Azlýðýn bu davayý açabilmesi için, denetçinin
seçimine genel kurulda karþýoy vermiþ, karþýoyunu tutanaða geçirtmiþ ve seçimin yapýldýðý genel
kurul toplantýsý tarihinden itibaren geriye doðru en az üç aydan beri, þirketin paysahibi sýfatýný taþý-
yor olmasý þarttýr.
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(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayýna kadar denetçi seçilememiþse, denetçi yönetim kurulu-
nun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fýkrada
gösterilen mahkemece atanýr. Ayný hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleþmeyi feshetme-
si, görevlendirme kararýnýn iptal olunmasý, bûtlaný veya denetçinin kanunî sebeplerle veya diðer
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerin-
de de uygulanýr. Mahkemenin kararý kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafýndan atanmasý durumunda, emsal dikkate alýnarak, ücreti ile ola-
sý giderler için mahkeme veznesine yatýrýlmasý gereken önödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç
iþ günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararý kesindir.

(8) Denetçi, denetleme sözleþmesini sadece haklý bir sebebin varlýðýnda ve görevden alýnma
davasý açýlmýþsa feshedebilir. Taraflar arasýndaki, görüþ yazýsýna iliþkin fikir ayrýlýklarý, görüþ yazý-
sýna iliþkin sýnýrlama veya kaçýnma, haklý sebep sayýlamaz. Denetçinin sözleþmeyi feshinin yazýlý
ve gerekçeli olmasý gerekir. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiði sonuçlarý genel kurula sunmak-
la yükümlü olup, bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâlinde genel kurula verilir.

(9) Denetçi altýncý fýkra hükmüne göre fesih bildiriminde bulunduðu takdirde, yönetim kurulu
hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih bildirimini genel kurulun bilgisine, seçtiði denetçiyi de ay-
ný kurulun onayýna sunar.

II - Denetçi olabilecekler

MADDE 400 - (1) Denetçi, ancak üyeleri, yeminli malî müþavir veya serbest muhasebeci malî
müþavir sýfatýný taþýyan bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olabilir. Küçük anonim þirketler, en az iki
yeminli malî müþaviri veya serbest muhasebeci malî müþaviri denetçi seçebilirler. Baðýmsýz denet-
leme kuruluþunun kuruluþ ve çalýþma esaslarý ve denetleme elemanlarýnýn nitelikleri bir Tüzükle dü-
zenlenir. Aþaðýdaki hâllerden birinin varlýðýnda yeminli mâlî müþavir, serbest muhasebeci malî mü-
þavir, baðýmsýz denetleme kuruluþu, bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müþavirin, serbest
muhasebeci malî müþavirin, baðýmsýz denetleme kuruluþunun veya onun paysahibinin yanýnda ça-
lýþan veya burada sayýlanlarýn mesleði birlikte icra ettikleri kiþi veya kiþiler, ilgili þirkette denetçi
olamaz. Þöyle ki, önceki cümlede sayýlanlardan biri;

a) Denetlenecek þirkette pay sahibiyse;

b) Denetlenecek þirketin yöneticisi veya çalýþanýysa veya denetçi olarak atanmasýndan önceki
üç yýl içinde bu sýfatý taþýmýþsa;

c) Denetlenecek þirketle baðlantýsý bulunan bir tüzel kiþinin veya bir þirketin veya bir ticarî iþ-
letmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüz-
de yirmiden fazla paya sahipse;

d) Denetlenecek þirketle baðlantý hâlinde bulunan veya böyle bir þirkette yüzde yirmiden faz-
la paya sahip olan bir iþletmede çalýþýyorsa veya denetçisi olacaðý þirkette yüzde yirmiden fazla pa-
ya sahip bir gerçek kiþinin yanýnda herhangi bir þekilde hizmet veriyorsa;

e) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn düzenlenmesin-
de denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunmuþsa;
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f) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn çýkarýlmasýnda
denetleme dýþýnda faaliyette veya katkýda bulunduðu için beþinci bende göre denetçi olamayacak
gerçek veya tüzel kiþinin veya onun ortaklarýndan birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalýþaný, yö-
netim kurulu üyesi, ortaðý, sahibi ya da gerçek kiþi olarak bizzat kendisi ise;

g) Birinci ilâ altýncý bendlerde yer alan þartlarý taþýdýðý için denetçi olamayan bir denetçinin
nezdinde çalýþýyorsa,

h) Son beþ yýl içinde denetçiliðe iliþkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamýnýn
yüzde otuzundan fazlasýný denetlenecek þirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iþtirak etmiþ
bulunan þirketlere verilen denetleme ve danýþmanlýk faaliyetinden elde etmiþse ve bunu cari yýlda
da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler ve Yeminli Malî Müþavir-
ler Odalarý Birliði, katlanýlmasý güç bir durum ortaya çýkacaksa (h) bendindeki yasaðýn kaldýrýlma-
sý için belli bir süreyle sýnýrlý olarak onay verebilir.

(2) Bir baðýmsýz denetleme kuruluþu, bir þirket için altý yýl arka arkaya denetçi raporu vermiþ-
se, söz konusu baðýmsýz denetleme kuruluþu veya o þirketin denetimi için özgülediði denetçi ile
onunla birlikte çalýþan denetim takýmý en az dört yýl için deðiþtirilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptýðý þirkete, vergi danýþmanlýðý ve vergi denetimi dýþýnda, danýþman-
lýk veya hizmet veremez, bunu bir yavru þirketi aracýlýðýyla yapamaz.

(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen iþlem denetçilerine de uygulanýr. Ka-
nunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, iþlem denetçisi genel kurul tarafýndan atanýr ve
görevden alýnýr.

D) Ýbraz yükümü ve bilgi alma hakký

MADDE 401 - (1) Þirketin yönetim kurulu, finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk fa-
aliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, þirketin
defterlerinin, yazýþmalarýnýn, belgelerinin, varlýklarýnýn, borçlarýnýn, kasasýnýn, kýymetli evrakýnýn,
envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli olanaklarý saðlar.

(2) Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde iþlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna
uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluþ-
turabilecek belgeleri sunmasýný ister. Yýlsonu denetiminin hazýrlýklarý için gerektiði takdirde, denet-
çi birinci fýkranýn ikinci ve bu fýkranýn birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tablolarýnýn
çýkarýlmasýndan önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduðu takdirde denetçi bu fýkranýn
birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana þirketler için de kullanabilir.

(3) Konsolide finansal tablolarý çýkarttýrmakla yükümlü olan þirketin yönetim kurulu, konsoli-
de finansal tablolarý denetleyecek denetçiye; topluluðun finansal tablolarýný, topluluk yýllýk faaliyet
raporunu, münferit þirketin finansal tablolarýný, þirketlerin yönetim kurullarýnýn yýllýk faaliyet rapor-
larýný, bir denetim yapýlmýþ ise ana þirketin ve yavru iþletmelerin denetim raporlarýný vermek zorun-
dadýr. Denetçi, birinci fýkranýn birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru þir-
ketler yönünden de kullanabilir.
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E) Denetim raporu
MADDE 402 - (1) Denetçi, yapýlan denetimin türü, kapsamý, niteliði ve sonuçlarý hakkýnda,

gereken açýklýkta, anlaþýlýr, basit bir dille yazýlmýþ ve geçmiþ yýlla karþýlaþtýrmalý olarak hazýrlan-
mýþ, finansal tablolarý konu alan bir rapor düzenler.

(2) Bundan baþka ayrý bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, þirketin veya topluluðun durumu
hakkýndaki yýllýk faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafýndan, finansal tablolar ile
tutarlýlýðý ve gerçeðe uygunluðu açýsýndan deðerlendirilir.

(3) Denetçi deðerlendirme yaparken þirketin; denetliyorsa ana þirketin ve topluluðun, finansal
tablolarýný esas alýr. Þirketin ve topluluðun varlýðýný sürdürebilmesinin þartlarý ile geliþmesi hakkýn-
da yönetim kurulunun yaptýðý irdelemeleri uluslararasý denetim standartlarýnda öngörülmüþ bulunan
ilgili çalýþma ve raporlama standartlarýnýn gösterdiði çerçevede deðerlendirir; meðerki, denetlenen
belgeler buna olanak tanýmasýn. Raporda ayrýca denetim sýrasýnda;

a) Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn uygulanmasýna iliþkin yanlýþlarýn bulunup bulunmadýðý,
b) Þirketin, uluslararasý denetim standartlarý arasýnda yer alan iþletmenin devamlýlýðý ile ilgili

standartta öngörülmüþ bulunan gereklilikler çerçevesinde saptanan belirsizlikler ve iþletmenin sü-
rekliliðini tehlikeye atan olgular,

açýklanýr.
(4) Denetim raporunun esas bölümünde,
a) Defter tutma düzeninin, finansal tablolarýn ve topluluk finansal tablolarýnýn, kanun ile esas

sözleþmenin finansal raporlamaya iliþkin hükümlerine uygun olup olmadýðý,
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafýndan denetim kapsamýnda istenen açýklamalarý yapýp yap-

madýðý ve belgeleri verip vermediði,
açýkça ifade edilir.
(5) Ayrýca, finansal tablolar ile bunlarýn dayanaðý olan defterlerin,
a) Öngörülen hesap plânýna uygun tutulup tutulmadýðý,
b) Türkiye Muhasebe Standartlarý çerçevesinde þirketin malvarlýksal, finansal ve kârlýlýk duru-

munun resimini gerçeðe uygun olarak ve dürüst bir þekilde yansýtýp yansýtmadýðý,
belirtilir.
(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fýkrasý uyarýnca bir deðerlendirme ya-

pýlmýþsa, bunun sonucu ayrý bir raporda gösterilir.
(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.
F) Görüþ yazýlarý
MADDE 403 - (1) Denetçi, denetimin sonucunu, bir görüþ yazýsýyla belirtir. Görüþ yazýsý, de-

netimin konusu, türü, niteliði ve kapsamý yanýnda, denetçinin, denetimin sonucuna iliþkin deðerlen-
dirmesini de içerir. Denetçi, herhangi bir itiraz ileri sürmediði takdirde, verdiði olumlu görüþ yazý-
sýnda, 398 inci madde uyarýnca yapýlan denetimde herhangi bir aykýrýlýðýn belirlenmediðini; þirke-
tin veya topluluðun finansal tablolarýnýn, denetçinin denetim sýrasýnda oluþan bilgilerine ve Türki-
ye Muhasebe Standartlarý yönünden yaptýðý deðerlendirmeye göre doðru olduðunu ve ortaya konu-
lan, þirketin malvarlýksal, finansal ve kârlýlýk durumuna iliþkin resminin gerçeðe uygun bulunduðu-
nu ve gerçeði dürüst bir þekilde yansýttýðýný açýklar.
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(2) Olumlu görüþ yazýsýnda, denetimin sonucu, yönetim kurulunun sorumluluðunu gerektire-
cek bir durumun mevcut olup olmadýðýný ortaya koyacak, sorunlara iþaret edecek ve herkes tarafýn-
dan anlaþýlabilecek tarzda belirtilir. Þirketin varlýðýný sürdürmesi hakkýnda önemli belirsizlikler ra-
porda, uluslararasý standartlarda belirlenmiþ çerçevede ayrý olarak açýklanýr.

(3) Denetçi, çekinceleri varsa, olumlu görüþ yazýsýný sýnýrlandýrabilir veya olumsuz görüþ ya-
zýsý verebilir. Sýnýrlandýrýlmýþ görüþ, düzeltilebilir ve düzeltilmese bile etkisi sýnýrlý olan aykýrýlýkla-
ra iþaret eden olumlu bir görüþtür. Sýnýrlamanýn ve olumsuz görüþün gerekçesi verilir. Sýnýrlamanýn
konusu, amacý ve kapsamý belirli ve açýk olmalýdýr. Denetçi, olumlu, sýnýrlý olumlu veya olumsuz
görüþ yazýsýný yer ve tarih koyarak imzalar. Olumlu, sýnýrlý olumlu veya olumsuz görüþ yazýsýndan
hangisinin verildiðine denetleme raporunda iþaret olunur.

G) Denetçilerin sýr saklamadan doðan sorumluluðu

MADDE 404 - (1) Denetçi, iþlem denetçisi ve özel denetçi, bunlarýn yardýmcýlarý ve baðýmsýz
denetleme kuruluþunun denetleme yapmasýna yardýmcý olan temsilcileri, denetimi dürüst ve taraf-
sýz bir þekilde yapmak ve sýr saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sýrasýnda öðrendikleri, denet-
leme ile ilgili olan iþ ve iþletme sýrlarýný izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yüküm-
lerini ihlâl edenler þirkete ve zarar verdikleri takdirde baðlý þirketlere karþý sorumludurlar. Zarar ve-
ren kiþi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

(2) Birinci fýkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmâli bulunan kiþiler hakkýnda,
verdikleri zarar sebebiyle, herbir denetim için yüzbin Türk Lirasýna, pay senetleri borsada iþlem gö-
ren anonim þirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasýna kadar tazminata hükmedilebilir. Ýhmalleriyle za-
rara sebebiyet veren kiþilere iliþkin bu sýnýrlama denetime birden çok kiþinin katýlmýþ veya birden
çok sorumluluk doðurucu eylemin gerçekleþtirilmiþ olmasý hâlinde uygulandýðý gibi, katýlanlardan
bazýlarýnýn kasýtlý hareket etmiþ olmalarý durumunda da geçerlidir.

(3) Denetçinin bir baðýmsýz denetleme kuruluþu olmasý hâlinde sýr saklama yükümü bu kuru-
mun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalýþanlarýný da kapsar.

(4) Bu hükümlerden doðan tazmin yükümü sözleþme ile ne kaldýrýlabilir ne de daraltýlabilir.

(5) Denetçinin bu maddeden doðan sorumluluðuna iliþkin istemler rapor tarihinden baþlayarak
beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar.

H) Þirket ile denetçi arasýndaki görüþ ayrýlýklarý

MADDE 405 - (1) Þirket ile denetçi arasýnda þirketin ve topluluðun yýlsonu hesaplarýna, finan-
sal tablolarýna ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna iliþkin, ilgili kanunun, idarî tasarrufun veya
esas sözleþme hükümlerinin yorumu veya uygulanmasý konusunda doðan görüþ ayrýlýklarý hakkýn-
da, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asli-
ye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.

(2) Dava giderlerinin borçlusu þirkettir.

I) Topluluk iliþkileri için özel denetçi denetimi

MADDE 406 - (1) a) Denetçi, þirketin hâkim þirketle veya topluluk þirketleriyle iliþkileriyle il-
gili olarak sýnýrlý olumlu görüþ veya kaçýnma yazýsý yazmýþsa veya



---- 666 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

b) Yönetim kurulu, þirketin topluluk tarafýndan, bazý belirli hukukî iþlemler veya uygulanan ön-
lemler dolayýsýyla kayba uðratýldýðýný ve bunlar dolayýsýyla denkleþtirme yapýlmadýðýný açýklamýþsa;

herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi tarafýndan þirketin, hâkim þirketle veya hâkim þirkete baðlý þirketlerden biriyle olan iliþ-
kisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul

A) Genel olarak
MADDE 407 - (1) Paysahipleri þirket iþlerine iliþkin haklarýný genel kurulda kullanýrlar. Ka-

nunî istisnalar saklýdýr.
(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantýsýnda hazýr bulun-

malarý þarttýr. Diðer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantýsýna katýlabilirler. Denetçi ve kendi-
lerini ilgilendiren konularda iþlem denetçisi genel kurulda hazýr bulunur. Üyeler ve denetçiler görüþ
bildirebilirler.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn çýkaracaðý tebliðde belirtilen þirketlerin genel kurullarýnda Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn temsilcisi bulunur. Diðer þirketlerde komiserlik görevini yerine getirecek
olanlar ve bunlarýn nitelikleri Adalet Bakanlýðý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn birlikte çýkaracak-
larý bir yönetmelikle belirlenir. Komiserlerin toplantýya katýlma giderleri ve ücretleri ilgili þirket tara-
fýndan karþýlanýr. Þirket genel kurul toplantýlarý ile bu toplantýda bulunacak komiserlerin görev ve yet-
kileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

B) Görev ve yetkileri
MADDE 408 - (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleþmede açýkça öngörülmüþ bulunan

hâllerde karar alýr.
(2) Çeþitli hükümlerde öngörülmüþ bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklý kalmak

üzere, genel kurula ait aþaðýdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, ibralarý hakkýn-

da karar verilmesi ve görevden alýnmalarý.
c) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda denetçinin ve iþlem denetçilerinin seçimi ile görevden

alýnmalarý.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, yýllýk kâr üzerinde tasarrufa, kâr pay-

larý ile kazanç paylarýnýn belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya daðýtýlacak kâra katýlmasý
dâhil, kullanýlmasýna dair kararlarýn alýnmasý.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda þirketin feshi.
C) Toplantýlar
MADDE 409 - (1) Genel kurullar olaðan ve olaðanüstü toplanýr. Olaðan toplantý her faaliyet

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapýlýr. Bu toplantýlarda, organlarýn seçimi, finansal tablola-
ra, yönetim kurulunun yýllýk raporuna, kârýn kullaným þekline, daðýtýlacak kâr ve kazanç paylarýnýn
oranlarýnýn belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibralarý ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diðer konulara iliþkin müzakere yapýlýr, karar alýnýr.
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(2) Gerektiði takdirde genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.
(3) Aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde genel kurul, þirket merkezinin bulun-

duðu yerde toplanýr.
D) Çaðrý
I - Yetki
1. Yetkili ve görevli organlar
MADDE 410 - (1) Genel kurul, süresi dolmuþ olsa bile, yönetim kurulu tarafýndan toplantýya çað-

rýlabilir. Tasfiye memurlarý da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantýya çaðýrabilirler.
2. Azlýk
a) Genel olarak
MADDE 411 - (1) Sermayenin en az onda birini, halka açýk þirketlerde yirmide birini oluþtu-

ran paysahipleri, yönetim kurulundan, yazýlý olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, ge-
nel kurulu toplantýya çaðýrmasýný veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara baðlanmasýný iste-
dikleri konularý gündeme koymasýný isteyebilirler. Esas sözleþmeyle, çaðrý hakký daha az sayýda pa-
ya sahip paysahiplerine tanýnabilir.

(2) Gündeme madde konulmasý istemi, çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýn-
lanmasýna iliþkin ilân ücretinin yatýrýlmasý tarihinden önce yönetim kuruluna ulaþmýþ olmalýdýr.

(3) Çaðrý ve gündeme madde konulmasý istemi noter aracýlýðýyla yapýlýr.
(4) Yönetim kurulu çaðrýyý kabul ettiði takdirde, genel kurul en geç kýrkbeþ gün içinde yapýla-

cak þekilde toplantýya çaðrýlýr; aksi hâlde çaðrý istem sahiplerince yapýlýr.
b) Mahkemenin izni
MADDE 412 - (1) Paysahiplerinin çaðrý veya gündeme madde konulmasýna iliþkin istemleri yö-

netim kurulu tarafýndan reddedildiði veya isteme yedi iþ günü içinde olumlu cevap verilmediði tak-
dirde, ayný paysahiplerinin baþvurusu üzerine, genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna þirket merkezi-
nin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantýya gerek görürse,
gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarýnca çaðrýyý yapmak üzere bir kayyým atar. Kararýn-
da, kayyýmýn, görevlerini ve toplantý için gerekli belgeleri hazýrlamaya iliþkin yetkilerini gösterir. Zo-
runluluk olmadýkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir.

II - Gündem
MADDE 413 - (1) Gündem, genel kurulu toplantýya çaðýran tarafýndan belirlenir.
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara baðlanamaz.

Kanunî istisnalar saklýdýr.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alýnmalarý ve yenilerinin seçimi yýlsonu finansal tab-

lolarýnýn müzakeresi maddesiyle baðlantýlý sayýlýr.
III - Çaðrýnýn þekli
1. Genel olarak
MADDE 414 - (1) Genel kurul toplantýya, esas sözleþmede gösterilen þekilde, þirketin web si-

tesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýmlanan ilânla çaðrýlýr. Bu çaðrý, ilân ve toplantý
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günleri hariç olmak üzere, toplantý tarihinden en az iki hafta önce yapýlýr. Pay defterinde yazýlý pay-
sahipleriyle, önceden þirkete pay senedi veya paysahipliðini kanýtlayýcý belge vererek adreslerini
bildiren paysahiplerine, toplantý günü ile gündem ve ilânýn çýktýðý veya çýkacaðý gazeteler, iadeli ta-
ahhütlü mektupla bildirilir.

(2) Sermaye Piyasasý Kanununun 11 inci maddesinin altýncý fýkrasý saklýdýr.
2. Giriþ kartý
MADDE 415 - (1) Hamiline yazýlý pay senedi zilyetleri toplantý gününden en az bir hafta ön-

ce þirkete baþvurarak giriþ kartý alýr ve genel kurul toplantýsýna bu kartlarla katýlýrlar.
(2) Yönetim kurulu, esas sözleþmede öngörülmüþ ve ilânda da belirtilmiþ olmasý kaydýyla, na-

ma yazýlý pay senedi sahiplerinin genel kurula katýlmalarýný, birinci fýkra uyarýnca giriþ kartý alýn-
masý þartýna baðlayabilir.

3. Çaðrýsýz genel kurul
MADDE 416 - (1) Bütün paylarýn sahipleri veya temsilcileri, aralarýndan biri itirazda bulun-

madýðý takdirde, genel kurula katýlmaya ve genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasýna iliþkin hükümler
saklý kalmak þartýyla, çaðrýya iliþkin usule uyulmaksýzýn, genel kurul olarak toplanabilir ve bu top-
lantý nisabý varolduðu sürece karar alabilirler.

(2) Çaðrýsýz toplanan genel kurulda, gündeme oybirliði ile madde eklenebilir; aksine esas söz-
leþme hükmü geçersizdir.

E) Toplantýnýn yapýlmasý
I - Hazýr bulunanlar listesi
MADDE 417 - (1) Yönetim kurulu, pay defteri kayýtlarýna ve giriþ kartý alanlara göre, genel

kurul toplantýsýna katýlabileceklerin listesini hazýrlar. Yönetim kurulu baþkaný tarafýndan imzalana-
cak olan liste, toplantýdan önce genel kurulun yapýlacaðý yerde bulundurulur. Listede, paysahipleri-
nin ad ve soyadlarý, unvanlarý, yerleþim yerleri, listedeki her paysahibinin sahip olduðu pay veya
pay senedi sayýsý, pay gruplarý, toplantýya aslen veya temsilci aracýlýðýyla katýlacaklarýn imza yerle-
ri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn bulunmasýný istediði diðer hususlar gösterilir.

(2) Yönetim kurulu bu listeyi hazýrlarken, toplantýya katýlmaya hakký olanlarý saptayabilmek
için gerekli incelemeleri yapar ve ilgililerden bilgi alýr. Listede adý bulunmayan kiþi toplantýya ka-
týlamaz. Katýlanlarýn imzaladýklarý liste “hazýr bulunanlar listesi” adýný alýr ve ayrýca toplantý baþka-
ný ile komiser tarafýndan imzalanýr.

II - Toplantý ve karar nisabý
MADDE 418 - (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleþmede, aksine daha aðýr nisap

öngörülmüþ bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karþýlayan paylarýn sahiplerinin ve-
ya temsilcilerinin varlýðýyla toplanýr. Bu nisabýn toplantý süresince korunmasý þarttýr. Ýlk toplantýda
anýlan nisaba ulaþýlamadýðý takdirde, ikinci toplantýnýn yapýlabilmesi için nisap aranmaz.

(2) Kararlar toplantýda hazýr bulunan oylarýn çoðunluðu ile verilir.
III - Toplantý baþkanlýðý ve iç yönetmelik
MADDE 419 - (1) Esas sözleþmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantýyý, genel ku-

rul tarafýndan seçilen, paysahibi sýfatýný taþýmasý þart olmayan bir baþkan yönetir. Baþkan tutanak
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yazmaný ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek baþkanlýðý oluþturur. Gereðinde baþ-
kan yardýmcýsý da seçilebilir.

(2) Anonim þirket yönetim kurulu, genel kurulun çalýþma esas ve usullerine iliþkin kurallarý içe-
ren ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan, asgarî unsurlarý belirlenecek olan bir iç yönetmelik ha-
zýrlar ve genel kurulun onayýndan sonra yürürlüðe koyar. Bu iç yönetmelik tescil ve ilân edilir.

IV - Toplantýnýn ertelenmesi
MADDE 420 - (1) Finansal tablolarýnýn müzakeresi ve buna baðlý konular, sermayenin onda bi-

rine, halka açýk þirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir ka-
rar almasýna gerek olmaksýzýn, toplantý baþkanýnýn kararýyla bir ay sonraya býrakýlýr. Erteleme, 414 ün-
cü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý olduðu þekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve web sitesinde
yayýmlanýr. Ýzleyen toplantý için genel kurul kanunda öngörülen usule uyularak toplantýya çaðýrýlýr.

(2) Azlýðýn istemiyle bir defa ertelendikten sonra bilânço müzakerelerinin tekrar geri býrakýl-
masýnýn istenebilmesi, bilânçonun itiraza uðrayan ve tutanaða geçmiþ bulunan noktalarý hakkýnda,
ilgililer tarafýndan, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarýnca cevap verilmemiþ olmasý þarttýr.

V - Esas sözleþme deðiþikliklerinde toplantý ve karar nisaplarý
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksine hüküm bulunmadýðý takdirde, esas

sözleþmeyi deðiþtiren kararlar, þirket sermayesinin en az yarýsýnýn temsil edildiði genel kurulda, top-
lantýda mevcut bulunan oylarýn çoðunluðu ile alýnýr. Ýlk toplantýda öngörülen toplantý nisabý elde
edilemediði takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. Ýkinci toplantý için, toplan-
tý nisabý þirket sermayesinin en az üçte birinin toplantýda temsil edilmesidir. Bu fýkrada öngörülen
nisablarý düþüren veya nispî çoðunluðu öngören esas sözleþme hükümleri geçersizdir.

(2) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin tümünü oluþturan paylarýn sahip-
lerinin veya temsilcilerinin oybirliðiyle alýnýr.

a) Bilânço zararlarýnýn kapatýlmasý için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.

b) Þirketin merkezinin yurtdýþýna taþýnmasýna iliþkin kararlar.

(3) Aþaðýdaki esas sözleþme deðiþikliði kararlarý, sermayenin en az yüzde yetmiþbeþini oluþtu-
ran paylarýn sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarýyla alýnýr.

a) Þirketin iþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi.

b) Ýmtiyazlý pay oluþturulmasý.

c) Nama yazýlý paylarýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý.

(4) Ýkinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantýda ulaþýlamadýðý takdirde izle-
yen toplantýlarda da ayný nisap aranýr.

(5) Pay senetleri menkul kýymet borsalarýnda iþlem gören þirketlerde, aþaðýdaki konularda ka-
rar alýnabilmesi için, yapýlacak genel kurul toplantýlarýnda, esas sözleþmelerinde aksine hüküm yok-
sa, 418 inci maddedeki toplantý nisabý uygulanýr.

a) Sermayenin artýrýlmasý ve kayýtlý sermaye tavanýnýn yükseltilmesine iliþkin esas sözleþme
deðiþiklikleri.

b) Birleþmeye, bölünmeye ve tür deðiþtirmeye iliþkin kararlar.
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(6) Ýþletme konusunun tamamen deðiþtirilmesi veya imtiyazlý pay oluþturulmasýna iliþkin ge-
nel kurul kararýna olumsuz oy vermiþ nama yazýlý paysahipleri, bu kararýn Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde yayýnlanmasýndan itibaren altý ay boyunca paylarýn devredilebilirliði hakkýndaki kýsýtla-
malarla baðlý deðildirler.

VI - Tutanak
MADDE 422 - (1) Tutanak, pay gruplarýný, sayýlarýný, itibarî deðerlerini, temsilcileri, genel ku-

rulda alýnan kararlarý, sorulan sorularý, verilen cevaplarý içerir. Tutanak, toplantý baþkanlýðý ve ko-
miserce imzalanýr; aksi hâlde geçersizdir.

(2) Yönetim kurulu, tutanaðýn noterce onaylanmýþ bir suretini derhal ticaret sicili memurluðu-
na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususlarý tescil ve ilân ettirmekle yükümlü-
dür; tutanak ayrýca hemen þirketin web sitesine konulur.

VII - Kararlarýn etkisi
MADDE 423 - (1) Genel kurul tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmayan veya

olumsuz oy veren paysahipleri hakkýnda da geçerlidir.
VIII - Ýbra
MADDE 424 - (1) Bilânçonun onaylanmasýna iliþkin genel kurul kararý, aksine açýklýk bulun-

madýðý takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrasý sonucunu doðurur.
Bununla beraber, bilânçoda bazý hususlar hiç veya gereði gibi belirtilmemiþse veya bilânço þirketin
gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazý hususlarý içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hare-
ket edilmiþse onama ibra etkisini doðurmaz.

F) Paysahibinin kiþisel haklarý
I - Genel kurula katýlma
1. Ýlke
MADDE 425 - (1) Paysahibi, paylarýndan doðan haklarýný kullanmak için, genel kurula kendi-

si katýlabileceði gibi, paysahibi olan veya olmayan bir kiþiyi de temsilcisi olarak genel kurula yol-
layabilir. Temsilcinin paysahibi olmasýný öngören esas sözleþme hükmü geçersizdir.

2. Þirkete karþý yetkili olma
MADDE 426 - (1) Senede baðlanmamýþ paylardan, nama yazýlý pay senetlerinden ve ilmüha-

berlerden doðan paysahipliði haklarý, pay defterinde kayýtlý bulunan paysahibi veya paysahibince,
yazýlý olarak yetkilendirilmiþ kiþi tarafýndan kullanýlýr.

(2) Hamiline yazýlý pay senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse, þirkete karþý paysa-
hipliðinden doðan haklarý kullanmaya yetkilidir.

3. Paysahibinin temsili
a) Genel olarak
MADDE 427 - (1) Katýlma haklarýný temsilci olarak kullanan kiþi, temsil edilenin talimatýna

uyar. Talimata aykýrýlýk oyu geçersiz kýlmaz. Temsil edilenin temsilciye karþý haklarý saklýdýr.
(2) Hamiline yazýlý pay senedini, rehin, hapis hakký, saklama sözleþmesi veya kullaným ödün-

cü sözleþmesi ve benzeri sözleþmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, paysahipliði haklarýný, an-
cak paysahibi tarafýndan özel bir yazýlý belge ile yetkilendirilmiþse kullanabilir.
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b) Organýn temsilcisi, baðýmsýz temsilci ve kurumsal temsilci
MADDE 428 - (1) Þirket, bir organýnýn bir üyesini veya kendisine herhangi bir þekilde baðlý

bulunan diðer bir kiþiyi pay sahiplerine, genel kurulda kendileri adýna oy kullanmaya yetkili tem-
silci olarak atamalarýný önermiþse, ayný anda, baðýmsýz bir kiþiyi de bu görev için belirleyip ilân et-
mek ve ayrýca bunu þirketin web sitesinde yayýnlamak zorundadýr.

(2) Ayrýca, yönetim kurulu, genel kurul toplantýsýna çaðrý ilânýnýn Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesinde yayýmý ve þirket web sitesinde yer almasý tarihinden en az kýrk gün önce yapacaðý bir ilânla
ve ayrýca web sitesine koyacaðý yönlendirilmiþ bir mesajla paysahiplerini, önerdikleri kurumsal
temsilcilerin kimliklerini ve kendilerine ulaþýlma adres ve numaralarýný en çok yedi gün içinde þir-
kete bildirmeye çaðýrýr. Ayný çaðrýda kurumsal temsilciliðe istekli olanlarýn da ayný þekilde þirkete
baþvurmalarý istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kiþileri, birinci fýkradaki kiþilerle birlikte, genel ku-
rul toplantýsýna iliþkin çaðrýsýnda adreslerini ve onlara ulaþma numaralarýný da belirterek, ilân eder
ve web sitesinde yayýmlar. Aksi hâlde, kurumsal temsilci olarak vekâlet istenemez veya vekâlet top-
lanamaz.

(3) Paysahibinin birinci ve ikinci fýkrada öngörülenler dýþýnda yetkilendirdiði temsilci 429 ilâ
431 inci madde hükümlerine tâbi deðildir.

(4) Kurumsal temsilcilerin bildirgeleri paysahibinin talimatý yerine geçer.

c) Tevdi eden temsilcisi
MADDE 429 - (1) Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiþ bulunan pay ve pay senetle-

rinden doðan katýlma ve oy haklarýný tevdi eden adýna kullanma yetkisini haizse nasýl hareket etme-
si gerektiði konusunda talimat almak için, her genel kurul toplantýsýndan önce, tevdi edene baþvur-
mak zorundadýr.

(2) Zamanýnda istenmiþ olup da, talimat alýnamamýþsa, tevdi edilen kiþi, katýlma ve oy hakla-
rýný, tevdi edenin genel talimatý uyarýnca kullanýr; böyle bir talimatýn yokluðu hâlinde oy, yönetim
kurulunun yaptýðý öneriler yönünde verilir.

(3) Bu madde anlamýnda tevdi olunan kiþiler, baðlý olacaklarý esas ve usuller ve temsil belge-
sinin içeriði Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Bildirge
MADDE 430 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda öngörülen temsilciler, temsil

belgelerinin içeriðini ve oylarýný hangi yönde kullanacaklarýný, radyo, televizyon, gazete veya diðer
araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açýklarlar.

e) Bildirim
MADDE 431 - (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda öngörülen temsilciler ile tev-

di eden temsilcileri þirkete, kendileri tarafýndan temsil olunacak paylarýn sayýlarýný, çeþitlerini, iti-
barî deðerlerini ve gruplarýný bildirirler. Aksi hâlde, o genel kurulda alýnan kararlar, genel kurula
yetkisiz katýlmaya uygulanan hükümler çerçevesinde iptal edilebilir.

(2) Toplantý baþkaný bu bildirimleri açýklar. Bir paysahibinin istemine raðmen toplantý baþkaný
açýklamayý yapmamýþsa her paysahibi þirkete karþý açacaðý dava ile genel kurul kararlarýnýn iptali-
ni isteyebilir.
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4. Birden çok hak sahibi
MADDE 432 - (1) Bir pay, birden çok kiþinin ortak mülkiyetindeyse, hak sahipleri paydan do-

ðan haklarýný ancak ortak bir temsilci aracýlýðýyla kullanabilirler.
(2) Bir payýn üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, oy hakký, intifa

hakký sahibi tarafýndan kullanýlýr. Ancak, intifa hakký sahibi, paysahibinin menfaatlerini hakkaniyete uy-
gun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasý dolayýsýyla paysahibine karþý sorumludur.

II - Yetkisiz katýlma
MADDE 433 - (1) Oy hakkýnýn kullanýlmasýna iliþkin sýnýrlamalarý dolanmak veya herhangi

bir þekilde etkisiz býrakmak amacýyla, paylarýn veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin
baþkasýna verilmesi geçersizdir.

(2) Yetkisiz katýlmalarla ilgili olarak her paysahibi, toplantý baþkanlýðýna itirazda bulunabilir,
itirazýný ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuþ olduðunu tutanaða geçirtebilir.

III - Oy hakký
1. Ýlke
MADDE 434 - (1) Paysahipleri, oy haklarýný genel kurulda, paylarýnýn toplam itibarî deðeriy-

le orantýlý olarak kullanýr. 1527 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
(2) Her paysahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkýný haizdir. Þu kadar ki, bir-

den fazla paya sahip olanlara tanýnacak oy sayýsý esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlabilir.
(3) Þirketin finansal durumunun düzeltilmesi sýrasýnda paylarýn itibarî deðerleri indirilmiþse

paylarýn indiriminden önceki itibarî deðeri üzerinden tanýnan oy hakký korunabilir.
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý halka açýk olmayan anonim þirketlerde birikimli oyu bir teblið-

le düzenleyebilir.
2. Oy hakkýnýn doðumu
MADDE 435 - (1) Oy hakký payýn, kanunen veya esas sözleþmeyle belirlenmiþ bulunan en az

miktarýnýn ödenmesiyle doðar.
3. Oydan yoksunluk
MADDE 436 - (1) Paysahibi kendisi, karý veya kocasý, alt ve üstsoyu veya bunlarýn ortaðý ol-

duklarý þahýs þirketleri ya da hâkimiyetleri altýndaki sermaye þirketleri ile þirket arasýndaki kiþisel
nitelikte bir iþe veya iþleme veya herhangi bir yargý kurumu ya da hakemdeki davaya iliþkin olan
müzakerelerde oy kullanamaz.

(2) Þirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kiþiler, yönetim kurulu
üyelerinin ibra edilmelerine iliþkin kararlarda kendilerine ait paylardan doðan oy haklarýný kullanamaz.

IV - Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 437 - (1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yýllýk fa-

aliyet raporu, denetleme raporlarý ve yönetim kurulunun kâr daðýtým önerisi, genel kurulun toplan-
týsýndan en az onbeþ gün önce, þirketin merkez ve þubelerinde, paysahiplerinin incelemesine hazýr
bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yýl süre ile merkezde ve þubeler-
de paysahiplerinin bilgi edinmelerine açýk tutulur. Her paysahibi, gideri þirkete ait olmak üzere ge-
lir tablosuyla bilânçonun bir suretini isteyebilir.
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(2) Paysahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, þirketin iþleri; denetçilerden denetimin ya-
pýlma þekli ve sonuçlarý hakkýnda bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçeve-
sinde þirketin baðlý þirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler özenli, gerçeðe, hesap verme ve dürüst-
lük ilkelerine uygun olmalýdýr.

(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiði takdirde þirket sýrlarýnýn açýklanacaðý veya
korunmasý gereken diðer þirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceði gerekçesi ile reddedilebilir.

(4) Þirketin ticarî defterleriyle yazýþmalarýnýn, paysahibinin sorusunu ilgilendiren kýsýmlarýnýn
incelenebilmesi için, genel kurulun açýk izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararý gerekir. Ýzin
alýndýðý takdirde inceleme bir uzman aracýlýðýyla da yapýlabilir.

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsýz býrakýlan, haksýz olarak reddedilen, ertelenen
ve bu fýkra anlamýnda bilgi alamayan paysahibi, reddi izleyen on gün içinde, diðer hâllerde de ak-
la yatkýn bir süre sonra mahkemeye baþvurabilir. Baþvuru basit muhakeme usulüne göre incelenir.
Mahkeme kararý bilginin genel kurul dýþýnda verilmesi talimatýný ve bunun þeklini de içerebilir.
Mahkeme kararý kesindir.

(6) Bilgi alma ve inceleme hakký, esas sözleþmeyle ve þirket organlarýndan birinin kararýyla
kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz.

V - Özel denetim isteme hakký
1. Genel kurulun kabulü
MADDE 438 - (1) Her paysahibi, paysahipliði haklarýnýn kullanýlabilmesi için gerekli olduðu

takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakký daha önce kullanýlmýþsa, belirli olaylarýn özel bir dene-
timle açýklýða kavuþturulmasýný, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, þirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, þirket merkezi-
nin bulunduðu yerdeki ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasýný isteyebilir.

2. Genel kurulun reddi
MADDE 439 - (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az

onda birini, halka açýk anonim þirketlerde yirmide birini oluþturan paysahipleri veya paylarýnýn iti-
barî deðeri toplamý en az birmilyon Türk Lirasý olan paysahipleri üç ay içinde mahkemeden özel
denetçi atamasýný isteyebilir.

(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucularýn veya þirket organlarýnýn, kanunu veya esas sözleþmeyi
ihlâl ederek, þirketi veya paysahiplerini zarara uðrattýklarýný, ikna edici bir þekilde ortaya koymala-
rý hâlinde özel denetçi atanýr.

3. Atama
MADDE 440 - (1) Mahkeme, þirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararýný verir.
(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir

veya birden fazla baðýmsýz uzmaný görevlendirir. Mahkemenin kararý kesindir.

4. Görev
MADDE 441 - (1) Özel denetim, amaca yararlý bir süre içinde ve þirket iþleri gereksiz yere ak-

satýlmaksýzýn yapýlmalýdýr.
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(2) Yönetim Kurulu, þirketin defterlerinin, yazýþmalarý dâhil yazýlarýnýn, kasa, kýymetli evrak
ve mallar baþta olmak üzere, varlýklarýnýn incelenmesine izin verir.

(3) Kurucular, organlar, vekiller, çalýþanlar, kayyýmlar ve tasfiye memurlarý önemli olgular ko-
nusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Ýhtilaf hâlinde kararý mahkeme verir. Mahke-
menin kararý kesindir.

(4) Özel denetçi, þirketin özel denetimin sonuçlarýna iliþkin görüþünü alýr.
(5) Özel denetçi sýr saklamakla yükümlüdür.
5. Rapor
MADDE 442 - (1) Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkýnda, þirketin sýrlarýný da koruyarak,

mahkemeye ayrýntýlý bir rapor verir.
(2) Mahkeme, raporu þirkete teblið eder ve þirketin, raporun açýklanmasýnýn þirket sýrlarýný ve-

ya þirketin korunmaya deðer diðer menfaatlerini zarara uðratýp uðratmayacaðýna ve bu sebeple is-
tem sahiplerine sunulmamasýna iliþkin istemi hakkýnda karar verir.

(3) Mahkeme, þirket ve istem sahiplerine, ayýklanan rapor hakkýnda, deðerlendirmeleri bildir-
mek ve ek soru sormak olanaðýný tanýr.

6. Ýþleme konulma ve açýklama
MADDE 443 - (1) Yönetim kurulu, raporu ve buna iliþkin deðerlendirmeleri, ilk genel kurula

sunar.
(2) Her paysahibi, genel kurul toplantýsýný izleyen bir yýllýk süre içinde þirketten raporun ve yö-

netim kurulunun görüþünün bir suretinin verilmesini isteyebilir.
7. Giderler
MADDE 444 - (1) Mahkeme, özel denetçi atanmasýný kabul etmiþse, þirketçe ödenmesi gere-

ken avansý ve giderleri belirtir. Özel hâl ve þartlarýn haklý göstermesi hâlinde giderler kýsmen veya
tamamen istem sahiplerine yükletilebilir.

(2) Genel Kurul özel denetçinin atanmasýna karar vermiþse giderler þirkete ait olur.
G) Genel kurul kararlarýnýn iptali
I - Ýptal sebepleri
MADDE 445 - (1) 446 ncý maddede belirtilen kiþiler, kanun veya esas sözleþme hükümlerine ve

özellikle dürüstlük kurallarýna aykýrý olan genel kurul kararlarý aleyhine, karar tarihinden itibaren üç
ay içinde, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davasý açabilirler.

II - Ýptal davasý açabilecek kiþiler
MADDE 446 - (1) a) Toplantýda hazýr bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti-

ni tutanaða geçirten,
b) Toplantýda hazýr bulunsun veya bulunmasýn, olumsuz oy kullanmýþ olsun veya olmasýn; çað-

rýnýn usulü dairesinde yapýlmadýðýný; gündemin gereði gibi ilân edilmediðini; genel kurula katýlma
yetkisi bulunmayan kiþilerin toplantýya katýldýðýný ve bunun karara etkili olduðunu iddia eden,

c) Yönetim kurulu ve
d) Kararlarýn yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin kiþisel sorumluluðuna sebep ola-

caksa bunlarýn her biri
iptal davasý açabilir.
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H) Butlan

MADDE 447 - (1) Genel kurulun, özellikle;

a) Paysahibinin genel kurula katýlma, en az oy, dava ve kanunen vazgeçilemez nitelikte hakla-
rýný sýnýrlandýran veya ortadan kaldýran,

b) Paysahibinin bilgi alma, inceleme ve denetim haklarýný, kanunen izin verilen ölçü dýþýnda sý-
nýrlandýran ve

c) Anonim þirketin temel yapýsýný bozan veya sermayenin korunmasý hükümlerine aykýrý olan

kararlarý bâtýldýr.

I) Çeþitli hükümler

I - Ýlân, güvence ve kanun yolu

MADDE 448 - (1) Yönetim kurulu iptal veya hükümsüzlük davasýnýn açýldýðýný ve duruþma
gününü usulen ilân eder.

(2) Ýptal davasýnda üç aylýk hak düþüren sürenin sona ermesinden önce duruþmaya baþlanamaz.
Birden fazla iptal davasý açýldýðý takdirde davalar birleþtirilerek görülür.

(3) Mahkeme, þirketin istemi üzerine olasý zararlarýna karþý davacýlarýn güvence göstermesine
karar verebilir. Güvencenin nitelik ve miktarýný mahkeme belirler.

(4) Sermayesi dörtyüzbin Türk Lirasýndan fazla olan anonim þirketlerde genel kurul kararlarý-
nýn iptaline iliþkin mahkeme kararlarý aleyhine temyiz yoluna gidilebilir.

II - Kararýn yürütülmesinin geri býrakýlmasý

MADDE 449 - (1) Genel kurul kararý aleyhine iptal veya hükümsüzlük davasý açýldýðý takdir-
de mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüþünü aldýktan sonra, dava konusu kararýn yürütülme-
sinin geri býrakýlmasýna karar verebilir.

III - Kararýn etkisi

MADDE 450 - (1) Genel kurul kararýnýn iptaline veya hükümsüzlüðüne iliþkin olan karar, ke-
sinleþtikten sonra bütün paysahipleri hakkýnda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararýn bir su-
retini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve web sitesine koymak zorundadýr.

IV - Kötüniyetle iptal davasý açanlarýn sorumluluðu

MADDE 451 - (1) Genel kurulun kararý aleyhine, kötüniyetle iptal ve hükümsüzlük davasý
açýldýðý takdirde, davacýlar bu yüzden þirketin uðradýðý zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Esas Sözleþmenin Deðiþtirilmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Olarak

A) Ýlke

MADDE 452 - (1) Genel kurul, aksine esas sözleþmede hüküm bulunmadýðý takdirde, kanun-
da öngörülen þartlara uyarak, esas sözleþmenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir; müktesep ve vaz-
geçilmez haklar saklýdýr.
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B) Usul

I - Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izni ve genel kurul kararý

MADDE 453 - (1) Genel kurul, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi için toplantýya çaðýrýldýðý tak-
dirde; 333 üncü madde uyarýnca Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izninin alýnmasýnýn gerekli olduðu
þirketlerde izni alýnmýþ, diðer þirketlerde, yönetim kurulunca karara baðlanmýþ bulunan deðiþiklik
taslaðýnýn, deðiþtirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci
cümlesinde belirtildiði þekilde ilâný gerekir. Genel kurulun kararýna 421 inci maddede öngörülen ni-
saplar uygulanýr.

II - Ýmtiyazlý paysahipleri genel kurulu

MADDE 454 - (1) Genel kurulca, esas sözleþmenin deðiþtirilmesine dair verilen karar, imti-
yazlý paysahiplerinin haklarýný ihlâl edecek nitelikte ise, bu karar adý geçen paysahiplerinin yapa-
caklarý özel bir toplantýda verecekleri diðer bir kararla onaylanmadýkça uygulanamaz.

(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararýnýn ilân edildiði tarihten itibaren bir ay içinde özel
kurulu toplantýya çaðýrýr. Aksi hâlde, her imtiyazlý paysahibi yönetim kurulunun çaðrý süresinin son
gününden baþlamak üzere, onbeþ gün içinde, bu kurulun toplantýya çaðýrýlmasýný yetkili mahkeme-
den isteyebilir.

(3) Özel kurul imtiyazlý paylarý temsil eden sermayenin yüzde altmýþýnýn çoðunluðuyla topla-
nýr ve toplantýda temsil edilen paylarýn çoðunluðuyla karar alýr. Ýmtiyazlý paysahiplerinin haklarýnýn
ihlâl edildiði sonucuna varýlýrsa kararda gerekçe belirtilir.

(4) Genel kurulda, imtiyazlý paylarýn sahip veya temsilcileri, esas sözleþmenin deðiþtirilmesi-
ne, bir önceki fýkrada öngörülen toplantý ve karar nisabýna uygun olarak olumlu oy vermiþlerse ay-
rýca özel toplantý yapýlmaz.

(5) Çaðrýya raðmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararý onaylanmýþ sayýlýr.

(6) Özel kurul toplantýsýnda, Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fýkrasý çerçevesinde, komi-
ser de hazýr bulunur ve tutanaðý imzalar.

(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararý aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay
içinde, genel kurul kararýnýn söz konusu kararýnýn paysahiplerinin haklarýný ihlâl etmediði gerekçe-
si ile, bu kararýn iptali ile genel kurul kararýnýn tescili davasýný, þirketin merkezinin bulunduðu yer
asliye ticaret mahkemesinde açabilir.

(8) Ýptal davasý, genel kurul kararýnýn onaylanmasýna karþý oy kullananlara karþý yöneltilir.

III - Tescil

MADDE 455 - (1) Esas sözleþmenin deðiþtirilmesine iliþkin genel kurul kararý, yönetim kuru-
lu tarafýndan, þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrýca
ilâna baðlý hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar þirketin web sitesine konulur. Deðiþtir-
me kararý üçüncü kiþilere karþý tescilden önce hüküm ifade etmez.
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ÝKÝNCÝ AYIRIM
Özel Deðiþiklikler

A) Sermayenin artýrýlmasý
I - Ortak hükümler
1. Genel olarak
MADDE 456 - (1) Ýç kaynaklardan yapýlan artýrým hariç, paylarýn nakdî bedelleri tamamen

ödenmediði sürece sermaye arttýrýlamaz. Sermayeye oranla önemli sayýlmayan tutarlarýn ödenme-
miþ olmasý sermaye artýrýmýný engellemez.

(2) Artýrýma, esas sermaye sisteminde 453 üncü maddeye göre genel kurul; kayýtlý sermaye sis-
teminde, 460 ýncý madde gereðince, yönetim kurulu karar verir. Esas sözleþmenin ilgili hükümleri-
nin, gerekli olduðu hâllerde izni alýnmýþ bulunan deðiþik þekli, genel kurulda deðiþtirilerek kabul
edilmiþse, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca onaylanmasý þarttýr.

(3) Artýrým, genel kurul kararý tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediði takdirde, ge-
nel kurul veya yönetim kurulu kararý ve alýnmýþsa izin geçersiz hâle gelir ve 345 inci maddenin ikin-
ci fýkrasý uygulanýr.

(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fýkrasý tüm sermaye artýrýmý türle-
rine kýyas yoluyla uygulanýr.

(5) Sermayenin artýrýlmasý kararýnýn tesciline, aþaðýdaki özel hükümler saklý kalmak kaydýyla,
455 inci madde uygulanýr.

2. Yönetim kurulunun beyaný
MADDE 457 - (1) Yönetim kurulu tarafýndan sermaye artýrýmýnýn türüne göre bir beyan imza-

lanýr. Beyan; bilgiyi açýk, eksiksiz, doðru ve dürüst bir þekilde verme ilkesine göre hazýrlanýr.

(2) Beyanda;

a) Nakdî sermaye konuluyorsa; artýrýlan kýsmýn tamamen taahhüt edildiði, kanun veya esas söz-
leþme gereðince ödenmesi gerekli tutarýn ödendiði; aynî sermaye konuluyor veya bir ayýn devralý-
nýyorsa bunlara verilecek karþýlýðýn uygun olduðu ve 349 uncu maddede yer alan hususlarýn somut
olayda mevcut bulunmasý hâlinde bunlara iliþkin açýklamalar; devralýnan aynî sermaye, aynîn türü,
deðerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklýlýðý; bir borcun takasý sözkonusu ise, bu borcun varlýðý,
geçerliliði ve takas edilebilirliði; sermayeye dönüþtürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe ta-
sarruf olunabilirliði; gerekli organlarýn ve kurumlarýn onaylarýnýn alýndýðý; kanunî ve idarî gerekli-
liklerin yerine getirildiði; rüçhan haklarý sýnýrlandýrýlmýþ veya kaldýrýlmýþsa bunun sebepleri, mikta-
rý ve oraný; kullanýlmayan rüçhan haklarýnýn kimlere, niçin ne fiyatla verildiði hakkýnda, belgeli ve
gerekçeli açýklamalar yer alýr.

b) Ýç kaynaklardan yapýlan sermaye artýrýmýnýn hangi kaynaklardan karþýlandýðý, bu kaynakla-
rýn gerçekliði ve þirket malvarlýðý içinde varolduklarý konusunda garanti verilir.

c) Þartlý sermaye artýrýmýnýn ve uygulamasýnýn kanuna uygunluðu belirtilir.

d) Sermaye artýrýmýný inceleyen iþlem denetçisi ile hizmet sunanlara ve diðer kimselere ödenen
ücretler, saðlanan menfaatler hakkýnda, emsalleriyle karþýlaþtýrma yapýlarak, bilgi verilir.
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3. Denetleme raporu

MADDE 458 - (1) Yönetim kurulunca atanmýþ bir iþlem denetçisi tarafýndan verilen sermaye
artýrýmý raporunda, artýrým iþlemlerine ve yönetim kurulu beyanýna iliþkin inceleme ve denetlemele-
rin sonuçlarý açýkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygunluk veya aykýrýlýk
hususlarýnda görüþ açýklanýr. Raporun içeriðine 351 inci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

II - Sermaye taahhüdü yoluyla artýrým

1. Esas sermaye sisteminde

MADDE 459 - (1) Artýrýlan sermayeyi temsil eden paylarýn tamamý ya deðiþik esas sözleþme-
de veya iþtirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir.

(2) Ýþtirak taahhüdü, yeni pay almaya iliþkin 461 inci madde çerçevesinde, kayýtsýz þartsýz ve
yazýlý olarak yapýlýr. Ýþtirak taahhütnamesi, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artýrý-
mý belirtilerek; taahhüt edilen paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, cinslerini, gruplarýný, peþin
ödenen tutarý, taahhütle baðlý olunulan süreyi ve varsa çýkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasýný
içerir.

(3) Bu tür sermaye artýrýmýnda nakdî sermaye taahhüdüne Kanunun 341 inci; aynî sermaye ko-
nulmasýna 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci, halka arz edilecek paylara 346
ncý; ihraç edilecek paylara 347 nci madde kýyas yoluyla uygulanýr.

2. Kayýtlý sermaye sisteminde

MADDE 460 - (1) Halka açýk olmayan bir anonim þirkette, ilk veya deðiþtirilmiþ esas sözleþ-
me ile, esas sözleþmede belirlenen kayýtlý sermaye tavanýna kadar, sermayeyi artýrma yetkisi, yöne-
tim kuruluna tanýdýðý takdirde, bu kurul, sermaye artýrýmýný, bu kanundaki hükümlere göre ve esas
sözleþmede öngörülen yetki sýnýrlarý içinde gerçekleþtirebilir.

(2) Sermayenin artýrýlabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleþmenin sermayeye iliþkin hü-
kümlerinin; 333 üncü madde, uyarýnca gerekli olmasý hâlinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan iz-
ni alýnmýþ þekillerini, sermayenin artýrýlmasýna iliþkin kararýný, imtiyazlý paylara ve rüçhan hakký sý-
nýrlamalarýný, prime iliþkin kayýtlarý ve bunun uygulanmasý için kurallarý, esas sözleþmede öngörül-
düðü þekilde ilân eder. Yönetim kurulu, bu kararýnda; artýrýlan sermayenin tutarýný, çýkarýlacak ye-
ni paylarýn itibarî deðerlerini, sayýlarýný, cinslerini, primli ve imtiyazlý olup olmadýklarýný, yeni pay
alma hakkýnýn sýnýrlandýrýlýp sýnýrlandýrýlmadýðýný, kullanýlma þartlarý ile süresini belirtir ve bu hu-
suslarla kamuyu aydýnlatma ilkesi yönünden gerekli olan diðer konularda bilgi verir.

(3) Çýkarýlacak yeni paylarýn taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, aynî sermaye ko-
nulmasý ve diðer konular hakkýnda 459 uncu madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlý veya itibarî deðerinin üzerinde pay çýkarabilmesi ve paysa-
hiplerinin yeni pay alma haklarýný sýnýrlandýrabilmesi için esas sözleþmeyle yetkilendirilmiþ olmasý
þarttýr.

(5) Yönetim kurulu kararlarý aleyhine, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 inci mad-
dede öngörülen sebeplerin varlýðý hâlinde kararýn ilâný tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davasý
açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.
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(6) Sermaye artýrýmýnýn yukarýdaki hükümlere uygun olarak gerçekleþtirilmesinden sonra, çý-
karýlmýþ sermayeyi gösteren esas sözleþmenin sermaye maddesinin yeni þekli, yönetim kurulunca
tescil ettirilir.

(7) Sermaye Piyasasý Kanununun halka açýk anonim þirketlere iliþkin hükümleri saklýdýr.
3. Yeni pay alma (rüçhan) hakký
MADDE 461 - (1) Her paysahibi, yeni çýkarýlan paylarý, þirket sermayesindeki paylarýnýn ser-

mayeye oranýna göre, alma hakkýný haizdir.
(2) Genel kurulun sermaye artýrýmýna iliþkin kararý ile, paysahibinin rüçhan hakký, ancak hak-

lý sebeplerin varlýðýnda ve esas sermayenin yüzde altmýþýnýn olumlu oyu ile sýnýrlandýrýlabilir ve
kaldýrýlabilir. Özellikle, iþletmelerin, iþletme kýsýmlarýnýn, iþtiraklerin devralýnmasý ve iþçilerin þir-
kete katýlmalarý haklý sebep kabul olunur. Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve kaldýrýlmasý ile, hiç
kimse haklý görülmeyecek þekilde, yararlandýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz. Nisaba iliþkin þart dý-
þýnda bu hüküm kayýtlý sermaye sisteminde yönetim kurulu kararýna da uygulanýr.

(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkýnýn kullanýlabilmesi için bu konuda yapacaðý ilânlar-
da en az onbeþ gün süre verir.

(4) Rüçhan hakký devredilebilir.
(5) Þirket, rüçhan hakký tanýdýðý paysahiplerinin, bu haklarýný kullanmalarýný, nama yazýlý pay-

larýn devredilmelerinin esas sözleþmeyle sýnýrlandýrýlmýþ olduðunu ileri sürerek engelleyemez.
III - Ýç kaynaklardan sermaye artýrýmý
MADDE 462 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýlmýþ ve belirli bir amaca öz-

gülenmemiþ yedek akçeler ile, kanunî yedek akçelerin serbestçe kullanýlabilen kýsýmlarý ve mevzu-
atýn bilânçoya konulmasýna ve sermayeye eklenmesine izin verdiði fonlar sermayeye dönüþtürüle-
rek sermaye, iç kaynaklardan artýrýlabilir.

(2) Sermayenin artýrýlan kýsmýný, iç kaynaklardan karþýlayan tutarýn þirket bünyesinde gerçek-
ten varolduðu, onaylanmýþ yýllýk bilânço ve iþlem denetçisinin vereceði açýk ve yazýlý bir beyanla
doðrulanýr. Bilânço tarihinin üzerinden altý aydan fazla zaman geçmiþ olduðu takdirde, yeni bir
bilânço çýkarýlmasý ve bunun iþlem denetçisi tarafýndan onaylanmýþ olmasý þarttýr.

(3) Bilânçoda sermayeye eklenmesine mevzuatýn izin verdiði fonlarýn bulunmasý hâlinde, bu
fonlar sermayeye dönüþtürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artýrýlamaz. Hem bu
fonlarýn sermayeye dönüþtürülmesi hem de, ayný zamanda ve ayný oranda sermayenin taahhüt edil-
mesi yoluyla sermayenin artýrýlmasý caizdir. Artýrým genel kurul veya yönetim kurulu kararýnýn ve
esas sözleþmenin ilgili maddelerinin deðiþik þeklinin tescili ile kesinleþir. Tescil ile o anda mevcut
paysahipleri mevcut paylarýnýn sermayeye oranýna göre bedelsiz paylarý kendiliðinden iktisap eder-
ler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldýrýlamaz ve sýnýrlandýrýlamaz; bu haktan vazgeçilemez.

IV - Þarta baðlý sermaye artýrýmý
1. Ýlke
MADDE 463 - (1) Genel kurul, esas sözleþmede, yeni çýkarýlan tahviller veya benzeri borçlan-

ma araçlarý nedeniyle, þirketten veya topluluk þirketlerinden alacaklý olanlara veya çalýþanlara, de-
ðiþtirme veya alým haklarýný kullanmak yoluyla yeni paylarý edinmek hakký saðlamak suretiyle, ser-
mayenin þarta baðlý artýrýlmasýna karar verebilir.
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(2) Sermaye, deðiþtirme veya alým hakký kullanýldýðý ve sermaye borcu takas veya ödeme yo-
luyla yerine getirildiði anda ve ölçüde kendiliðinden artar.

2. Sýnýrlar

MADDE 464 - (1) Þartlý olarak artýrýlan sermayenin toplam itibarî deðeri sermayenin yarýsýný
aþamaz.

(2) Yapýlan ödeme, en az, nominal deðere eþit olmalýdýr.

3. Esas sözleþme dayanaðý

MADDE 465 - (1) Esas sözleþme;

a) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnýn itibarî deðerini;

b) Paylarýn sayýlarýný, itibarî deðerlerini, türlerini;

c) Deðiþtirme veya alým hakkýndan yararlanabilecek gruplarý;

d) Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarýnýn kaldýrýlmýþ bulunduðunu ve bunun miktarýný;

e) Belli pay gruplarýna tanýnacak imtiyazlarý;

f) Yeni nama yazýlý paylarýn devrine iliþkin sýnýrlamalarý

içerir.

(2) Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarýna baðlý deðiþtirme ve alým haklarý içeren tahviller
veya benzeri borçlar, öncelikle paysahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleþme ayrýca;

a) Deðiþtirme veya alým haklarýnýn kullanýlma þartlarýný ve

b) Ýhraç bedelinin hesaplanmasýna iliþkin esaslarý

da açýklar.

(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin esas sözleþme hükmünün tescilinden önce tanýnmýþ
bulunan deðiþtirme ve alým haklarý bâtýldýr.

4. Paysahiplerinin korunmasý

MADDE 466 - (1) Þarta baðlý sermaye artýrýmýnda, tahvillere ve benzeri borçlara baðlý olarak
deðiþtirme ve alým haklarý içeren senetler ihraç edildiði takdirde, bunlar önce, mevcut paylarý ora-
nýnda, paysahiplerine önerilir.

(2) Bu önerilme hakký, haklý sebeplerin varlýðýnda kaldýrýlabilir veya sýnýrlandýrýlabilir.

(3) Þarta baðlý sermaye artýrýmý için gerekli olan rüçhan ve önerilme haklarýnýn kaldýrýlmasý ve-
ya sýnýrlandýrýlmasýndan dolayý, hiç kimse haklý görülmeyecek bir þekilde yararlandýrýlamaz veya
kayba uðratýlamaz.

5. Deðiþtirme veya alým hakkýný haiz bulunan kiþilerin korunmasý

MADDE 467 - (1) Kendilerine nama yazýlý paylarý iktisap etme hakký tanýnmýþ bulunan deðiþ-
tirme veya alým hakkýný haiz alacaklýlar veya çalýþanlar, bu tür paylarýn devirlerinin sýnýrlandýrýlmýþ
olduðu gerekçesiyle, söz konusu haklarý kullanmaktan engellenemezler; meðerki, bu husus, esas
sözleþmede ve izahnamede saklý tutulmuþ olsun.
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(2) Deðiþtirme veya alým haklarý, sermaye artýrýmý yapýlmasý, yeni deðiþtirme veya alým hak-
larý tanýnmasý veya baþka bir yolla kayba uðratýlamaz; meðerki, deðiþtirme fiyatý indirilmiþ veya
hak sahiplerine uygun bir denkleþtirme saðlanmýþ ya da ayný þekilde, paysahiplerinin haklarý da
kayba uðratýlmýþ olsun.

6. Sermaye artýrýmýnýn gerçekleþtirilmesi
a) Haklarýn kullanýlmasý; sermaye taahhüdü
MADDE 468 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý, esas sözleþmenin þarta baðlý sermaye artýrýmý-

na iliþkin hükmüne gönderme yapan ve yazýlý bir beyan ile kullanýlýr; mevzuat, ihraç izahnamesinin
yayýnlanmasýný gerekli gördüðü takdirde, buna da göndermede bulunulur.

(2) Taahhüdün ifasý, para yatýrýlmasý veya takas yoluyla, mevduat kabulüne yetkili bir banka
aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.

(3) Paysahipliði haklarý sermaye taahhüdünün ifasý ile doðar.

b) Uygunluðun doðrulanmasý
MADDE 469 - (1) Hesap döneminin kapanmasýndan sonra veya yönetim kurulunun istemi

üzerine daha önce, bir iþlem denetçisi yeni paylarýn ihracýnýn kanuna, esas sözleþmeye ve gereðin-
de ihraç izahnamesine uygun olup olmadýðýný inceler.

(2) Uygunluk hâlinde iþlem denetçisi bunu yazýlý olarak doðrular.

c) Esas sözleþmenin uygun duruma getirilmesi
MADDE 470 - (1) Ýþlem denetçisinin yazýlý doðrulamasýný aldýktan sonra, yönetim kurulu, ser-

maye artýrýmý beyannamesinde; yeni çýkarýlan paylarýn sayýsýný, itibarî deðerini, türlerini, belirli
gruplara tanýnan imtiyazlarý veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermaye-
nin durumunu belirler. Yönetim kurulu esas sözleþmeyi mevcut duruma uyarlar.

(2) Yönetim kurulu beyannamede, denetleme doðrulamasýnýn kanunda öngörülen bilgileri içer-
diðini tespit eder.

d) Ticaret siciline tescil
MADDE 471 - (1) Yönetim kurulu hesap döneminin kapanmasýndan itibaren en geç üç ay için-

de, esas sözleþme deðiþikliðini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artýrýmýna iliþkin yönetim kuru-
lu beyannamesini ile denetleme doðrulamasýný sicile tevdi olunur.

7. Esas sözleþmeden çýkarma
MADDE 472 - (1) Deðiþtirme ve alým haklarý sona erip bu husus iþlem denetçisi tarafýndan

bir raporla doðrulanýnca, yönetim kurulu, þarta baðlý sermaye artýrýmýna iliþkin hükmü esas sözleþ-
meden çýkarýr. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayýtlarý içerdiðini tespit
eder. Hüküm sicilde de terkin edilir.

B) Esas sermayenin azaltýlmasý
I - Karar
MADDE 473 - (1) Bir anonim þirket sermayesini azaltarak, azaltýlan kýsmýn yerine geçmek

üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çýkarmýyorsa, genel kurul, esas sözleþmenin gerek-
tiði þekilde deðiþtirilmesini karara baðlar.
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(2) Ýþlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn hakla-
rýný tamamen karþýlayacak miktarda aktifin þirkette varlýðý belirlenmiþ olmadýkça sermayenin azal-
týlmasýna karar verilmez.

(3) Genel kurulun kararýna 421 inci maddenin dördüncü fýkrasýnýn birinci bendi uygulanýr. Kararda
iþlem denetçisi raporunun sonucu açýklanarak sermayenin azaltýlmasýnýn ne tarzda yapýlacaðý gösterilir.

(4) Esas sermayenin azaltýlmasý sebebiyle kayýtlara göre doðacak defter kârý sadece paylarýn
yok edilmesinde (itfasýnda) kullanýlabilir.

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aþaðý indirilemez.

II - Alacaklýlara çaðrý
MADDE 474 - (1) Genel kurul esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdiði takdirde, yönetim

kurulu, bu kararý þirketin web sitesine koyduktan baþka, 37 nci maddede anýlan gazetede ve ayný za-
manda esas sözleþmede öngörüldüðü þekilde, yediþer gün arayla, üç defa ilân eder. Ýlânda alacaklý-
lara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarýný bildire-
rek bunlarýn ödenmesini veya güvence altýna alýnmasýný isteyebileceklerini bildirilir. Þirketçe bili-
nen alacaklýlara ayrýca çaðrý mektuplarý gönderilir.

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilânçoda oluþan bir açýðý kapatmak amacýyla ve bu açýklar
oranýnda azaltýlacak olursa, yönetim kurulunca alacaklýlarý çaðýrmaktan ve bunlarýn haklarýnýn
ödenmesinden veya güvence altýna alýnmasýndan vazgeçilebilir.

III - Kararlarýn yerine getirilmesi
MADDE 475 - (1) Sermaye, ancak alacaklýlara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edi-

len alacaklarýn ödenmesinden veya güvence altýna alýnmasýndan sonra azaltýlabilir.

(2) Azaltma kararýnýn uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarýnýn, deðiþtirme veya damga-
lama yoluyla ya da diðer bir þekilde azaltýlmasýnýn gerekli olduðu hâllerde ve bu husus için yapýlan
ihtara raðmen geri verilmeyen pay senetleri þirketçe iptal edilebilir. Tebliðde þirkete geri verilme-
yen senetlerin iptal edilecekleri yazýlýr.

(3) Paysahiplerinin, deðiþtirilmek üzere þirkete geri verdikleri pay senetlerinin miktarý, karar
gereðince deðiþtirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunlarýn karþýlýðýnda verilmesi gereken
yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr.

(4) Yukarýdaki fýkralarla, 473 üncü ve 474 üncü maddelerde yazýlý þartlara uyulmuþ olduðunu
gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin gerçek-
ten azaltýlmýþ olmasý olgusu ticaret siciline tescil olunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Pay

A) Genel hükümler
I - Asgarî itibarî deðer
MADDE 476 - (1) Paylarýn itibarî deðeri en az bir kuruþtur. Bu deðer ancak birer kuruþ olarak

yükseltilebilir. Anýlan itibarî deðer Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir.
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(2) Birinci fýkraya aykýrý olarak çýkarýlan paylar geçersizdir; ancak pay için yapýlan ödemeden
doðan haklar saklýdýr. Sözkonusu paylarý ihraç edenler, zarar verdikleri kiþilere karþý müteselsilen
sorumludur. Zamanaþýmý hakkýnda 560 ýncý madde uygulanýr.

(3) Zora giren þirketin finansal durumunun iyileþtirilmesi amacýyla payýn itibarî deðeri bir ku-
ruþtan fazla olduðu takdirde bir yeni kuruþa kadar indirilebilir.

II - Paylarýn bölünememesi

MADDE 477 - (1) Pay þirkete karþý bölünemez. Bir payýn birden fazla sahibi bulunduðu tak-
dirde, bunlar þirkete karþý haklarýný ancak ortak bir temsilci aracýlýðýyla kullanabilirler. Böyle bir
temsilci atamadýklarý takdirde, þirketçe söz konusu payýn maliklerinden birine yapýlacak tebligat tü-
mü hakkýnda geçerli olur.

(2) Genel kurul, sermaye tutarý ayný kalmak þartýyla, esas sözleþmeyi deðiþtirmek suretiyle,
paylarý, asgarî itibarî deðer hükmüne uyarak, itibarî deðerleri daha küçük olan paylara bölmek ve-
ya paylarý itibarî deðerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleþtirmek yetkisini haizdir. Þu kadar
ki, paylarýn birleþtirilebilmesi için her paysahibinin bu iþleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476
ncý maddesi saklýdýr.

B) Ýmtiyazlý paylar

I - Taným

MADDE 478 - (1) Ýlk esas sözleþme ile veya esas sözleþme deðiþtirilerek bazý paylara imtiyaz
tanýnabilir.

(2) Ýmtiyaz; kâr payý, tasfiye payý, rüçhan ve oy hakký gibi haklarda paya tanýnan üstün bir hak
veya kanunda öngörülmemiþ yeni bir paysahipliði hakkýdýr.

(3) 360 ýncý madde hükmü saklýdýr.

II - Oyda imtiyazlý paylar

MADDE 479 - (1) Oyda imtiyaz, eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilerek
tanýnabilir.

(2) Bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilir. Bu sýnýrlama, kurumsallaþmanýn gerektirdiði ve-
ya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, þirketin merkezinin bulun-
duðu yerdeki ticaret mahkemesinin, kurumsallaþma projesini veya haklý sebebi inceleyip, bunlara
baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekir. Projede yapýlacak her deðiþiklik
mahkeme kararýna baðlýdýr. Kurumsallaþmanýn gerçekleþmeyeceðinin anlaþýldýðý veya haklý sebe-
bin ortadan kalktýðý hâllerde istisna etme kararý mahkeme tarafýndan geri alýnabilir.

(3) Oyda imtiyaz aþaðýdaki kararlarda kullanýlamaz:

a) Esas sözleþme deðiþikliði.

b) Ýþlem denetçilerinin seçimi.

c) Ýbra ve sorumluluk davasý açýlmasý.
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ÝKÝNCÝ AYIRIM
Pay Bedelini Ýfa Borcu ve Ýfa Etmemenin Sonuçlarý

A) Ýlke
MADDE 480 - (1) Kanunda öngörülen istisnalar dýþýnda, esas sözleþmeyle paysahibine, pay

bedelini veya payýn itibarî deðerini aþan primi ifa dýþýnda borç yükletilemez.
(2) Kayýtlý sermaye sistemini kabul eden anonim þirketlerde esas sözleþme ile yönetim kurulu-

na primli pay çýkarma yetkisi tanýnabilir.
(3) Paysahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye payýna iliþkin

haklarý saklýdýr.
(4) Pay devirlerinin þirketin onayýna baðlý olduðu hâllerde, esas sözleþmeyle paysahiplerine

sermaye taahhüdünden doðan borçtan baþka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan
edimleri yerine getirmek yükümlülüðü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kap-
samlarý pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasýna yazýlabilir.

B) Ödemeye çaðrý
MADDE 481 - (1) Paylarýn bedelleri ve varsa prim, yönetim kurulu tarafýndan, esas sözleþmede

baþkaca hüküm bulunmadýðý takdirde, paysahiplerinden ilân yoluyla istenir. Ýlânda, ödenmesi istenen
sermaye borcunun oraný veya tutarý ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapýlacaðý açýkça belirtilir.

(2) Ýkincil yükümlülükler hakkýnda, esas sözleþmede, sözleþme cezasý da öngörülebilir.
C) Temerrüt
I - Sonuçlarý
MADDE 482 - (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen paysahibi, ihtara

gerek olmaksýzýn, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.
(2) Ayrýca, yönetim kurulu, mütemerrit paysahibini, iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmî öde-

melerden doðan haklarýndan yoksun býrakmaya ve sözkonusu payý satýp yerine baþkasýný almaya ve
kendisine verilmiþ pay senedi varsa, bunlarý iptal etmeye yetkilidir. Ýptal edilen pay senetleri ele ge-
çirilemiyorsa iptal kararý 37 nci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas sözleþmenin öngördüðü þe-
kilde ilân olunur.

(3) Esas sözleþmeyle, paysahipleri, temerrüt hâlinde, sözleþme cezasý ödemekle zorunlu
tutulabilirler.

(4) Þirketin tazminat haklarý saklýdýr.
II - Iskat usulü
MADDE 483 - (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarýnýn uygulanabilme-

si için, yönetim kurulu tarafýndan, mütemerrit paysahibine, 37 nci maddede yazýlý gazete ile esas
sözleþmenin öngördüðü þekilde ilân yoluyla þirketin web sitesinde de yayýmlanacak bir mesajla ih-
tarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit paysahibinin temerrüde konu olan tutarý bir ay içinde öde-
mesi, aksi hâlde, ilgili paylara iliþkin haklarýndan yoksun býrakýlacaðý ve sözleþme cezasýnýn istene-
ceði bildirilir.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mek-
tupla ve web sitesi mesajý ile yapýlýr. Bir aylýk süre mektubun alýndýðý tarihten baþlar.
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(3) Mütemerrit paysahibi, yeni paysahibinin ödemelerinden açýk kalan tutar için þirkete karþý
sorumludur.

(4) 501 inci madde hükmü saklýdýr.

YEDÝNCÝ BÖLÜM
Menkul Kýymetler
BÝRÝNCÝ AYIRIM

Pay senetleri
A) Ortak Hükümler
I - Türler
1. Þartlar
MADDE 484 - (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazýlý olur.
(2) Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamiline yazýlý pay senetleri çýkarýlamaz.

Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar geçersizdir. Ýyiniyet sahiplerinin tazminat haklarý saklýdýr.

2. Dönüþtürme
MADDE 485 - (1) Esas sözleþmede aksi öngörülmemiþse, payýn türü dönüþtürme yolu ile de-

ðiþtirilebilir. Dönüþtürme esas sözleþmenin deðiþtirilmesiyle yapýlýr. Dönüþtürmenin kanunen öngö-
rüldüðü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararý alarak derhal uygular ve bunun esas sözleþmeye yan-
sýtýlmasý giriþimini hemen baþlatýr.

(2) Nama yazýlý pay senetlerinin hamiline yazýlý pay senetlerine dönüþtürülebilmesi için payla-
rýn bedellerinin tamamen ödenmiþ olmasý þarttýr.

II - Pay senedi bastýrýlmasý
MADDE 486 - (1) Þirketin ve sermaye artýrýmýnýn tescilinden önce çýkarýlan paylar geçersiz-

dir; ancak, iþtirak taahhüdünden doðan yükümler geçerliliklerini sürdürür.

(2) Paylar hamiline yazýlý ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamýnýn ödenmesi tarihinden iti-
baren üç ay içinde pay senetlerini bastýrýp paysahiplerine daðýtýr. Yönetim kurulunun hamiline ya-
zýlý pay senetlerinin bastýrýlmasýna iliþkin kararý tescil ve ilân edilir, ayrýca þirketin web sitesine ko-
nulur. Pay senedi bastýrýlýncaya kadar ilmühaber çýkarýlabilir. Ýlmühaberlere kýyas yoluyla nama ya-
zýlý pay senetlerine iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Azlýk istemde bulunursa nama yazýlý pay senedi bastýrýlýp tüm nama yazýlý pay senedi sa-
hiplerine daðýtýlýr.

(4) Tescilden önce pay senedi çýkaran kimse, bundan doðan zararlardan sorumludur.

III - Senetlerin þekli
MADDE 487 - (1) Pay senetlerinin; þirketin unvanýný, sermaye tutarýný, kuruluþun ve çýkarýlan

pay senedinin hangi sermaye tutarýný (ihracý) kapsadýðý ile bunun tescili tarihini, senedin türünü ve
itibarî deðerini, kaç payý içerdiðini belirtmesi ve þirket adýna imza etmeye yetkili olanlardan en az
ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. Kapalý þirketlerde baský þeklinde imzanýn delikli olma-
sý gerekir.
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(2) Nama yazýlý pay senetlerinin ayrýca; sahiplerinin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný, yer-
leþim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiþ olan miktarýný da açýklamasý gerekir. Bu senetler þirke-
tin pay defterine kaydolunur.

IV - Yýpranmýþ senetler
MADDE 488 - (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yýp-

ranmýþ veya bozulmuþsa ya da içeriði veya ayýrt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer býrakma-
yacak tarzda anlaþýlamýyorsa, sahibi, giderlerini peþin ödemek þartýyla, þirketten yeni bir senet ve-
ya ilmühaber istemek hakkýný haizdir.

B) Hamiline yazýlý pay senetleri
MADDE 489 - (1) Hamiline yazýlý pay senetlerinin devri, þirket ve üçüncü kiþiler hakkýnda,

ancak zilyetliðin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

C) Nama yazýlý pay senetlerinde ilke
MADDE 490 - (1) Kanunda veya esas sözleþmede aksi öngörülmedikçe, nama yazýlý paylar,

herhangi bir sýnýrlandýrmaya baðlý olmaksýzýn devredilebilirler.

(2) Hukukî iþlemle devir, ciro edilmiþ nama yazýlý pay senedinin zilyetliðinin devralana geçi-
rilmesiyle yapýlabilir.

D) Devrin sýnýrlandýrýlmasý
I - Kanunî sýnýrlama
MADDE 491 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý paylar, ancak þirketin onayý ile

devrolunabilir; meðerki, devir, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri ve-
ya cebrî icra yoluyla gerçekleþsin.

(2) Þirket, sadece, devralanýn ödeme yeterliliði þüpheli ise ve þirketçe istenen güvence verilme-
miþse onay vermeyi reddedebilir.

II - Esas sözleþmeyle sýnýrlama
1. Ýlkeler
MADDE 492 - (1) Esas sözleþme, nama yazýlý paylarýn ancak þirketin onayýyla devredilebile-

ceðini öngörebilir.

(2) Bu sýnýrlama intifa hakký kurulurken de geçerlidir.

(3) Þirket tasfiyeye girmiþse devredilebilirliðe iliþkin sýnýrlamalar düþer.

2. Borsaya kote edilmemiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 493 - (1) Þirket, esas sözleþmede öngörülmüþ, önemli bir sebebi ileri sürerek veya

devredene, paylarýný, baþvurma anýndaki gerçek deðeri ile, kendi veya diðer paysahipleri ya da
üçüncü kiþiler hesabýna almayý önererek, onay istemini reddedebilir.

(2) Paysahipleri çevresinin bileþimine iliþkin esas sözleþme hükümleri, þirketin iþletme konu-
su veya iþletmenin ekonomik baðýmsýzlýðý yönünden onayýn reddini haklý gösteriyorsa, önemli se-
bep oluþturur.
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(3) Bundan baþka, devralan, paylarý kendi adýna ve hesabýna aldýðýný açýkça beyan etmezse þir-
ket, devrin pay defterine kaydýný reddedebilir.

(4) Paylar, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-
reði iktisap edilmiþlerse, þirket, paylarý edinen kiþiye, sadece paylarýný gerçek deðeri ile devralma-
yý önerdiði takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(5) Devralan, paylarýnýn gerçek deðerinin belirlenmesini, þirketin merkezinin bulunduðu yer-
deki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Deðerleme giderlerini þirket karþýlar.

(6) Devralan, gerçek deðeri öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatý reddetmezse, þir-
ketin devralma önerisini kabul etmiþ sayýlýr.

(7) Esas sözleþme devredilebilirlik þartlarýný aðýrlaþtýramaz.
b) Hükümleri
MADDE 494 - (1) Devir için gerekli olan onay verilmediði sürece, paylarýn mülkiyeti ve pay-

lara baðlý tüm haklar devredende kalýr.
(2) Paylarýn miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra ge-

reði iktisap edilmeleri hâlinde, bunlarýn mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlýðýna iliþkin
haklar derhal; genel kurula katýlma haklarýyla oy haklarý ise, ancak þirketin onayý ile birlikte devra-
lana geçer.

(3) Þirket, onaylamaya iliþkin istemi, aldýðý tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemiþ-
se veya ret haksýzsa, onay verilmiþ sayýlýr.

3. Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylar
a) Red sebepleri
MADDE 495 - (1) Þirket, borsada kote edilmiþ nama yazýlý paylarý iktisap eden bir kimseyi,

paysahibi olarak tanýmayý, ancak esas sözleþme, iktisap edilebilecek nama yazýlý paylar ile ilgili ola-
rak iktisap edenin paysahibi olarak tanýnacaðý, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir ik-
tisap üst sýnýrý öngörmüþ ve bu üst sýnýr aþýlmýþsa reddedebilir.

(2) Ayrýca istemde bulunmasýna raðmen devralan, paylarý kendi ad ve hesabýna aldýðýný açýkça
beyan etmezse, þirket, paylarýn pay defterine kaydýný reddedebilir.

(3) Borsaya kote nama yazýlý paylarýn, miras, mirasýn paylaþýmý, eþler arasýndaki mal rejimi hü-
kümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanýn paysahibi sýfatýný almasý
reddedilemez.

b) Bildirme yükümü
MADDE 496 - (1) Borsaya kote edilmiþ nama yazýlý paylarýn borsada satýlmalarý hâlinde, Mer-

kezî Kayýt Kuruluþu, Sermaye Piyasasý Kurulunun yapacaðý düzenlemeye uygun olarak devredenin
kimliðini ve satýlan paylarýn sayýsýný þirkete bildirir ve þirketin bunu ekranda görmesini teknik açý-
dan saðlar.

c) Haklarýn geçiþi
MADDE 497 - (1) Borsaya kote nama yazýlý paylar borsada iktisap edildikleri takdirde, pay-

lardan kaynaklanan haklar paylarýn devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazýlý pay-
larýn, borsa dýþýnda iktisap edilmeleri hâlinde, sözkonusu haklar, paysahipliði sýfatýnýn þirket tara-
fýndan tanýnmasý için, devralanýn þirkete baþvuruda bulunmasýyla devralana geçer.
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(2) Devralan, þirket tarafýndan tanýnýncaya kadar, paylardan doðan, genel kurula katýlma ve oy
hakkýný ve oy hakkýna baðlý diðer haklarý kullanamaz. Tüm diðer paysahipliði haklarýnýn, özellikle
rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýnda, iktisap eden herhangi bir sýnýrlamaya tâbi deðildir.

(3) Þirket tarafýndan henüz tanýnmamýþ bulunan devralanlar, haklarýn geçmesinden sonra, oy
hakkýndan yoksun paysahibi olarak pay defterine yazýlýr. Söz konusu paylar genel kurulda temsil
edilemez.

(4) Red hukuka aykýrý ise þirket, mahkeme kararýnýn kesinleþme tarihinden itibaren, oy hakký-
ný ve buna baðlý haklarý tanýr. Þirket, kendisine herhangi bir kusurun yükletilemeyeceðini ispat ede-
mediði takdirde, devralanýn red nedeniyle uðradýðý zararý gidermekle yükümlüdür.

d) Red süresi
MADDE 498 - (1) Þirket, devralanýn, paysahibi olarak tanýnmasý istemini, istemi aldýðý tarih-

ten itibaren yirmi gün içinde reddetmezse, devralan paysahibi olarak tanýnmýþ sayýlýr.
III - Pay defteri
1. Kayýt
MADDE 499 - (1) Þirket, senede baðlanmamýþ pay ve nama yazýlý pay senedi sahipleriyle, in-

tifa hakký sahiplerini; ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.
(2) Payýn usulüne uygun olarak devredildiði veya üzerinde intifa hakký kurulduðu ispat edilme-

diði sürece, devralan ve intifa hakký sahibi pay defterine yazýlamaz.
(3) Þirket, kaydýn yapýldýðýný pay senedine iþaret eder.
(4) Þirketle iliþkilerde, sadece pay defterinde kayýtlý bulunan kimse paysahibi ve intifa hakký

sahibi olarak kabul edilir.
2. Kaydýn silinmesi
MADDE 500 - (1) Þirket, iktisap edenin yanlýþ beyaný sonucu pay defterine yapýlan kaydý, il-

gilileri dinleyerek silebilir. Söz konusu kiþilere derhal, silinmeye iliþkin yazýlý bilgi verilir.
3. Bedellerinin tamamý ödenmemiþ nama yazýlý paylar
MADDE 501 - (1) Bedeli tamamen ödenmemiþ bulunan nama yazýlý bir payý iktisap eden kim-

se, pay defterine kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur.
(2) Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý sýrasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan

kimse, payýný baþkasýna devrettiði takdirde, bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden iste-
nemez; meðerki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin arttýrýlmasý tarihinden itibaren iki yýl için-
de þirket iflâs etmiþ ve payý iktisap eden kimse paydan doðan haklardan yoksun býrakýlmýþ olsun.

(3) Payýný devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tâbi deðilse, iktisap edenin pay defterine kay-
dedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Ýntifa Senetleri

A) Çýkarýlmasý
MADDE 502 - (1) Genel kurul, esas sözleþme uyarýnca veya esas sözleþmeyi deðiþtirerek, be-

deli kanuna uygun olarak yok edilen paylarýn sahipleri, alacaklýlar veya bunlara benzer bir sebeple
þirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çýkarýlmasýna karar verebilir. Bu senetlere 348 inci mad-
de uygulanýr.
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(2) Kurucular için çýkarýlanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazýlý
olabilir.

B) Hükümleri

MADDE 503 - (1) Ýntifa senedi sahiplerine paysahipliði haklarý verilemez; ancak, bu kiþilere, net
kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katýlma veya yeni çýkarýlacak paylarý alma haklarý tanýnabilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Deðiþtirme Hakkýný Ýçeren Menkul Kýymetler

A) Genel kurul kararýyla

MADDE 504 - (1) Her çeþidi ile tahviller, finansman bonolarý, varlýða dayalý senetler, iskonto
esasý üzerine düzenlenenler de dâhil diðer borçlanma senetleri, alma ve deðiþtirme hakkýný haiz se-
netler ile her çeþit menkul kýymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararý ile
çýkarýlabilirler. Genel kurul bu kararý, kanunlarda farklý bir düzenleme yoksa, 421 inci maddenin
dördüncü fýkrasý hükmüne göre verir. Esas sözleþme farklý bir nisap öngörebilir. Genel kurul kara-
rýnýn çýkarýlacak menkul kýymete iliþkin, gerekli bütün hüküm ve þartlarý içermesi gerekir. Genel
kurul kararýný yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tâbi menkul kýymetler hamiline veya emre
yazýlý ve itibarî deðerli olabilir. Ýtibarî deðer genel kurul ve yetkilendirilmiþ olmasý hâlinde yönetim
kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olmasý ve teslimi anýnda tamamen
ödenmesi þarttýr.

B) Yönetim kurulu kararýyla

MADDE 505 - (1) Aksi kanunda öngörülmemiþse, genel kurul herhangi bir menkul kýymetin
çýkarýlmasýný ve hükümleriyle þartlarýný saptamak ve bununla ilgili iþlem denetçisi seçmek yetkisi-
ni, en çok 15 ay için yönetim kuruluna býrakabilir. 421 inci maddenin dördüncü fýkrasý hükmü yet-
kilendirme kararýna da uygulanýr.

C) Sýnýr

MADDE 506 - (1) 504 ve 505 inci madde hükümlerine baðlý borçlanma senetlerinin toplam tu-
tarý, sermaye ile bilânçoda yer alan yedek akçelerin toplamýný aþamaz; kanunlarýn bilançoya konul-
masýna izin verdiði yeniden deðerleme fonlarý da toplama katýlýr. Kanunlardaki istisnalar saklýdýr.

(2) Sermaye Piyasasý Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payý

A) Kâr ve tasfiye payý hakký

I - Genel olarak

MADDE 507 - (1) Her paysahibi, kanun ve esas sözleþme hükümlerine göre paysahiplerine da-
ðýtýlmasý kararlaþtýrýlmýþ net dönem kârýna, payý oranýnda katýlma hakkýný haizdir. Þirketin sona er-
mesi hâlinde her paysahibi, esas sözleþmede sona eren þirketin mal varlýðýnýn kullanýlmasýna iliþ-
kin, baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payý oranýnda katýlýr.

(2) Esas sözleþmede paylarýn bazý türlerine tanýnan imtiyaz haklarýyla özel menfaatler saklýdýr.
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II - Hesaplama biçimi
MADDE 508 - (1) Esas sözleþmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payý paysahibinin

sermaye payý için þirkete yaptýðý ödemelerle orantýlý olarak hesap edilir.

(2) Yýllýk kâr yýllýk bilânçoya göre belirlenir.

B) Kâr payý, hazýrlýk dönemi faizi ve kazanç payý
I - Kâr payý
MADDE 509 - (1) Sermaye için faiz ödenemez.
(2) Kâr payý ancak net dönem kârýndan ve serbest yedek akçelerden daðýtýlabilir.

(3) Kâr payý avansý Sermaye Piyasasý Kanununa tâbi olmayan þirketlerde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnýn bir tebliði ile düzenlenir.

II - Hazýrlýk dönemi faizi
MADDE 510 - (1) Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek hazýrlýk dö-

nemi için paysahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarýna uygun olmak koþuluyla, özellikli varlýk
niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleþmede ön-
görülebilir. Esas sözleþme de, bu dönemle sýnýrlý olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana
kadar süreceði belirtilir.

(2) Ýþletme yeni paylar çýkarýlarak geniþletilecek olursa, sermayenin arttýrýlmasýna dair olan ka-
rarda, yeni paysahiplerine, özellikle varlýk niteliðindeki yatýrýmlarýn maliyetine yüklenmek üzere, be-
lirli bir süreyle en geç yeni yatýrýmýn iþletmeye alýndýðý güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir.

III - Kazanç paylarý
MADDE 511 - (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç paylarý, sadece net kârdan ve ancak kanunî

yedek akçe için belirli ayrým yapýldýktan ve paysahiplerine ödenmiþ sermayenin yüzde beþi oranýn-
da veya esas sözleþmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payý daðýtýldýktan sonra verilebilir.

C) Geri alma hakký
I - Kötüniyet hâlinde
MADDE 512 - (1) Haksýz yere ve kötüniyetle kâr payý veya hazýrlýk dönemi faizi alan pay sa-

hipleri, bunlarý geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç paylarý hakkýnda da
ayný hüküm uygulanýr.

(2) Geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

II - Þirketin iflâsý hâlinde
MADDE 513 - (1) Þirketin iflâsý hâlinde, yönetim kurulu üyeleri þirket alacaklýlarýna karþý,

iflâsýn açýlmasýndan önceki son üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir ad altýnda hizmetlerine kar-
þýlýk olarak aldýklarý ve fakat uygun ücreti aþan ve bilânço uygun bir ücret miktarýna göre tedbirli bir
tarzda düzenlenmiþ olduðu takdirde, ödenmemeleri gereken paralarý geri vermekle yükümlüdürler.

(2) Sebepsiz zenginleþmeye iliþkin hükümler gereðince alýnmasý mümkün olmayan paralarýn
geri verilmesi yükümlülüðü yoktur.

(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Þirketin Finansal Tablolarý, Yedek Akçeler

A) Anonim þirketlerin finansal tablolarý ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

I - Hazýrlama yükümü

MADDE 514 - (1) Yönetim kurulu, geçmiþ hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standart-
larýnda öngörülmüþ bulunan finansal tablolarýný, eklerini ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet rapo-
runu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayý içinde hazýrlar ve genel kurula sunar.

II - Uygulanacak muhasebe standartlarý

MADDE 515 - (1) Anonim þirketlerin finansal tablolarý, Türkiye Muhasebe Standartlarýna gö-
re þirketin malvarlýðýný, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarýný ve faaliyet sonuçlarýný tam, an-
laþýlabilir, karþýlaþtýrýlabilir, gereksinimlere ve iþletmenin niteliðine uygun bir þekilde; þeffaf ve gü-
venilir olarak; gerçeði dürüst, aynen ve aslýna sadýk surette yansýtacak tarzda (dürüst resim ilkesi)
çýkarýlýr.

III – Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

MADDE 516 - (1) Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu, þirketin, o yýla ait faaliyetlerinin
akýþý ile, her yönüyle finansal durumunu, doðru, eksiksiz, dolambaçsýz, gerçeðe uygun ve dürüst bir
þekilde yansýtýr. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre deðerlendirilir. Raporda ayrýca,
þirketin geliþmesine ve karþýlaþmasý olasý risklere de açýkça iþaret olunur. Bu konulara iliþkin yöne-
tim kurulunun deðerlendirmesi de raporda yer alýr.

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrýca aþaðýdaki hususlarý da içermelidir:

a) Faaliyet yýlýnýn sona ermesinden sonra þirkette meydana gelen ve özel önem taþýyan olaylar.

b) Þirketin araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi malî
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî yardýmlar, saðlanan
olanaklar, sigortalar ve benzeri güvenceler.

B) Þirketler topluluðunun finansal tablolarý ve yýllýk faaliyet raporu

I - Uygulanacak muhasebe standartlarý

MADDE 517 - (1) Konsolide finansal tablolarý hazýrlamakla yükümlü iþletmeler ile, konsoli-
dasyon kapsamýna giren iþletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diðer konularda Türkiye Muhasebe
Standartlarý geçerlidir.

(2) Konsolide finansal tablolar Kanunun 515 inci maddesinde öngörülen esas ve ilkelere göre
çýkarýlýr.

II – Yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu

MADDE 518 - (1) Topluluða iliþkin yýllýk faaliyet raporu ana þirketin yönetim kurulu tarafýn-
dan 516 ncý maddeye göre düzenlenir.
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C) Yedek akçeler
I - Kanunî yedek akçe
1. Genel kanunî yedek akçe
MADDE 519 - (1) Yýllýk kârýn yüzde beþi, ödenmiþ sermayenin yüzde yirmisine ulaþýncaya

kadar genel kanunî yedek akçeye ayrýlýr.

(2) Birinci fýkradaki sýnýra ulaþýldýktan sonra da;

a) Yeni paylarýn çýkarýlmasý dolayýsýyla saðlanan primin, çýkarýlma giderleri, yok edilme (itfa)
karþýlýklarý ve hayýr amaçlý ödemeler için kullanýlmamýþ bulunan kýsmý;

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiþ olan tutardan, bunlarýn ye-
rine verilecek yeni senetlerin çýkarýlma giderlerinin düþülmesinden sonra kalan kýsmý;

c) Paysahiplerine yüzde beþ oranýnda kâr payý ödendikten sonra, kârdan pay alacak kiþilere da-
ðýtýlacak toplam tutarýn yüzde onu;

genel kanunî yedek akçeye eklenir.

(3) Genel kanunî yedek akçe sermayenin veya çýkarýlmýþ sermayenin yarýsýný aþmadýðý takdir-
de, sadece zararlarýn kapatýlmasýna, iþlerin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi devam ettirmeye ve-
ya iþsizliðin önüne geçmeye ve sonuçlarýný hafifletmeye elveriþli önlemler alýnmasý için kullanýla-
bilir.

(4) Ýkinci fýkranýn (c) bendi ve üçüncü fýkra hükümleri, baþlýca amacý, baþka iþletmelere katýl-
maktan ibaret olan holding þirketler hakkýnda uygulanmaz.

(5) Özel kanunlara tâbi olan anonim þirketlerin yedek akçelerine iliþkin hükümleri saklýdýr.

2. Þirketin iktisap ettiði kendi pay senetleri için ayrýlan yedek akçe ve yeniden deðerleme
fonlarý

MADDE 520 - (1) Þirket, iktisap ettiði kendi paylarý için iktisap deðerlerini karþýlayan tutarda
yedek akçe ayýrýr. Bu yedek akçeler, anýlan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ik-
tisap deðerlerini karþýlayan tutarda çözülebilirler.

(2) Yeniden deðerleme için pasife konulmuþ fonlar, sermayeye dönüþtürüldükleri ve yeniden
deðerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.

II - Þirketin isteði ile ayrýlan yedek akçe
1. Genel olarak
MADDE 521 - (1) Yedek akçeye yýllýk kârýn yirmide birinden fazla bir tutarýn ayrýlacaðý ve

yedek akçenin ödenmiþ sermayenin beþte birini aþabileceði hakkýnda esas sözleþmeye hüküm ko-
nabilir. Esas sözleþme ile baþkaca akçe ayrýlmasý öngörülebilir ve bunlarýn özgülenme ile harcanma
yollarý ve þartlarý belirlenebilir.

2. Çalýþanlar ve iþçiler lehine yardým akçesi
MADDE 522 - (1) Esas sözleþmede þirketin yöneticileri, çalýþanlarý ve iþçileri için yardým ku-

ruluþlarý kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya bu amacý taþýyan kamu tüzel ki-
þilerine verilmek üzere yedek akçe ayrýlabilir.
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(2) Yardým amacýna özgülenen yedek akçeler veya diðer mallar þirketten ayrýlarak bir vakýf ve-
ya kooperatif kurulur. Vakýf senedinde vakýf malvarlýðýnýn þirkete karþý bir alacaktan ibaret olacaðý
da öngörülebilir.

(3) Þirketin bu amaca özgülediði yedek akçeden baþka yöneticilerden, çalýþanlardan ve iþçiler-
den ödenti alýnmýþsa, iþ iliþkisinin sonunda, vakýf senedine göre yapýlan ayrýmdan yararlanamadýk-
larý takdirde çalýþan ve iþçilere hiç deðilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanunî fai-
ziyle birlikte geri verilir.

III - Kâr payý ile yedek akçeler arasýnda ilgi
MADDE 523 - (1) Kanunî ve esas sözleþmede öngörülen isteðe baðlý yedek akçeler ayrýlma-

dýkça paysahiplerine daðýtýlacak kâr payý belirlenemez.
(2) Genel kurul,
a) Aktiflerin yeniden saðlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün paysahiplerinin menfaatleri dikkate alýndýðýnda, þirketin sürekli geliþimi ve olabildi-

ðince kararlý kâr payý daðýtýmý yönünden haklý görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleþmede öngörülenlerden baþka yedek akçe de ayrýlmasýna karar verebilir.
(3) Esas sözleþmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, þirketin iþçileri için yardým sandýkla-

rý ve diðer yardým örgütleri kurulmasý veya bunlarýn sürdürülebilmesi amacýyla veya diðer yardým
amaçlarýna hizmet etmek üzere, bilânço kârýndan yedek akçe ayýrabilir.

D) Çeþitli hükümler
I - Ýlân
MADDE 524 - (1) Anonim þirketin ve topluluðun finansal tablolarýný düzenlemekle yükümlü

ana þirketin yönetim kurulu, bilânço gününden itibaren altý ay içinde; finansal tablolarý, yönetim ku-
rulunun yýllýk faaliyet raporunu, kâr daðýtýmýna iliþkin genel kurul kararýný, denetçinin 403 üncü
madde uyarýnca verdiði görüþü ve genel kurulun buna iliþkin kararýný, Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si ile, Türkiye genelinde yayýn yapan günlük tirajý en az ellibin olan bir gazetede ilân ettirir ve web
sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna verilmesine iliþkin hükümler saklýdýr.

II - Yabancý þirketlerin Türkiye þubeleri
MADDE 525 - (1) Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan þirketlerin Türkiye þubelerinin müdür-

leri, þubeye özgü finansal tablolarýnýn ayrýntýlý þekliyle, þubesi olduklarý þirketin ve varsa bu þirke-
tin dâhil bulunduðu topluluðun, yýlsonu tablolarýnýn özetlerini, ve yýllýk raporlarýný merkezin tâbi ol-
duðu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarýndan itibaren altý ay içinde 524 üncü madde hükmü
uyarýnca Türkiye’de yayýnlarlar.

III - Özet finansal tablolarý
MADDE 526 - (1) Küçük ölçekteki þirketler ile merkezleri yurt dýþýnda bulunan þirketlerin

Türkiye’deki þubelerinin yayýnlayacaklarý özet finansal tablolarýn içeriði Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarý Kurulu tarafýndan belirlenir.

IV - Sýr saklama yükümü
MADDE 527 - (1) 404 üncü madde hükmü saklý kalmak üzere, görevi dolayýsýyla incelemesi-

ne sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öðrendikleri iþ ve
iþletme sýrlarýný açýklamalarý yasaktýr. Aksi hâlde þirketin maddî ve manevî zararýný tazmin ederler.
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E) Özel hükümler
MADDE 528 - (1) Bankalar ile diðer kredi kurumlarýnýn, finansal kiralama ve faktöring gibi

finansal þirketlerin, sigorta ve reasürans þirketlerinin, Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki tüm
kurumlarýn ve kooperatiflerin yýl sonu tablolarý ile konsolide finansal tablolarýna iliþkin özel hü-
kümler saklýdýr.

(2) Özel kanunlarda ve Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulunca onaylanmýþ bulunan finan-
sal tablolara iliþkin idarî düzenlemelerde öngörülmemiþ bulunan hususlarda bu Kanun hükümleri ile
bu Kanunda öngörülmüþ Türkiye Muhasebe Standartlarý uygulanýr.

ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona erme
I - Sona erme sebepleri
1. Genel olarak
MADDE 529 - (1) Anonim þirket,
a) Sürenin sona ermesine raðmen iþlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelme-

miþse, esas sözleþmede öngörülen sürenin sona ermesiyle;
b) Ýþletme konusunun gerçekleþmesiyle veya gerçekleþmesinin imkânsýz hâle gelmesiyle;
c) Esas sözleþmede öngörülmüþ herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleþmesiyle;
d) 421 inci maddenin dördüncü fýkrasýna uygun olarak alýnan genel kurul kararýyla;
e) Ýflâsýna karar verilmesiyle;
f) Kanunlarda öngörülen diðer hâllerde
sona erer.
2. Özel hâller
a) Organlarýn eksikliði
MADDE 530 - (1) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli olan organlarýndan biri mevcut

deðilse veya genel kurul toplanamýyorsa, paysahipleri, þirket alacaklýlarý veya Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðýnýn istemi üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim
kurulunu da dinleyerek þirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu sü-
re içinde durum düzeltilmezse, mahkeme þirketin feshine karar verir.

(2) Dava açýldýðýnda mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
b) Haklý sebeplerle fesih
MADDE 531 - (1) Haklý sebeplerin varlýðýnda, esas sermayenin en az onda birini temsil eden

paysahipleri, mahkemeden þirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine,
davacý paysahiplerine, paylarýnýn gerçek deðerlerinin ödenmesine ve davacý paysahiplerinin þirket-
ten çýkarýlmalarýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme karar verebilir.

II - Hükümleri
1. Tescil ve ilân
MADDE 532 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir.
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2. Sonuçlar
MADDE 533 - (1) Sona eren þirket tasfiye hâline girer; Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Tasfiye hâlindeki þirket, paysahipleriyle olan iliþkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel

kiþiliðini korur ve ticaret unvanýný “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiþ olarak kullanýr. Bu hâlde or-
ganlarýnýn yetkileri tasfiye amacýyla sýnýrlýdýr.

III - Ýflâs hâlinde tasfiye
MADDE 534 - (1) Ýflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümle-

rine göre yapýlýr. Þirket organlarý temsil yetkilerini, ancak þirketin iflâs idaresi tarafýndan temsil
edilmediði hususlar için korurlar.

IV - Þirket organlarýnýn durumu
MADDE 535 - (1) Þirket tasfiye hâline girince, organlarýn görev ve yetkileri, tasfiyenin yapý-

labilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereði tasfiye memurlarýnca yapýlamayan iþlemlere öz-
gülenir.

(2) Tasfiye iþlerinin gereklerinden olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere genel kurul tas-
fiye memurlarý tarafýndan toplantýya çaðrýlýr.

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurlarý
1. Atama
MADDE 536 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla ayrýca tasfiye memuru atanmadý-

ðý takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafýndan yapýlýr. Tasfiye memurlarý paysahiplerinden veya
üçüncü kiþilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleþmede veya atama kararýnda ak-
si öngörülmemiþse olaðan ücrete hak kazanýrlar.

(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye iþlerinin yö-
netim kurulunca yapýlmasý hâlinde de bu hüküm uygulanýr.

(3) Þirketin feshine mahkemenin karar verdiði hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanýr.

(4) Tasfiye memurlarýndan en az birinin Türk vatandaþý olmasý, yerleþim yerinin Türkiye’de
bulunmasý ve þirketi temsil yetkisini haiz olmasý þarttýr.

2. Görevden alma
MADDE 537 - (1) Esas sözleþme veya genel kurul kararýyla atanmýþ tasfiye memurlarý ve bu

görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafýndan her zaman görevden alýnabilir
ve yerlerine yenileri atanabilir.

(2) Paysahiplerinden birinin istemiyle ve haklý sebeplerin varlýðýnda, mahkeme de, tasfiyeye
memur kiþileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memur-
larý, mahkeme kararýna dayanýlarak tescil ve ilân olunurlar.

(3) Þirketi temsile yetkili tasfiye memurlarýndan hiçbiri Türk vatandaþý deðilse ve hiçbirinin
Türkiye’de yerleþim yeri bulunmuyorsa, mahkeme paysahiplerinden veya alacaklýlardan birinin ve-
ya Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn istemiyle, söz konusu þarta uygun birini tasfiye memuru olarak
atar.
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3. Aktifleri satma yetkisi
MADDE 538 - (1) Genel kurul aksini kararlaþtýrmamýþsa, tasfiye memurlarý þirketin aktifleri-

ni pazarlýk yoluyla da satabilirler.
(2) Aktiflerin toptan satýlabilmesi için genel kurulun kararý gereklidir. Bu karar hakkýnda 421

inci maddenin dördüncü fýkrasý uygulanýr.
4. Yetkilerin sýnýrlandýrýlmasý ve geniþletilmesi
MADDE 539 - (1) Tasfiye memurlarýna Kanunla tanýnmýþ yetkiler devredilemez; ancak, belir-

li uygulama iþlemlerinin yapýlabilmesi için tasfiye memurlarýndan biri diðerine veya üçüncü bir ki-
þiye temsil yetkisi verebilir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn üçüncü kiþilerle tasfiye amacý dýþýnda yaptýðý iþlemler þirketi baðlar;
meðerki, üçüncü kiþinin iþlemin tasfiye amacýnýn dýþýnda olduðunu bildiði veya hâlin gereðinden
bilmemesinin mümkün olamayacaðý ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmesi, bu hu-
susun ispatý için yeterli delil deðildir.

(3) Tasfiye memurlarý birden fazla ise, aksi genel kurul kararýnda veya esas sözleþmede öngö-
rülmemiþse, þirketin baðlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun þirket unvaný altýn-
da imza atmasý gereklidir. Tasfiye hâlindeki þirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dýþ
iliþkide tasfiye memurlarý temsil eder.

(4) Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiði sýrada iþlediði haksýz fiilden þirket de sorumludur.
II - Tasfiye iþleri
1. Ýlk envanter ve bilânço
MADDE 540 - (1) Tasfiye memurlarý görevlerine baþlar baþlamaz, þirketin tasfiyenin baþlan-

gýcýndaki durumunu incelerler; gerekirse þirket mallarýna deðer biçmek için uzmanlara baþvurarak,
þirketin malvarlýksal ve finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilânço düzenler ve genel ku-
rulun onayýna sunarlar.

(2) Envanter ve bilânçonun onaylanmasýndan sonra, tasfiye memurlarý þirketin envanterde ya-
zýlý bütün mallarý ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.

2. Alacaklýlarýn çaðrýlmasý ve korunmasý
MADDE 541 - (1) Alacaklý olduklarý þirket defterlerinden veya diðer belgelerden anlaþýlan ve

yerleþim yerleri bilinen kiþiler taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar Türk Ticaret Sicili Gazetesin-
de ve þirketin web sitesinde ve ayný zamanda esas sözleþmede öngörülen þekilde, birer hafta arayla
üç defa ilân suretiyle þirketin sona ermiþ bulunduðu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarýný tas-
fiye memurlarýna bildirmeye çaðrýlýrlar.

(2) Alacaklý olduklarý bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý Sanayi ve Tica-
ret Bakanlýðýnca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

(3) Þirketin henüz muaccel olmayan veya ihtilâflý bulunan borçlarýný karþýlayacak para notere
depo edilir; meðerki, bu gibi borçlar yeterli güvence ile karþýlanmýþ veya þirket mevcudunun pay-
sahipleri arasýnda paylaþýmý bu borçlarýn ödenmesi þartýna baðlanmýþ olsun.

(4) Yukarýdaki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak
ödedikleri paralardan dolayý 553 üncü madde uyarýnca sorumludur.
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3. Diðer tasfiye iþleri

MADDE 542 - (1) Tasfiye memurlarý;

a) Þirketin süregelen iþlemlerini tamamlamak, gereðinde pay bedellerinin henüz ödenmemiþ
olan kýsýmlarýný tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarýnýn, ilk tasfiye bilânçosun-
dan ve alacaklýlara yapýlan çaðrý sonucunda anlaþýlan duruma göre, þirket varlýðýndan fazla olmadý-
ðý saptanmýþsa, bu borçlarý ödemekle yükümlüdürler.

b) Tasfiyenin gerektirmediði yeni bir iþlem yapamazlar.

c) Þirket borçlarý þirket varlýðýndan fazla olduðu takdirde durumu derhal mahkemeye bildirir-
ler; mahkeme iflâsýn açýlmasýna karar verir.

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde her yýl sonu için finansal tablolarý ve tasfiye sonunda da ke-
sin bir bilânço düzenleyerek genel kurula sunarlar.

e) Þirketin bütün mal ve haklarýnýn korunmasý için düzenli ve görevinin bilincinde bir yöneti-
ci gibi gereken önlemleri alýr ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa sürede bitirirler.

f) Tasfiye iþlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliði için gereken defterleri tutarlar.

g) Tasfiye sýrasýnda elde edilen paralardan þirketin süregelen harcamalarý için gerekli olan pa-
ra dýþýnda kalan paralarý, bir bankaya þirket adýna yatýrýrlar.

h) Vadesi gelmemiþ borçlarý, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca kýsa vadeli kredilere uygu-
lanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. Alacaklýlar bu ödemeyi kabul etmek zorundadýr.

i) Paysahiplerine tasfiye iþlerinin durumu hakkýnda bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda im-
zalý belge verirler.

4. Tasfiye sonucu daðýtma

MADDE 543 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten ve pay bedelleri geri
verildikten sonra kalan varlýðý, esas sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmamýþsa paysahipleri arasýnda,
ödedikleri sermayeler ve imtiyaz haklarý oranýnda daðýtýlýr. Tasfiye payýnda imtiyazýn varlýðý hâlin-
de esas sözleþmedeki düzenleme uygulanýr.

(2) Alacaklýlara üçüncü kez yapýlan çaðrý tarihinden itibaren bir yýl geçmedikçe kalan varlýk
daðýtýlamaz. Þu kadar ki; hâl ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde
mahkeme bir yýl geçmeden de daðýtmaya izin verebilir.

(3) Esas sözleþme ve genel kurul kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça, daðýtma para olarak
yapýlýr.

5. Defterlerin saklanmasý

MADDE 544 - (1) Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye iliþkin olanlar da dâhil, belgeler
82 nci madde uyarýnca saklanýr.

III - Þirket unvanýnýn sicilden silinmesi

MADDE 545 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden silin-
mesi tasfiye memurlarý tarafýndan sicil müdürlüðünden istenir. Ýstem üzerine silinme tescil ve ilân
edilir.
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IV - Uygulanacak diðer hükümler
MADDE 546 - (1) Paysahipleri ile tasfiye memuru veya memurlarý arasýndaki ihtilaflarýn çö-

zümü basit muhakeme usulüne tâbidir. Mahkeme tasfiyeye memur kiþiler ile ilgili paysahiplerini
dinleyerek kararýný otuz gün içinde verir.

(2) Tasfiye memurlarýnýn sorumluluðu hakkýnda 553 üncü madde hükmü uygulanýr.

(3) Tasfiyeye iliþkin genel kurul kararlarý 418 madde uyarýnca alýnýr.

C) Ek tasfiye
MADDE 547 - (1) Tasfiyenin kapanmasýndan sonra ek tasfiye iþlemlerinin yapýlmasýnýn zo-

runlu olduðu anlaþýlýrsa, son tasfiye memurlarý, yönetim kurulu üyeleri, paysahipleri veya alacaklý-
lar, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeden, bu ek iþlemler sonuçlandýrýlýncaya kadar,
þirketin yeniden tescilini isteyebilirler.

(2) Mahkeme istemin yerinde olduðuna kanaat getirirse, þirketin ek tasfiye için yeniden tesci-
line karar verir ve bu iþlemlerini yapmalarý için son tasfiye memurlarýný veya yeni bir veya birkaç
kiþiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir.

D) Tasfiyeden dönülmesi
MADDE 548 - (1) Þirket sürenin dolmasýyla veya genel kurul kararýyla sona ermiþ ise, paysa-

hipleri arasýnda þirket malvarlýðýnýn daðýtýmýna baþlanýlmýþ olmadýkça, genel kurul þirketin devam
etmesini kararlaþtýrabilir. Devam kararýnýn en az sermayenin yüzde altmýþýnýn oyu ile alýnmasý ge-
rekir. Esas sözleþme ile bu nisap aðýrlaþtýrýlabilir ve baþkaca önlemler öngörülebilir.

(2) Þirket, iflâsýn açýlmasýyla sona ermiþ olmasýna raðmen iflâs kaldýrýlmýþsa veya iflâs, kon-
kordatonun uygulanmasýyla sona ermiþse þirket devam eder.

(3) Tasfiye memuru iflâsýn kaldýrýldýðýna iliþkin kararý ticaret siciline tescil ettirir. Tescil iste-
mine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarýnýn paysahipleri arasýnda daðýtýlmasýna baþlanmadýðýna
iliþkin belge de eklenir.

ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM
Sorumluluk

A) Sorumluluk hâlleri
I - Belgelerin ve beyanlarýn kanuna aykýrý olmasý
MADDE 549 - (1) Þirketin kuruluþu, sermayesinin artýrýlmasý ve azaltýlmasý ile birleþme, bö-

lünme, tür deðiþtirme ve menkul kýymet çýkarma gibi iþlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, ta-
ahhütlerin, beyanlarýn ve garantilerin yanlýþ, hileli, sahte, gerçeðe aykýrý olmasýndan, gerçeðin sak-
lanmýþ bulunmasýndan ve diðer kanuna aykýrýlýklardan doðan zararlardan belgeleri düzenleyenler
veya beyanlarý yapanlar ile kusurlarýnýn varlýðý hâlinde bunlara katýlanlar sorumludur.

II - Sermaye hakkýnda yanlýþ beyanlar ve ödeme yetersizliðinin bilinmesi
MADDE 550 - (1) Sermaye tamamýyla taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun veya esas söz-

leþme hükümleri gereðince ödenmemiþken, taahhüt edilmiþ veya ödenmiþ gibi gösterenler ile ku-
surlu olmalarý þartýyla, þirket yetkilileri, bu paylarý üstlenmiþ kabul edilirler ve paylarýn karþýlýklarý
ile zararý faiziyle birlikte müteselsilen öderler.
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(2) Sermaye taahhüdünde bulunanlarýn ödeme yeterliliðinin bulunmadýðýný bilen ve buna onay
verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doðan zarardan sorumludurlar.

III - Deðer biçilmesinde yolsuzluk

MADDE 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralýnacak iþletme ile ayýnlarýn deðerlendirilme-
sinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, iþletme ve aynýn niteliðini veya durumunu farklý gös-
terenler ya da baþka bir þekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doðan zarardan sorumludur.

IV - Halktan para toplamak

MADDE 552 - (1) Bir anonim þirket kurmak veya þirketin sermayesini artýrmak amacý veya
vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasasý Kurulundan izin alýnýr. Aksi hâlde, Ser-
maye Piyasasý Kurulu para toplanmasý giriþiminin ve baþlanmýþsa para toplanmasýnýn tedbiren he-
men durdurulmasýný, toplanan paralarýn koruma altýna alýnmasýný, gerekli diðer önlemlerin uygulan-
masýný, gereðinde kayyým atanmasýný Ankara Ticaret Mahkemesinden isteyebilir. Sermaye Piyasa-
sý Kurulunun istemi için güvence istenemez. Bu hükme aykýrý olarak para toplayanlar ve fiilden ha-
berli olan kurumlar ile ilgili þirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve giriþimcileri toplanan
paranýn derhal Sermaye Piyasasý Kuruluna yatýrýlmasýndan müteselsilen sorumludurlar. Alýnan ted-
bir veya hacizden itibaren altý ay içinde ayný mahkemede dava açýlýr.

(2) Ýznin varlýðý hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altý ay içinde öngörülen ama-
ca uygun olarak kullanýlmadýðý veya ciddi bir þekilde kullanýlmaya baþlanýlmadýðý takdirde birinci
fýkra hükmü uygulanýr. Mahkeme süreyi uzatabilir.

V - Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarýnýn
sorumluluðu

MADDE 553 - (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarý, kanun-
dan ve esas sözleþmeden doðan yükümlülüklerini, kusurlarýyla ihlâl ettikleri takdirde, hem þirkete
hem paysahiplerine hem de þirket alacaklýlarýna karþý, verdikleri zarardan sorumludurlar.

(2) Kanundan veya esas sözleþmeden doðan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak baþkasý-
na devreden organlar veya kiþiler, bu görev ve yetkileri devralan kiþilerin seçiminde akla yatkýn de-
recede özen gösterdiklerini ispat ettikleri takdirde, bu kiþilerin fiil ve kararlarýndan sorumlu olmaz.

(3) Hiç kimse kontrolü dýþýnda kalan, kanuna veya esas sözleþmeye aykýrýlýklar veya yolsuz-
luklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe
gösterilerek geçersiz kýlýnamaz.

VI – Denetçinin ve iþlem denetçilerinin sorumluluðu

MADDE 554 - (1) Þirketin ve þirketler topluluðunun yýlsonu ve konsolide finansal tablolarýný,
raporlarýný, hesaplarýný denetleyen denetçi; þirketin kuruluþunu, sermaye artýrýmýný, azaltýlmasýný,
birleþmeyi, bölünmeyi, tür deðiþtirmeyi, menkul kýymet ihracýný veya herhangi bir diðer þirket iþ-
lem ve kararýný denetleyen iþlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerininin yerine getiril-
mesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem þirkete hem de paysahipleri ile þirket alacaklýlarýna
karþý, verdikleri zarar dolayýsýyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.
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B) Þirketin zararý
I - Genel olarak
MADDE 555 - (1) Þirketin uðradýðý zararýn tazminini, þirket ve her bir paysahibi isteyebilir.

Paysahipleri tazminatýn þirkete ödenmesini isteyebilirler.

(2) Paysahibinin açtýðý davayý, hukukî ve maddî sebepler haklý gösterdiði takdirde, mahkeme
dava giderleriyle avukatlýk ücretini, bunun davalýya yükletilemediði hâllerde, davacý paysahibiyle
þirket arasýnda, hakkaniyete göre paylaþtýrýr.

II - Ýflâs hâlinde
MADDE 556 - (1) Zarara uðrayan þirketin iflâsý hâlinde, tazminatýn þirkete ödenmesini isteme

hakkýný þirket alacaklýlarý da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn istemleri önce
iflâs idaresince ileri sürülür.

(2) Ýflâs idaresi birinci fýkrada öngörülen davayý açmadýðý takdirde her paysahibi veya þirket
alacaklýsý mezkûr davayý ikame edebilir. Elde edilen hasýla, Ýcra ve Ýflâs Kanunu hükümlerine gö-
re, önce dava açan alacaklýlarýn alacaklarýnýn ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye paylarý
oranýnda davacý paysahiplerine ödenir; artan iflâs masasýna verilir.

(3) Þirketin istemlerinin devrine iliþkin Ýcra Ýflâs Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklýdýr.

III - Teselsül ve baþvuru
MADDE 557 - (1) Birden çok kiþinin ayný zararý tazminle yükümlü olmalarý hâlinde, bunlar-

dan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar kiþisel olarak kendisine yükletilebildiði
ölçüde, bu zarardan diðerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.

(2) Davacý birden çok sorumlu kiþiyi zararýn tamamý için birlikte dava edebilir ve hâkimin ay-
ný davada her bir davalýnýn tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir.

(3) Birden çok sorumlu arasýndaki baþvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alýnarak hâkim
tarafýndan belirlenir.

IV. Ýbra
1. Ýbranýn etkisi
MADDE 558 - (1) Ýbra kararý genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz. 445 inci madde hükmü saklýdýr.
(2) Þirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya iliþkin kararý, ibranýn kapsadýðý açýklanan

maddî olaylara iliþkin olarak, þirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararýný bilerek payý iktisap
etmiþ olan paysahiplerinin dava hakkýný kaldýrýr. Diðer paysahiplerinin dava haklarý ibra tarihinden
itibaren altý ay geçmesiyle düþer.

2. Kuruluþ ve sermaye artýrýmýnda ibra
MADDE 559 - (1) Kurucularýn, yönetim kurulu üyelerinin denetçilerin, þirketin kuruluþundan

ve sermaye artýrýmýndan doðan sorumluluklarý, þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedik-
çe sulh ve ibra yoluyla kaldýrýlamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel ku-
rulun onayýyla geçerlilik kazanýr. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açýk þirket-
lerde beþte birini temsil eden paysahipleri sulh ve ibranýn onaylanmasýna karþý iseler, sulh ve ibra
genel kurulca onaylanmaz.
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V - Zamanaþýmý
MADDE 560 - (1) Sorumlu olanlara karþý tazminat istemek hakký, davacýnýn zararý ve sorumlu-

yu öðrendiði tarihten itibaren iki ve her hâlde zararý doðuran fiilin meydana geldiði günden itibaren
beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar. Þu kadar ki, bu fiil cezayý gerektirip, Türk Ceza Kanununa gö-
re daha uzun dava zamanaþýmýna tâbi bulunuyorsa, tazminat davasýna da bu zamanaþýmý uygulanýr.

VI - Yetkili mahkeme
MADDE 561 - (1) Sorumlular aleyhinde þirketin merkezinin bulunduðu yer asliye ticaret mah-

kemesinde dava açýlabilir.
ONÝKÝNCÝ BÖLÜM
Cezaî Hükümler

A) Suçlar ve cezalar
MADDE 562 - (1) Bu Kanunun;
a) 64 üncü maddesinin birinci fýkrasýndaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler,
b) 64 üncü maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca belgelerin kopyasýný saðlamayanlar,
c) 64 üncü maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca gerekli onaylarý yaptýrmayanlar,
d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,
e) 66 ncý maddesine aykýrý hileli envanter çýkaranlar,
f) 86 ncý maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler
ikiyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(2) Bu Kanunun 88 inci maddesine aykýrý hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adlî

para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(3) Bu Kanunun 199 uncu maddesinin birinci fýkrasýna aykýrý hareket edenler bir yýla kadar ha-

pis ve üçyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(4) Bu Kanunun;
a) 349 uncu maddesine aykýrý beyanda bulunan kurucular,
b) 351 inci maddesine aykýrý rapor veren kurum denetçisi,
c) 358 inci maddesine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,
d) 395 inci maddelerine aykýrý olarak þirkete borçlananlar,
üçyüz günden beþyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(5) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilâný yaptýrmayanlar ikiyüz günden az olmamak üze-

re adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(6) Bu Kanunun 527 nci maddesine aykýrý hareket edenler, beþyüz günden az olmamak üzere

adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
(7) Bu Kanunun 549 uncu maddesine aykýrý hareket edenler, bir yýldan üç yýla kadar hapis ce-

zasýyla cezalandýrýlýrlar.
(8) Bu Kanunun 550 nci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis veya

adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.
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(9) Bu Kanunun 551 inci maddesine aykýrý hareket edenler üç aydan iki yýla kadar hapis ceza-
sýyla cezalandýrýlýr.

(10) Bu Kanunun 552 nci maddesine aykýrý hareket edenler bir aydan altý aya kadar hapis ce-
zasýyla cezalandýrýlýrlar.

(11) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen web sitesini bu Kanunun yürürlüðe girme-
sinden itibaren üç ay içinde oluþturmayan veya web sitesi mevcut ise ayný süre içinde web sitesinin
bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim þirket yönetim kurulu üyeleri, limi-
ted þirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüþ anonim þirkette komandite ortaklar altý aya ka-
dar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasýyla ve ayný madde uyarýnca web sitesi-
ne konulmasý gereken içeriði usulüne uygun bir þekilde koymayan bu bentte sayýlan failler üç aya
kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýrlar.

(12) Birinci ilâ onbirinci fýkra kapsamýndaki fiiller daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç
oluþturmadýðý takdirde, birinci ilâ onbirinci fýkra hükümlerine göre cezalandýrýlýr.

B) Soruþturma ve kovuþturma usulü
MADDE 563 - (1) 562 nci maddede belirlenen suçlar resen takip olunur.

BEÞÝNCÝ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket

A) Tanýmý
MADDE 564 - (1) Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket, sermayesi paylara bölünen

ve ortaklarýndan bir veya birkaçý þirket alacaklýlarýna karþý bir kollektif þirket ortaðý, diðerleri bir
anonim þirket paysahibi gibi sorumlu olan þirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermaye sade-
ce birden çok komanditerin sermayeye katýlma oranlarýný göstermek amacýyla kýsýmlara ayrýlmýþ
bulunuyorsa komandit þirket hükümleri uygulanýr.

B) Uygulanacak hükümler
MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kiþilerle

hukukî iliþkileri, özellikle þirketin yönetimine ve temsiline iliþkin görev ve yetkileri, þirketten ayrýl-
malarý, komandit þirketlerdeki hükümlere tâbidir.

(2) Denetim dâhil birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda, Kanunda aksine hüküm bulun-
madýkça anonim þirket hükümleri uygulanýr.

C) Kuruluþ
I - Esas sözleþme
1. Þekil
MADDE 566 - (1) Esas sözleþme yazýlý þekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortaklarýn

tümü tarafýndan imzalanýr; imzalarýn noterce onaylanmasý gerekir.

(2) Ýzin alýnmasýna iliþkin 333 üncü madde uygulanmaz.

2. Ýçeriði
MADDE 567 - (1) Esas sözleþme, ikinci fýkrasýnýn (f) bendi hariç olmak üzere 339 uncu mad-

dede yer alan tüm kayýtlarý içermelidir.
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II - Kurucular
MADDE 568 - (1) Esas sözleþmeyi imzalayanlarla þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn

tümü kurucu sayýlýr.
(2) Kurucular beþ kiþiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olmasý þarttýr. Ku-

rucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin sahip olduklarý paylarýn her birinin tutarýnýn esas sözleþme-
ye yazýlmasý gerekir.

III - Uygulanacak hükümler
MADDE 569 - (1) Kuruluþa, anonim þirketlerin kuruluþuna iliþkin hükümler uygulanýr.
D) Yönetim
I - Uygulanacak hükümler
MADDE 570 - (1) Anonim þirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarýna iliþ-

kin hükümleri, komandite ortaklar hakkýnda da geçerlidir.
II - Görevden alýnma
MADDE 571 - (1) Þirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kol-

lektif þirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörü-
len þartlar uyarýnca görevden alýnabilirler. Görevden alma kararýnýn tescili ile, görevden alýnan or-
taðýn þirketin bu tarihten sonra doðacak borçlarýndan dolayý kiþisel sorumluluklarý sona erer.

III - Rekabet yasaðý
MADDE 572 - (1) Komandite ortak diðer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksýzýn þir-

ketin iþletme konusuna giren bir iþ yapamayacaðý gibi bu tür ticaretle uðraþan bir þirkete sorumlu-
luðu sýnýrlandýrýlmamýþ ortak sýfatýyla da katýlamaz.

(2) Bu madde hükmüne aykýrý haraket eden komandite ortak hakkýnda kollektif þirkete iliþkin
hükümler uygulanýr.

ALTINCI KISIM
Limited Þirket

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Taným ve Kuruluþ

A) Kavram
MADDE 573 - (1) Limited þirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bir tica-

ret unvaný altýnda kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarýnýn topla-
mýndan oluþur.

(2) Ortaklar, þirket borçlarýndan sorumlu olmayýp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payla-
rýný ödemekle ve þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine
getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited þirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
B) Ortaklarýn sayýsý
MADDE 574 - (1) Ortaklarýn sayýsý elliyi aþamaz.
(2) Ortak sayýsý bire inerse, bu durum yedi gün içinde tescil ve ilân ettirilir; aksi hâlde doðacak

zararlardan müdürler sorumludur.



---- 704 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

C) Þirket sözleþmesi
I - Þekil
MADDE 575 - (1) Þirket sözleþmesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve kurucularýn imzalarýnýn no-

terce onaylanmasý þarttýr.

II - Ýçerik
1. Zorunlu kayýtlar
MADDE 576 - (1) Þirket sözleþmesinde aþaðýdaki kayýtlarýn açýkça yer almasý gereklidir;
a) Þirketin ticaret unvaný ve merkezinin bulunduðu yer.

b) Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde, þirketin iþletme konusu.

c) Esas sermayenin itibarî tutarý, esas sermaye paylarýnýn sayýsý, itibarî deðerleri, varsa imtiyaz-
lar, esas sermaye paylarýnýn gruplarý.

d) Müdürlerin adlarý, soyadlarý, unvanlarý, vatandaþlýklarý.

e) Þirket tarafýndan yapýlacak ilânlarýn þekli.

2. Þirket sözleþmesinde öngörülmeleri þartýyla baðlayýcý olan hükümler
MADDE 577 - (1) Aþaðýdaki kayýtlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde baðlayýcý

hükümlerdir;

a) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin kanunî hükümlerden ayrýlan dü-
zenlemeler.

b) Ortaklara veya þirkete, esas sermaye paylarý ile ilgili olarak önerilme, önalým ve alým hak-
larý tanýnmasý.

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunlarýn þekli ve kapsamý.

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakký veya bir genel kurul kararýnýn oylanmasý so-
nucunda oylarýn eþit çýkmasý hâlinde bazý ortaklara üstün oy hakký tanýyan hükümler.

f) Kanunda ya da þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zama-
nýnda yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleþme cezasý hükümleri.

g) Kanunî düzenlemeden ayrýlan rekabet yasaðýna iliþkin hükümler.

h) Genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna iliþkin özel hak tanýyan hükümler.

ý) Genel kurulda karar almaya, oy hakkýna ve oy hakkýnýn hesaplanmasýna iliþkin kanunî dü-
zenlemeden ayrýlan hükümler.

i) Þirket yönetiminin üçüncü bir kiþiye býrakýlmasýna iliþkin yetki hükümleri.

j) Bilânço kârýnýn kullanýlmasý hakkýnda kanundan ayrýlan hükümler.

k) Çýkma hakkýnýn tanýnmasý ile bunun kullanýlmasýnýn þartlarý, bu hâllerde ödenecek olan ay-
rýlma akçesinin türü ve tutarý.

l) Ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna iliþkin özel sebepleri gösteren hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dýþýnda öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.
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3. Aynî sermaye, aynî devralmalar ve özel menfaatler
MADDE 578 - (1) Aynî sermaye, ayýnlarýn veya iþletmelerin devralýnmasý ve özel menfaatler

hakkýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

4. Emredici hükümler
MADDE 579 - (1) Þirket sözleþmesi, bu Kanunun limited þirketlere iliþkin hükümlerinden an-

cak, kanunda buna açýkça cevaz verilmiþse sapabilir. Diðer kanunlarýn öngörülmesine izin verdiði
tamamlayýcý nitelikteki þirket sözleþmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiþ olarak hüküm doðurur-
lar. Bunlar dýþýnda, bu Kanun ile diðer bir kanundaki düzenleme çeliþirse, bu Kanun hükümleri üs-
tün tutulur.

D) Sermaye
I - Asgarî tutar
MADDE 580 - (1) Limited þirketin esas sermayesi en az yirmibeþbin Türk Lirasýdýr.
(2) Bu maddede yazýlý en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir.

II - Aynî sermaye
MADDE 581 - (1) Üzerlerinde sýnýrlý aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden de-

ðerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet haklarý ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, mal-
varlýðý unsurlarý aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kiþisel emek, ticarî itibar ve va-
desi gelmemiþ alacaklar sermaye olamaz.

(2) 127 nci madde hükmü saklýdýr.

III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri
MADDE 582 - (1) Kurucular tarafýndan kurulan þirketle ilgili olarak, þirket hesabýna alýnan

mallarýn bedelleri ile þirketin kurulmasýnda hizmeti geçenlere tanýnan menfaatler þirket sözleþmesi-
ne yazýlýr.

(2) 128 inci madde hükmü saklýdýr.

E) Esas sermaye paylarý
MADDE 583 - (1) Þirket sözleþmesinde esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri en az yirmi-

beþ Türk Lirasý olarak belirlenebilir. Þirketin durumunun iyileþtirilmesi amacýyla bu deðerin altýna
inilebilir.

(2) Esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerleri farklý olabilir. Ancak, esas sermaye paylarýnýn de-
ðerlerinin yirmibeþ Türk Lirasý veya bunun katlarý olmasý þarttýr. Bir esas sermaye payýnýn verece-
ði oyun, 618 inci madde uyarýnca itibarî deðere göre hesaplanmasý, esas sermaye payýnýn bölünme-
si deðildir. Ayný hüküm bir hakkýn veya yükümlülüðün itibarî deðere göre belirlendiði durumlar için
de geçerlidir.

(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payýna sahip olabilir.

(4) Esas sermaye paylarý itibarî deðerle ve bu deðeri aþan bir bedelle çýkarýlabilir.

(5) Esas sermaye payýnýn bedeli þirket sözleþmesinde öngörüldüðü þekilde, nakit veya ayýn ola-
rak veya bir alacaðýn takasý yoluyla yahut sermaye artýrýmýnda olduðu gibi, serbestçe kullanýlabile-
cek öz sermayenin esas sermayeye dönüþtürülmesi yoluyla ödenir.
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F) Ýntifa senetleri

MADDE 584 - (1) Þirket sözleþmesinde intifa senetlerinin çýkarýlmasý öngörülebilir; bu konu-
da anonim þirketlere iliþkin hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

G) Kuruluþ

I - Kurulma aný

MADDE 585 - (1) Þirket, kanuna uygun olarak düzenlenen þirket sözleþmesinde, kurucularýn
limited þirket kurma iradelerini açýklayýp, sermayenin tamamýný þartsýz taahhüt etmeleri ve nakit
kýsmý hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fýkrasý saklýdýr.

II - Tescil

1. Ýstem

MADDE 586 - (1) Þirket sözleþmesinin 575 inci maddede öngörüldüðü þekilde düzenlenme-
sinden sonra, tescil için, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvuru, müdürlerin tümü tarafýndan imzalanýr. Baþvuruya aþaðýdaki belgeler eklenir:

a) Þirket sözleþmesinin onaylanmýþ bir örneði.

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiþ kurucular beyaný ve 361 inci madde
uyarýnca hazýrlanmýþ iþlem denetçisi raporu.

c) Yerleþim yerleri de gösterilerek þirketi temsile yetkili kiþileri ve denetçinin seçimini göste-
rir belge.

(3) Dilekçede þu kayýtlar yer alýr;

a) Bütün ortaklarýn adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý, yerleþim yerleri, vatandaþlýklarý.

b) Her ortaðýn üstlendiði esas sermaye payý ve ödediði toplam tutar.

c) Ýster ortak, ister üçüncü kiþi olsun, müdürlerin adlarý ve soyadlarý veya unvanlarý.

d) Þirketin ne suretle temsil edileceði.

2. Tescil ve ilân

MADDE 587 - (1) Þirket sözleþmesinin tamamý, kurucularýn imzalarýnýn noterce onaylanma-
sýný izleyen otuz gün içinde, þirketin merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân edilen þirket sözleþmesine, aþaðýda sayýlanlar dý-
þýnda, 36 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü uygulanmaz.

a) Þirket sözleþmesinin tarihi.

b) Þirketin ticaret unvaný ve merkezi.

c) Esas noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ þekilde þirketin iþletme konusu; þirket sözleþme-
sinde bu konuda bir hüküm varsa, þirketin süresi.

d) Esas sermayenin itibarî deðeri.

e) Gerçek kiþi ortaðýn adý ve soyadý, yerleþim yeri, tüzel kiþi ortaklarýn unvaný, merkezleri ve
her ortaðýn üstlendiði esas sermaye paylarý.
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f) Aynî sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karþýlýðýnda verilecek esas sermaye paylarý;
bir aynîn devralýnmasý hâlinde ilgili sözleþmenin konusu, sözleþmenin karþý tarafý, þirketin borçlan-
dýðý karþý edim; özel menfaatlerin içerik ve deðeri.

g) Öngörülmüþ ise, intifa senetlerinin sayýsý ve bunlara saðlanan haklarýn içeriði.
h) Müdürlerin ve þirketi temsile yetkili diðer kiþilerin adlarý, soyadlarý veya unvanlarý ve yer-

leþim yerleri.
ý) Temsil yetkisinin kullanýlma þekli.
i) Denetçinin yerleþim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiþ þubesi, denetçinin ye-

minli malî müþavir veya serbest muhasebeci malî müþavir olmasý hâlinde adý, soyadý, yerleþim ye-
ri, meslek odasý numarasý.

j) Þirket sözleþmesinde öngörülmüþ bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlü-
lükleri, esas sermaye paylarý ile ilgili önerilme, önalým ve alým haklarý.

k) Þirket tarafýndan yapýlacak olan ilânlarýn þekli, türü ve þirket sözleþmesinde bu konuda bir
hüküm bulunduðu takdirde, müdürlerin ortaklara ne þekilde bildirimde bulunacaklarý.

III - Tüzel kiþilik
MADDE 588 - (1) Þirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr.
(2) Þirketçe kabul olunmadýðý takdirde, kuruluþ giderleri kurucular tarafýndan karþýlanýr. Bun-

larýn pay sahiplerine rücû haklarý yoktur.
(3) Tescilden önce þirket adýna iþlem yapanlar, bu iþlemler dolayýsýyla kiþisel olarak ve müte-

selsilen sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak þirket adýna yapýldýklarýnýn açýkça bildirilmeleri ve

þirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylýk süre içinde þirket tarafýndan kabul edilmeleri koþu-
luyla, bunlardan yalnýz þirket sorumlu olur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Þirket Sözleþmesinin Deðiþtirilmesi

A) Genel olarak
MADDE 589 - (1) Aksi þirket sözleþmesinde öngörülmediði takdirde, þirket sözleþmesi, esas

sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarýn kararýyla deðiþtirilebilir.
(2) Þirket sözleþmesinde yapýlan her deðiþiklik tescil ve ilân edilir.
B) Özel deðiþiklikler
I - Esas sermayenin artýrýlmasý
1. Ýlke
MADDE 590 - (1) Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayýn ola-

rak konmasý ve bir iþletme ile ayýnlarýn devralýnmasýna dair kurallara uymak þartýyla esas sermaye
artýrýlabilir.

2. Rüçhan hakký
MADDE 591 - (1) Þirket sözleþmesinde veya artýrma kararýnda aksi öngörülmemiþse, her or-

tak, esas sermaye payý oranýnda, esas sermayenin artýrýlmasýna katýlmak hakkýný haizdir.
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(2) Genel kurulun sermaye artýrýmýna iliþkin kararýyla, ortaklarýn yeni paylarý almaya iliþkin
rüçhan hakký, ancak, haklý sebeplerin varlýðýnda ve esas sermayenin yüzde altmýþýný temsil eden or-
taklarýn olumlu oylarýyla sýnýrlandýrýlabilir veya kaldýrýlabilir. Özellikle, iþletmelerin, iþletme kýsým-
larýnýn, iþtiraklerin devralýnmalarý ve iþçilerin þirkete katýlmalarý haklý sebep olarak kabul edilebilir.
Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý veya kaldýrýlmasý suretiyle hiç kimse haklý görülemeyecek þekil-
de yararlandýrýlamaz veya kayba uðratýlamaz.

(3) Rüçhan hakkýnýn kullanýlabilmesi için en az onbeþ gün süre verilir.

II - Esas sermayenin azaltýlmasý
MADDE 592 - (1) Anonim þirketlerin esas sermayenin azaltýlmasýna iliþkin hükümleri limited

þirketlere kýyas yoluyla uygulanýr. Esas sermaye zarar bilânçosunun iyileþtirilmesi amacýyla, ancak,
þirket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme yükümlerinin tamamen ödenmesi hâlinde azaltýlabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklarýn Hak ve Borçlarý

A) Esas sermaye payýnýn iþlemlere konu olmasý
I - Genel olarak
MADDE 593 - (1) Bir esas sermaye payýnýn þirketçe iktisabýna iliþkin 612 nci maddenin ikin-

ci fýkrasýnda öngörülen hâller dýþýnda, esas sermaye payý, ortaklar arasýndaki devirler de dâhil ol-
mak üzere sadece aþaðýdaki hükümler uyarýnca devredilebilir ve miras yoluyla geçer.

(2) Esas sermaye pay senetleri ya ispat aracý þeklinde veya nama yazýlý olarak düzenlenir. Ek
ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, aðýrlaþtýrýlmýþ veya bütün ortaklarý kapsayacak biçimde dü-
zenlenmiþ rekabet yasaðýnýn ve þirket sözleþmesinde öngörülmüþ önerilme, önalým ve alým haklarý-
nýn, bu senetlerde açýkça belirtilmesi gereklidir.

II - Pay defteri
MADDE 594 - (1) Þirket, esas sermaye paylarýný içeren bir pay defteri tutar. Ortaklarýn, adla-

rý, soyadlarý, unvanlarý, adresleri, her ortaðýn sahip olduðu esas sermaye payýnýn sayýsý, itibarî de-
ðeri, grubu ve esas sermaye paylarý üzerindeki intifa ve rehin haklarý, sahiplerinin adlarý ve adres-
leri bu deftere yazýlýr.

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir.

III - Esas sermaye payýnýn geçiþi hâlleri
1. Devir
MADDE 595 - (1) Esas sermaye payýnýn devri ve devir borcunu doðuran iþlemler yazýlý þekil-

de yapýlýr ve taraflarýn imzalarý noterce onanýr. Ayrýca devir sözleþmesinde, ek ödeme ve yan edim
yükümlülükleri; rekabet yasaðý aðýrlaþtýrýlmýþ veya tüm ortaklarý kapsayacak biçimde geniþletilmiþ
ise, bu husus; önerilme, önalým ve alým haklarý ile sözleþme cezasýna iliþkin koþullarda da belirtilir.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþse, esas sermaye payýnýn devri için, ortaklar genel
kurulunun onayý þarttýr. Devir bu onayla geçerli olur.

(3) Þirket sözleþmesinde baþka türlü düzenlenmemiþse, ortaklar genel kurulu sebep göstermek-
sizin onayý reddedebilir.
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(4) Þirket sözleþmesiyle sermaye payýnýn devri yasaklanabilir.

(5) Þirket sözleþmesi devri yasaklamýþ veya genel kurul onay vermeyi reddetmiþse, ortaðýn
haklý sebeple þirketten çýkma hakký saklý kalýr.

(6) Þirket sözleþmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüðü takdirde, dev-
ralanýn ödeme gücü þüpheli görüldüðü için ondan istenen güvence verilmemiþse, genel kurul þirket
sözleþmesinde hüküm bulunmasa bile, onayý reddedebilir.

(7) Baþvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediði takdirde onayý vermiþ sayýlýr.

2. Miras, eþler arasýndaki mal rejimi ve icra
MADDE 596 - (1) Esas sermaye payýnýn, miras, eþler arasýndaki mal rejimine iliþkin hüküm-

ler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayýna gerek olmak-
sýzýn, esas sermaye payýný iktisap eden kiþiye geçer.

(2) Þirket, iktisabýn öðrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payýnýn geçtiði kiþiyi
onaylamayý reddedebilir. Bunun için, þirketin, paylarý kendi veya ortaðý ya da kendisi tarafýndan
gösterilen üçüncü bir kiþi hesabýna, gerçek deðeri üzerinden devralmayý, payýn geçtiði kiþiye öner-
mesi þarttýr.

(3) Red kararý, devrin gerçekleþtiði günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red,
bu konudaki kararýn verilmesine kadar geçen süre içinde alýnan genel kurul kararlarýnýn geçerliliði-
ni etkilemez.

3. Gerçek deðerin belirlenmesi
MADDE 597 - (1) Kanunda veya þirket sözleþmesinde esas sermaye payýnýn bedeli olarak ger-

çek deðerin öngörüldüðü durumlarda, taraflar anlaþamamýþlarsa bu deðer, taraflardan birinin istemi
üzerine, þirket merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemece belirlenir.

(2) Mahkeme, yargýlama ve deðer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaþtýrýr. Mah-
kemenin kararý kesindir.

4. Tescil
MADDE 598 - (1) Esas sermaye paylarýnýn geçiþlerinin tescil edilmesi için, þirket müdürleri

tarafýndan ticaret siciline baþvurulur.

(2) Baþvurunun otuz gün içinde yapýlmamasý hâlinde, ayrýlan ortak adýnýn bu paylarla ilgili ola-
rak silinmesi için ticaret siciline baþvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, þirkete, iktisap edenin
adýnýn bildirilmesi için süre verir.

(3) Sicil kaydýna güvenen iyiniyetli kiþinin güveni korunur.

IV - Birden fazla ortaða ait esas sermaye payý, bu pay üzerinde çeþitli haklar
1. Paylý mülkiyet
MADDE 599 - (1) Bir esas sermaye payý birden fazla ortaða ait olduðu takdirde, paydaþlar þir-

ket sözleþmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayý þirkete karþý müte-
selsilen sorumludur.

(2) Paydaþlar, esas sermaye payýndan doðan haklarýný, ancak atayacaklarý ortak bir temsilci ara-
cýlýðý ile kullanabilirler.
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2. Ýntifa ve rehin hakký
MADDE 600 - (1) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký kurulmasýna, esas sermaye pa-

yýnýn geçiþine iliþkin hükümler uygulanýr.

(2) Þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý üzerinde rehin hakký kurulmasý genel kurulun ona-
yýna baðlanabilir. Bu hâlde geçiþe iliþkin hükümler uygulanýr. Genel kurul sadece haklý sebeplerin
varlýðýnda rehin hakký kurulmasýna onay vermekten kaçýnabilir.

(3) Bir esas sermaye payý üzerinde intifa hakký bulunmasý hâlinde, pay intifa hakký sahibi tara-
fýndan temsil edilir; bu durumda intifa hakkýný haiz kiþi, esas sermaye payý sahibinin menfaatlerini,
hakkaniyete uygun bir þekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur.

B) Geri verme yasaðý
MADDE 601 - (1) Esas sermayenin azaltýlmasý hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payý bedeli

geri verilemeyeceði gibi, ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar.

C) Þirketin sorumluluðu
MADDE 602 - (1) Þirket, borçlarýndan dolayý sadece malvarlýðý ile sorumludur.
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri
I - Ek ödeme yükümlülüðü
1. Kural
MADDE 603 - (1) Ortaklar þirket sözleþmesiyle, esas sermaye payý bedeli dýþýnda ek ödeme

ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüðün yerine getirilmesi ortaklardan ancak;

a) Þirket esas sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamýnýn þirketin zararýný karþýlayamamasý;

b) Þirketin bu ek araçlar olmaksýzýn iþlerine gereði gibi devamýnýn mümkün olmamasý,

c) Þirket sözleþmesinde tanýmlanan ve öz sermaye ihtiyacý doðuran diðer bir hâlin gerçekleþ-
miþ bulunmasý,

hallerinde istenebilir.

(2) Ýflâsýn açýlmasý ile ek ödeme yükümlülüðü muaccel olur.

(3) Ek ödeme yükümlülüðü þirket sözleþmesinde ancak esas sermaye payýný esas alan belirli bir
tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payýnýn itibarî deðerinin iki katýný aþamaz.

(4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payýna düþen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Þartlar gerçekleþmiþse, ek ödemeler müdürler tarafýndan istenir.

(6) Ek ödeme yükümlülüðünün azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý ancak esas sermaye ile kanunî ye-
dek akçeler toplamýnýn zararlarý tamamen karþýlamasý hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülü-
ðünün azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler kýyas
yoluyla uygulanýr.

2. Yükümlülüðün sürmesi
MADDE 604 - (1) Þirkettten ayrýlan bir ortaktan da ek ödeme yükümlülüðünü yerine getirme-

si istenebilir; þu kadar ki, þirket, ortaðýn þirketten ayrýlmasýnýn tescil edildiði tarihten itibaren iki yýl
içinde iflâs etmiþ olsun.
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(2) Ek ödeme yükümlülüðü, halef tarafýndan yerine getirilmemiþse, ortaðýn sorumluluðu, yü-
kümlülüðü gerçekleþtiði tarihte ortaða karþý ileri sürülebileceði ölçüde devam eder.

3. Geri ödeme

MADDE 605 - (1) Yerine getirilen ek ödeme yükümün kýsmen veya tamamen geri verilebil-
mesi için, ek ödemeye iliþkin tutarýn, serbestçe kullanýlabilecek yedek akçeler ile fonlardan karþýla-
nabilir olmasý ve bu durumun iþlem denetçisi tarafýndan doðrulanmýþ bulunmasý þarttýr.

II - Yan edim yükümlülüðü

MADDE 606 - (1) Þirket sözleþmesiyle, þirketin iþletme konusunun gerçekleþmesine hizmet
edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir.

(2) Bir esas sermaye payýna baðlý yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamý, koþullarý ve
diðer önemli noktalar þirket sözleþmesinde belirtilir. Ayrýntýyý gerektiren konular genel kurul düzen-
lemesine býrakýlabilir.

(3) Þirket sözleþmesinde açýkça belirtilmiþ bir karþýlýðý veya uygun bir karþýlýðý bulunmayan
ve öz sermaye gereksinimini karþýlamaya hizmet eden nakdî ve aynî edim yükümlülükleri, ek öde-
me yükümlülüðüne iliþkin hükümlere tâbîdir.

III - Sonradan öngörülme

MADDE 607 - (1) Þirket sözleþmesini deðiþtirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören ve-
ya mevcut yükümlülükleri artýran genel kurul kararlarý, ancak ilgili tüm ortaklarýn onayýyla alýnabilir.

E) Kâr payý ve ilgili diðer hükümler

I - Kâr payý ve yedek akçeler

MADDE 608 - (1) Kâr payý, sadece bilânço kârýndan ve bunun için ayrýlmýþ yedek akçelerden
daðýtýlabilir. Kâr payý daðýtýmýna ancak, kanun ve þirket sözleþmesi uyarýnca ayrýlmasý gereken kanunî
yedek akçelerle, þirket sözleþmesinde öngörülmüþ yedek akçeler ayrýldýðý takdirde karar verilebilir.

(2) Þirket sözleþmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payý, esas sermaye payýnýn itibarî deðerine
oranla hesaplanýr; ayrýca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarý da, kâr payýnýn hesap-
lanmasýnda itibarî deðere eklenir.

(3) Þirket genel kurulu, kanun ya da þirket sözleþmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aþan
tutarlarda yedek akçelerin ayrýlmalarýna sadece;

a) Zararlarýn karþýlanmasý için gerekliyse,

b) Þirketin geliþimi için yatýrým yapýlmasý gereksinimi ciddi bir þekilde ortaya konulmuþsa, bü-
tün ortaklarýn menfaati böyle bir yedek akçe ayrýlmasýný haklý gösteriyorsa ve bu hususlar þirket
sözleþmesinde açýkça belirtilmiþse,

karar verebilir.

II - Faiz yasaðý ve hazýrlýk dönemi faizi

MADDE 609 - (1) Esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemez. Þirket sözleþmesiyle ha-
zýrlýk dönemi faizi ödenmesi öngörülebilir. Bu hâlde anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.
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III - Finansal tablolarý ve yedek akçeler
MADDE 610 - (1) Anonim þirketlere iliþkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited þirket-

lere de uygulanýr.

IV - Haksýz alýnan kâr paylarýnýn geri verilmesi
MADDE 611 - (1) Haksýz yere kâr almýþ olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür.
(2) Ýyiniyetli olduklarý takdirde ortak veya müdürün haksýz alýnan kârý geri verme borcu, þirket

alacaklýlarýnýn haklarýný ödemek için gerekli olan tutarý aþamaz.

(3) Þirketin haksýz alýnan kârý geri alma hakký, paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl, iyini-
yetin varlýðýnda iki yýl sonra zamanaþýmýna uðrar.

F) Þirketin kendi esas sermaye paylarýný iktisabý
MADDE 612 - (1) Þirket kendi esas sermaye paylarýný, sadece, bunlarý alabilmek için gerekli

tutarda serbestçe kullanabileceði öz sermayeye sahipse ve alacaðý paylarýn itibarî deðerlerinin top-
lamý esas sermayenin yüzde onunu aþmýyorsa iktisap edebilir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen veya mahkeme kararýyla hükme baðlanmýþ bulunan bir þir-
ketten çýkma ya da çýkarma dolayýsýyla, esas sermaye paylarýnýn iktisabý hâlinde, birinci fýkradaki üst
sýnýr yüzde yirmi olarak uygulanýr. Þirket esas sermayesinin yüzde onunu aþan bir tutarda iktisap edi-
len esas sermaye paylarý iki yýl içinde elden çýkarýlýr veya sermaye azaltýlmasý yoluyla itfa edilir.

(3) Þirket kendi esas sermaye paylarý için ödediði tutar kadar yedek akçe ayýrýr.

(4) Þirketin iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýndan kaynaklanan oy haklarý ile buna bað-
lý diðer haklar bu paylar þirketin elinde bulunduðu sürece donar.

(5) Þirketin, iktisap ettiði kendi esas sermaye paylarýna ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri,
söz konusu paylar þirketin elinde bulunduðu sürece istenemez.

(6) Þirketin kendi paylarýný iktisap etmesine iliþkin sýnýrlama ile ilgili hükümler, þirket esas serma-
ye paylarýnýn, þirketin çoðunluðuna sahip bulunduðu yavru þirketlerce iktisabý hâlinde de uygulanýr.

G) Baðlýlýk yükümü ve rekabet yasaðý
MADDE 613 - (1) Ortaklar, þirket sýrlarýný korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük þirket söz-

leþmesi veya genel kurul kararýyla kaldýrýlamaz.

(2) Ortaklar, þirketin çýkarlarýný zedeleyebilecek davranýþlarda bulunamazlar. Özellikle, kendi-
lerine özel bir menfaat saðlayan ve þirketin amacýna zarar veren iþlemler yapamazlar. Þirket sözleþ-
mesiyle, ortaklarýn, þirketle rekabet eden iþlem ve davranýþlardan kaçýnmak zorunda olduklarý ön-
görülebilir.

(3) Müdürler hakkýnda rekabet yasaðý öngören 626 ncý madde hükümleri saklýdýr.

(4) Geri kalan ortaklarýn tümü yazýlý olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, baðlýlýk yükümü-
ne veya rekabet yasaðýna aykýrý düþen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleþme birinci cümledeki
onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

H) Bilgi alma ve inceleme hakký
MADDE 614 - (1) Her ortak, müdürlerden, þirketin bütün iþleri ve hesaplarý hakkýnda bilgi

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir.
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(2) Ortaðýn, elde ettiði bilgileri þirketin zararýna olacak þekilde kullanmasý tehlikesi varsa, mü-
dürler, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi, gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortaðýn baþvurusu
üzerine genel kurul karar verir.

(3) Genel kurul, bilgi alýnmasýný ve incelemeyi haksýz yere engellerse, ortaðýn istemi üzerine
mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme kararý kesindir.

I) Özsermayenin yerini tutan ödünçler

MADDE 615 - (1) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan þirkete verilen ve öz sermaye-
nin yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleþme veya beyan dolayýsýyla sýrada en sonda yer alan-
lar da dâhil olmak üzere diðer tüm alacaklardan sonra gelir.

(2) Aþaðýdakiler, özsermayenin yerini tutan ödünç niteliðinde sayýlýr;

a) Esas sermayenin ve kanunî yedek akçelerin, aktifler tarafýndan artýk karþýlanamadýðý (borca
batýk bilânço durumu) bir anda verilen ödünçler.

b) Ortaklar veya onlara yakýn kiþiler tarafýndan, þirketin finansal durumu itibarýyla özsermaye
koymalarýnýn uygun olduðu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler.

(3) Ýflâsýn açýlmasýndan önceki bir yýl içinde, öz sermayenin yerini tutar nitelikteki ödünçlerin
geriye ödenmesi amacýyla yapýlan ödemeler, bu ödemelerin alýcýsý tarafýndan geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Þirketin Organlarý

A) Genel kurul

I - Yetkiler

MADDE 616 - (1) Genel kurulunun devredilemez yetkileri þunlardýr;

a) Þirket sözleþmesinin deðiþtirilmesi.

b) Müdürlerin atanmalarý ve görevden alýnmalarý.

c) Topluluk denetçisi ile iþlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmalarý ve gö-
revden alýnmalarý.

d) Topluluk yýl sonu finansal tablolarý ile yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý.

e) Yýl sonu finansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun onaylanmasý; kâr payý hakkýnda
karar verilmesi; kazanç paylarýnýn belirlenmesi.

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibralarý.

g) Esas sermaye paylarýnýn devirlerinin onaylanmasý.

h) Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý için mahkemeden istemde bulunulmasý.

ý) Müdürün, þirketin kendi paylarýný iktisabý konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisa-
býn onaylanmasý.

i) Þirketin feshi.

j) Genel kurulunun kanun veya þirket sözleþmesi ile yetkilendirildiði ya da müdürlerin genel
kurula sunduðu konularda karar verilmesi.
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(2) Aþaðýda sayýlanlar, þirket sözleþmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredile-
mez yetkileridir;

a) Þirket sözleþmesi uyarýnca genel kurulun onayýnýn arandýðý hâller ile müdürlerin faaliyetle-
rinin onaylanmasý.

b) Önerilme, önalým ve alým haklarýnýn kullanýlmasý hakkýnda karar verilmesi.

c) Esas sermaye paylarý üzerinde rehin hakký kurulmasýna iliþkin onayýn verilmesi.

d) Yan edim yükümlülükleri hakkýnda iç yönetmelik çýkarýlmasý.

e) Þirket sözleþmesinin 603 üncü maddenin altýncý fýkrasý uyarýnca ortaklarýn onayýný yeterli
görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortaklarýn þirkete karþý baðlýlýk yükümü veya rekabet yasaðý ile
baðdaþmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayý için gereken iznin verilmesi.

f) Bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebeplerden dolayý þirketten çýkarýlmasý.

(3) Þirket sözleþmesi ile müdürler yetkili kýlýnmadýklarý takdirde, ticarî mümessiller ile ticarî
vekillerin atanmalarý.

II - Genel kurulun toplanmasý
1. Çaðrý
MADDE 617 - (1) Genel kurul müdürler tarafýndan toplantýya çaðrýlýr. Olaðan genel kurul top-

lantýsý, her yýl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapýlýr. Þirket sözleþmesi
uyarýnca ve gerektikçe genel kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.

(2) Genel kurul, toplantý gününden en az onbeþ gün önce toplantýya çaðrýlýr. Þirket sözleþmesi
bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kýsaltabilir.

(3) Toplantýya çaðrý, azlýðýn çaðrý ve öneri hakký, gündem, öneriler, çaðrýsýz genel kurul, hazýr-
lýk önlemleri, tutanak, yetkisiz katýlma konularýnda anonim þirketlere iliþkin hükümler, komisere
iliþkin olanlar hariç, kýyas yoluyla uygulanýr. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya ol-
mayan bir kiþi aracýlýðýyla temsil ettirebilir.

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüþme isteminde bulunmadýkça genel kurul kararlarý ortaklar-
dan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diðer ortaklarýn yazýlý onaylarý alýnmak suretiyle de
verilebilir.

2. Oy hakký ve hesaplanmasý
MADDE 618 - (1) Ortaklarýn oy hakký esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerine göre hesaplanýr.

Þirket sözleþmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemiþse her yirmibeþ Türk Lirasý bir oy hakký ve-
rir. Ancak þirket sözleþmesi ile birden fazla paya sahip ortaklarýn oy haklarý sýnýrlandýrýlabilir. Ortak
en az bir oy hakkýný haizdir. Þirket sözleþmesinde açýkça düzenlenmiþse yazýlý oy da verilebilir.

(2) Þirket sözleþmesi, oy hakkýný, itibarî deðerden baðýmsýz olarak her esas sermaye payýna bir
oy hakký düþecek þekilde de belirleyebilir. Bu hâlde en küçük itibarî deðere sahip bulunan esas ser-
maye payýnýn verdiði oy sayýsý, diðer esas sermaye paylarýnýn itibarî deðerlerinin onda birinden aþa-
ðý olamaz.

(3) Oy hakkýnýn esas sermaye paylarýnýn sayýsýna göre belirlenmesine iliþkin þirket sözleþmesi
hükmü aþaðýdaki hâllerde uygulanmaz;
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a) Denetçilerin seçimi.

b) Þirket yönetimi ya da onun bazý bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi.

c) Sorumluluk davasý açýlmasý hakkýnda karar verilmesi.

3. Oy hakkýndan yoksunluk

MADDE 619 - (1) Herhangi bir þekilde þirket yönetimine katýlmýþ bulunanlar, müdürlerin ib-
ralarýna iliþkin kararlarda oy kullanamazlar.

(2) Þirketin kendi esas sermaye payýný iktisabýna iliþkin kararlarda, esas sermaye payýný devre-
den ortak oy kullanamaz.

(3) Ortaðýn baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyetlerde bulunmasýný onayla-
yan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.

III - Karar alma

1. Olaðan karar alma

MADDE 620 - (1) Kanun veya þirket sözleþmesinde aksi öngörülmediði takdirde, seçim ka-
rarlarý dâhil, tüm genel kurul kararlarý, toplantýda temsil edilen oylarýn salt çoðunluðu ile alýnýr.

2. Önemli kararlar

MADDE 621 - (1) Aþaðýdaki genel kurul kararlarý, temsil edilen oylarýn en az üçte ikisinin ve oy
hakký bulunan esas sermayenin tamamýnýn salt çoðunluðunun bir arada bulunmasý hâlinde alýnabilir;

a) Þirket iþletme konusunun deðiþtirilmesi.

b) Oyda imtiyazlý esas sermaye paylarýnýn öngörülmesi.

c) Esas sermaye paylarýnýn devrinin sýnýrlandýrýlmasý, yasaklanmasý ya da kolaylaþtýrýlmasý.

d) Esas sermayenin artýrýlmasý.

e) Rüçhan hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya da kaldýrýlmasý.

f) Þirket merkezinin deðiþtirilmesi.

g) Müdürlerin ve ortaklarýn, baðlýlýk yükümüne veya rekabet yasaðýna aykýrý faaliyette bulun-
malarýna genel kurul tarafýndan onay verilmesi.

h) Bir ortaðýn haklý sebepler dolayýsýyla þirketten çýkarýlmasý için mahkemeye baþvurulmasý ve
bir ortaðýn þirket sözleþmesinde öngörülen sebepten þirketten çýkarýlmasý.

ý) Þirketin feshi.

(2) Kanunda öngörülen belirli konularda kararlarýn alýnabilmesi için, daha aðýr çoðunluk öngö-
ren hükümler, þirket sözleþmesine ancak ayný çoðunluk ile konulabilir.

IV- Genel kurul kararlarýnýn hükümsüzlüðü ve iptali

MADDE 622 - (1) Bu Kanunun anonim þirket genel kurul kararlarýnýn hükümsüzlüðüne ve ip-
taline iliþkin hükümleri, kýyas yoluyla limited þirketlere de uygulanýr.
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B) Yönetim ve temsil
I - Müdürler
1. Genel olarak
MADDE 623 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili þirket sözleþmesi ile düzenlenir. Þirketin söz-

leþmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sýfatýný taþýyan bir veya birden fazla ortaða veya tüm ortak-
lara ya da üçüncü kiþilere verilebilir. En azýndan bir ortaðýn, þirketi yönetim hakkýnýn ve temsil yet-
kisinin bulunmasý gerekir.

(2) Þirketin müdürlerinden biri bir tüzel kiþi olduðu takdirde, bu kiþi bu görevi tüzel kiþi adýna
yerine getirecek bir gerçek kiþiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya þirket sözleþmesi ile genel kurula býrakýlmamýþ bulunan yönetime
iliþkin tüm konularda karar almaya ve bu kararlarý yürütmeye yetkilidirler.

2. Müdürlerin birden fazla olmalarý
MADDE 624 - (1) Þirketin birden fazla müdürünün bulunmasý hâlinde, bunlardan biri, þirketin

ortaðý olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, genel kurul tarafýndan müdürler kurulu baþkaný olarak atanýr.

(2) Baþkan olan müdür veya tek müdürün bulunmasý hâlinde bu kiþi, genel kurulun toplantýya
çaðrýlmasý ve genel kurul toplantýlarýnýn yürütülmesi konularýnda olduðu gibi, genel kurul baþka
yönde bir karar almadýðý ya da þirket sözleþmesinde farklý bir düzenleme öngörülmediði takdirde,
tüm açýklamalarý ve ilânlarý yapmaya da yetkilidir.

(3) Birden fazla müdürün varlýðý hâlinde, bunlar çoðunlukla karar alýrlar. Eþitlik hâlinde baþ-
kanýn oyu üstün sayýlýr. Þirket sözleþmesi, müdürlerin karar almalarý konusunda deðiþik bir düzen-
leme öngörebilir.

II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler
MADDE 625 - (1) Müdürler, kanunlarýn ve þirket sözleþmesinin genel kurula görev ve yetki

vermediði bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aþaðýdaki görevlerini ve yetkilerini dev-
redemez ve bunlardan vazgeçemezler:

a) Þirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi; bunlar için gerekli talimatlarýn verilmesi.

b) Kanun ve þirket sözleþmesi çerçevesinde þirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Þirketin yönetimi için gerekli olduðu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal
plânlamanýn oluþturulmasý.

d) Þirket yönetiminin bazý bölümleri kendilerine devredilmiþ bulunan kiþilerin, kanunlara, þir-
ket sözleþmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Küçük limited þirketler hariç, risklerin erken teþhisi ve yönetimi komitesinin kurulmasý.

f) Þirket finansal tablolarýnýn, yýllýk faaliyet raporunun ve gerekli olduðu takdirde topluluk fi-
nansal tablolarýnýn ve yýllýk faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantýsýnýn hazýrlanmasý ve genel kurul kararlarýnýn yürütülmesi.

h) Þirketin borca batýk olmasý hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.
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(2) Þirket sözleþmesinde, müdürün veya müdürlerin;

a) Aldýklarý belirli kararlarý ve

b) Münferit sorunlarý

genel kurulun onayýna sunmalarý gereði öngörülebilir. Genel kurulun onayý müdürlerin sorumlulu-
ðunu ortadan kaldýrmaz, sýnýrlandýrmaz. Borçlar Kanununun 43 ve 44 üncü madde hükümleri saklýdýr.

2. Özen ve baðlýlýk yükümü, rekabet yasaðý
MADDE 626 - (1) Müdürler ve yönetimle görevli kiþiler, görevlerini tüm özeni göstererek ye-

rine getirmek ve þirketin menfaatlerini, dürüstlük kurallarý çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdür-
ler. 202 ilâ 205 inci madde hükümleri saklýdýr.

(2) Þirket sözleþmesinde aksi öngörülmemiþ veya diðer tüm ortaklar yazýlý olarak izin verme-
miþse, müdürler þirketle rekabet oluþturan bir faaliyette bulunamazlar. Þirket sözleþmesi ortaklarýn
onayý yerine ortaklar genel kurulunun onay kararýný öngörebilir.

(3) Müdürler de, ortaklar için öngörülmüþ bulunan baðlýlýk borcuna tâbidir.

3. Eþit iþlem
MADDE 627 - (1) Müdürler ortaklara eþit þartlar altýnda eþit iþlem yaparlar.
III - Müdürlerin yerleþim yeri
MADDE 628 - (1) Þirket müdürlerinden en az birinin yerleþim yerinin Türkiye’de bulunmasý

ve bu müdürün þirketi tek baþýna temsile yetkili olmasý gerekir.

(2) Birinci fýkra hükmüne aykýrýlýk belirlendiðinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uy-
gun hâle getirilmesi için þirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde gereken yapýlmadýðý takdirde,
ticaret sicili müdürü þirketin feshini mahkemeden ister.

IV - Temsil yetkisinin kapsamý, sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamýna, yetkinin sýnýrlandýrýlmasýna, im-

zaya yetkili olanlarýn belirlenmesine, imza þekli ile bunlarýn tescil ve ilânýna bu Kanunun anonim
þirketlere iliþkin ilgili hükümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

(2) Tek ortak ile onun tarafýndan temsil edilen þirket arasýnda yapýlan sözleþmelerin yazýlý ol-
masý þarttýr. Bu zorunluluk, piyasanýn þartlarýna göre günlük, önemsiz ve sýradan iþlemlere iliþkin
sözleþmelere uygulanmaz.

V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alýnmasý ve sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 630 - (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir; yönetim hakkýný ve

temsil yetkisini sýnýrlayabilir.

(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda, yöneticilerin yönetim hakkýnýn ve temsil yetkilerinin
kaldýrýlmasýný veya sýnýrlandýrýlmasýný mahkemeden isteyebilir.

(3) Yöneticinin, özen ve baðlýlýk yükümü ile diðer kanundan ve þirket sözleþmesinden doðan
borçlarýný aðýr bir þekilde ihlâl etmesi veya iyi þirket yönetimi için gerekli yeteneði kaybetmesi hak-
lý sebep olarak kabul olunur.

(4) Görevden alýnan yöneticinin tazminat haklarý saklýdýr.
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VI - Ticarî mümessiller ve ticarî vekiller
MADDE 631 - (1) Þirket sözleþmesinde baþka þekilde düzenlenmediði takdirde, ticarî mümes-

siller ve ticarî vekiller ancak genel kurul kararý ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafýndan sý-
nýrlandýrýlabilir.

(2) Müdür veya müdürlerin çoðunluðu, 623 üncü maddenin kapsamýna girmeyen ticarî mümes-
sili veya ticarî vekili her zaman görevden uzaklaþtýrabilir. Bu kiþi genel kurul kararý ile atanmýþsa,
görevden alma ve yetkilerini sýnýrlandýrmak için genel kurul gecikmeksizin toplantýya çaðrýlýr.

VII - Haksýz fiil sorumluluðu
MADDE 632 - (1) Þirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kiþinin, þirkete iliþkin görev-

lerini yerine getirmesi sýrasýnda iþlediði haksýz fiilden þirket sorumludur.
C) Sermaye kaybý ve borca batýklýk
I - Bildirim yükümlülüðü
MADDE 633 - (1) Esas sermayenin kaybý ya da borca batýk olma hâllerinde anonim þirketle-

re iliþkin ilgili hükümler kýyas yoluyla uygulanýr. Ek ödeme yükümlülüðü hakkýndaki hükümler
saklýdýr.

II - Ýflâsýn bildirilmesi veya ertelenmesi
MADDE 634 - (1) Ýflâsýn bildirilmesi ve ertelenmesine anonim þirket hükümleri uygulanýr.
D) Denetçi
MADDE 635 - (1) Anonim þirketin denetçiye ve iþlem denetçileriyle denetime ve özel deneti-

me iliþkin hükümleri limited þirkete de uygulanýr.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrýlma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlarý
MADDE 636 - (1) Limited þirket aþaðýdaki hâllerde sona erer;
a) Þirket sözleþmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleþmesiyle.
b) Genel kurul kararý ile.
c) Ýflâsýn açýlmasý ile.
d) Kanunda öngörülen diðer sona erme hâllerinde.
(2) Uzun süreden beri þirketin kanunen gerekli organlarýndan biri mevcut deðilse veya genel

kurul toplanamýyorsa, ortaklardan veya þirket alacaklýlarýndan birinin þirketin feshini istemesi üze-
rine þirket merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek þirketin
durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna raðmen durum düzeltilmezse,
þirketin feshine karar verir.

(3) Haklý sebeplerin varlýðýnda, her ortak mahkemeden þirketin feshini isteyebilir. Mahkeme,
istem yerine, davacý ortaða payýnýn gerçek deðerinin ödenmesine ve davacý ortaðýn þirketten çýka-
rýlmasýna veya duruma uygun düþen ve kabul edilebilir diðer bir çözüme hükmedebilir.

(4) Fesih davasý açýldýðýnda mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
(5) Sona ermenin sonuçlarýna anonim þirketlere iliþkin hükümler uygulanýr.
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B) Tescil ve ilân
MADDE 637 - (1) Sona erme, iflâstan ve mahkeme kararýndan baþka bir sebepten ileri gelmiþ-

se müdür, birden fazla müdürün bulunmasý hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve
ilân ettirir.

C) Çýkma ve çýkarýlma
I - Genel olarak
MADDE 638 - (1) Þirket sözleþmesi, ortaklara þirketten çýkma hakkýný tanýyabilir, bu hakkýn

kullanýlmasýný belirli þartlara baðlayabilir.

(2) Her ortak, haklý sebeplerin varlýðýnda þirketten çýkmasýna karar verilmesi için dava açabi-
lir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacýnýn ortaklýktan doðan hak ve borçlarýndan bazý-
larýnýn veya tümünün dondurulmasýna veya davacý ortaðýn durumunun güvence altýna alýnmasý
amacýyla diðer önlemlere karar verebilir.

II - Çýkmaya katýlma
MADDE 639 - (1) Ortaklardan biri þirket sözleþmesindeki hükme dayanarak çýkma istediði ve-

ya haklý sebeplerden dolayý çýkma davasý açtýðý takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin di-
ðer ortaklarý bundan haberdar ederler.

(2) Diðer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren bir ay içinde;

a) Þirket sözleþmesinde öngörülen haklý sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de
çýkmaya katýlacaðýný müdürlere bildirmek,

b) Açacaðý bir dava ile haklý sebepler dolayýsýyla çýkma davasýna katýlmak,

hakkýna sahiptir.

(3) Çýkan tüm ortaklar, esas sermaye paylarý ile orantýlý olarak, eþit iþleme tâbi tutulurlar.

(4) Þirket sözleþmesindeki hüküm sebebiyle veya haklý bir sebebin varlýðý dolayýsýyla bir orta-
ðýn þirketten çýkarýlmasý hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

III - Çýkarma
MADDE 640 - (1) Þirket sözleþmesinde, bir ortaðýn genel kurul kararý ile þirketten çýkarýlabi-

leceði sebepler öngörülebilir.

(2) Çýkarma kararýna karþý ortak, kararýn noter aracýlýðýyla kendisine bildirilmesinden itibaren
üç ay içinde iptal davasý açabilir.

(3) Þirketin istemi üzerine, mahkeme kararý ile, haklý bir sebebe dayanarak ortaðýn þirketten çý-
karýlmasý saklýdýr.

IV - Ayrýlma akçesi
1. Ýstem ve tutar
MADDE 641 - (1) Ortak þirketten ayrýldýðý takdirde, esas sermaye payýnýn gerçek deðerine

uyan ayrýlma akçesini istem hakkýný haizdir.

(2) Þirket sözleþmesinde öngörülen ayrýlma hakký dolayýsýyla, þirket sözleþmeleri ayrýlma ak-
çesini farklý bir þekilde düzenleyebilirler.
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2. Ödeme
MADDE 642 - (1) Ayrýlma akçesi;
a) Þirket kullanýlabilir bir öz sermaye üzerinde tasarruf ediyorsa,

b) Ayrýlan kiþinin esas sermaye paylarý devredilebiliyorsa,

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltýlmýþsa,

ayrýlma ile muaccel olur.

(2) Ýþlem denetçisi kullanýlabilir öz sermaye tutarýný belirler. Bu tutar ayrýlma akçesinin öden-
mesine yetmiyorsa, iþlem denetçisi esas sermayeden ne tutarda indirim yapýlmasý gerektiðini de
gösterir.

(3) Ayrýlan ortaðýn ayrýlma akçesinin ödenmeyen kýsmý, þirkete karþý, bütün alacaklýlardan son-
ra gelen faizsiz bir alacak oluþturur. Bu husus yýllýk raporda kullanýlabilir öz sermaye tutarýnýn tes-
piti ile muaccel hâle gelir.

D) Tasfiye
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede þirket organlarýnýn yetkileri hakkýnda anonim þir-

ketlere iliþkin hükümler uygulanýr.

E) Uygulanacak hükümler
MADDE 644 - (1) Kurucularýn þirketin yönetimi, denetimi, iþlemlerin denetimi ve tasfiyesi ile

görevli kiþilerin sorumluluðu hakkýnda ilgili anonim þirket hükümleri uygulanýr. Ayrýca, þirketin ku-
ruluþunda kanuna aykýrý hareket edilerek ortaklarýn, alacaklýlarýn ve kamunun menfaatlerinin ihlâli
veya tehlikeye düþürülmesi hâlinde, þirketin feshi ile yönetim kurulu kararlarýnýn butlaný hakkýnda,
anonim þirketlerin genel kurul kararlarýnýn butlanýna dair hükümleri geçerli olur.

ÜÇÜNCÜ KÝTAP
Kýymetli Evrak
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Kýymetli evrakýn tanýmý
MADDE 645 - (1) Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarýn içerdikleri hak senetten ayrý ola-

rak ileri sürülemediði gibi baþkalarýna da devredilemez.

B) Senetten doðan borç
MADDE 646 - (1) Kýymetli evrakýn borçlusu, ancak senedin teslimi karþýlýðýnda ödeme ile yü-

kümlüdür.

(2) Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu, vade geldiðinde, senedin niteliðine göre ala-
caklý olduðu anlaþýlan kiþiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.

C) Kýymetli evrakýn devri
I - Genel þekil
MADDE 647 - (1) Mülkiyet veya sýnýrlý bir aynî hak kurulmasý amacýyla kýymetli evrakýn dev-

ri için herhalde senet üzerindeki zilyetliðin devri þarttýr.
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(2) Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya, nama yazýlý senetlerde yazýlý bir devir beyaný-
na da gerek vardýr. Bu beyan kýymetli evrakýn veya ayrý bir kâðýdýn üzerine yazýlabilir.

(3) Kanun veya sözleþme ile baþkalarýnýn, bu arada, özellikle borçlunun da devre katýlmalarý
zorunluluðu öngörülebilir.

II - Ciro

1. Þekil

MADDE 648 - (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna iliþkin hükümler uyarýnca yapýlýr.

(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliðinin geçirilmesi yeterlidir.

2. Hükümleri

MADDE 649 - (1) Devredilebilen bütün kýymetli evrakýn, senedin içeriðinden veya niteliðin-
den aksi anlaþýlmadýkça, ciro ve teslimi ile cirantanýn haklarý ciro edilene geçer.

D) Senedin türünün deðiþtirilmesi

MADDE 650 - (1) Nama veya emre yazýlý senet, ancak kendisine hak verdiði ve borç yükle-
diði tüm kiþilerin onayýyla hamile yazýlý senede dönüþtürülebilir. Bu onayýn doðrudan senet üzeri-
ne yazýlmasý gerekir.

(2) Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senede dönüþtürülebilmesi hususunda da
ayný kural geçerlidir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kiþilerden birinin onayý bulunmazsa bu dö-
nüþtürme, ancak dönüþtürmeyi yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðruya halef olan kiþi
arasýnda hüküm ifade eder.

E) Ýptal kararý

I - Þartlarý

MADDE 651 - (1) Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar verilebilir.

(2) Kýymetli evrakýn zayi olduðu veya ziyaýn meydana çýktýðý zamanda senet üzerinde hak sa-
hibi olan kiþi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir.

II - Hükümleri

MADDE 652 - (1) Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da ileri sürebilir ve-
ya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir.

(2) Bunun dýþýnda iptal usulü ve hükümleri hakkýnda, kýymetli evrakýn çeþitli türlerine iliþkin
özel hükümler uygulanýr.

F) Özel hükümler

MADDE 653 - (1) Çeþitli kýymetli evraka iliþkin özel hükümler saklýdýr.

ÝKÝNCÝ KISIM

Nama Yazýlý Senetler

A) Tanýmý

MADDE 654 - (1) Belli bir kiþinin adýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný içermeyen ve ka-
nunen de emre yazýlý senetlerden sayýlmayan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr.
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B) Alacaklýnýn hakkýný nasýl ispat edeceði

I - Kural olarak

MADDE 655 - (1) Borçlu, ancak senedin hâmili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun
hukukî halefi olduðunu ispat eden kiþilere ödemeye zorunludur.

(2) Bu husus ispat edilmediði hâlde ödemede bulunan borçlu senedin gerçek sahibi olduðunu
ispat eden bir üçüncü kiþiye karþý borcundan kurtulmuþ olmaz.

II - Eksik nama yazýlý senetler

MADDE 656 - (1) Nama yazýlý senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný sak-
lý tutmuþ olan borçlu, alacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa da, hâmile iyiniyetle yapaca-
ðý ödeme sonucunda borcundan kurtulmuþ olur. Þu kadar ki, hâmile ödemede bulunmakla yüküm-
lü deðildir. 785 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

C) Ýptal kararý

MADDE 657 - (1) Aksine özel hükümler bulunmadýkça nama yazýlý senetler, hamile yazýlý se-
netlere iliþkin hükümlere göre iptal olunur.

(2) Borçlu, senette ilânlarýn sayýsýný azaltmak veya mehilleri kýsaltmak suretiyle iptal için da-
ha basit bir usul öngörebileceði gibi, alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun ödendiðini göste-
ren, resmen düzenlenmiþ veya usulen onaylanmýþ bir belge verdiði takdirde, senet ibraz edilmeksi-
zin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkýný da saklý tutabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hamile Yazýlý Senetler

A) Tanýmý

MADDE 658 - (1) Senedin metninden veya þeklinden, hâmili kim ise o kiþinin hak sahibi sa-
yýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak, hamile (hamiline) yazýlý senet sayýlýr.

(2) Mahkeme kararýyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz.

B) Borçlunun defileri

I - Genel olarak

MADDE 659 - (1) Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý, ancak senedin geçer-
sizliðine iliþkin veya senedin metninden anlaþýlan defilerle, alacaklý her kim ise ona karþý kiþisel
olarak haiz bulunduðu defileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan de-
filerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararýna hareket et-
miþ olmasý hâlinde geçerlidir.

(3) Senedin, borçlunun iradesine raðmen dolaþýma çýkarýldýðý yolunda bir defi ileri sürülemez.

II - Hamile yazýlý faiz kuponlarý

MADDE 660 - (1) Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn
ödendiði definde bulunamaz.
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(2) Ana paranýn ödenmesi hâlinde, borçlu, ilerde muaccel olup da asýl senetle birlikte kendisi-
ne teslim edilmeyen faiz kuponlarýnýn tutarýný, bu kuponlar hakkýnda geçerli olan zamanaþýmý süre-
si geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir; meðerki, teslim edilmeyen kuponlarýn iptaline karar
verilmiþ veya tutarý karþýlýðýnda güvence gösterilmiþ olsun.

C) Ýptal kararý
I - Genel olarak
1. Yetki
MADDE 661 - (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri (münferit kuponlar hariç olmak üze-

re), kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan kuponlar (talonlar) gibi hami-
le yazýlý senetlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir.

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleþim yeri mahkemesi veya pay senetleri hakkýnda anonim
þirket merkezinin bulunduðu yerin mahkemesidir.

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mah-
kemece inandýrýcý bulunmasý gerekir.

(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnýz kupon tablosunu veya talo-
nunu yitirmiþse, istemin haklý olduðunun ispatý için senedin esas bölümünün ibrazý yeterlidir.

2. Ödeme yasaðý
MADDE 662 - (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu; aksine ha-

reket ettiði takdirde iki defa ödemek zorunda kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten yasaklar.

(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiði takdirde vadeleri dava sýrasýnda dolan
münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline iliþkin hükümler uygulanýr.

3. Ýlân ile çaðrý, baþvuru süresi
MADDE 663 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zâyi etmiþ

olduðuna dair yaptýðý açýklamanýn doðruluðunu inandýrýcý görürse, belli olmayan hâmili ilân yoluy-
la senedi belirli bir süre içinde ibraz etmeye çaðýrýr ve aksi takdirde senedin iptaline karar verilece-
ðini ihtar eder. Sürenin en az altý ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilân gününden itibaren
iþlemeye baþlar.

4. Ýlân þekli
MADDE 664 - (1) Senedi ibraz hususundaki ilânýn 35 inci maddede yazýlý gazetede üç defa

yapýlmasý gerekir.

(2) Mahkeme gerek gördüðü takdirde ayrýca uygun göreceði diðer þekillerde de ilânlar yapýl-
masýna karar verebilir.

5. Hükümleri
a) Senedin ibrazý hâlinde
MADDE 665 - (1) Ýptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin geri

verilmesi davasý açmasý için bir süre belirler.

(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasaðý-
ný kaldýrýr.
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b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde
MADDE 666 - (1) Senet belirlenen süre içinde ibraz edilmezse, mahkeme, senedin iptaline ka-

rar verir veya gerekli görürse baþka önlemler de alabilir.

(2) Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar, derhal 35 inci maddede yazýlý gazete ile
ve mahkeme gerek görürse baþka araçlarla da ilân edilir.

(3) Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir senet düzenlen-
mesini veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir.

II - Kuponlarda usül
MADDE 667 - (1) Münferit kuponlarýn zýyaý hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme,

bedelin vâdesinde ve eðer vâde zaten dolmuþsa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir.

(2) Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi baþvurmaz ve vâdenin dolmasýndan itibaren üç yýl
geçmiþ olursa, mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir.

III - Banknotlarda ve buna benzer kaðýtlarda usûl
MADDE 668 - (1) Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve

para yerine ödeme aracý olarak kullanýlan ve belirli bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senet-
lerin iptaline karar verilemez.

(2) Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahvillere iliþkin özel hükümler saklýdýr.

D) Ýpotekli borç senedi ve irat senedi
MADDE 669 - (1) Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedine iliþkin özel hüküm-

ler saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri

Borçlanma ehliyeti
MADDE 670 - (1) Sözleþme ile borçlanmaya ehil olan kiþi; poliçe, çek ve bono ile borçlan-

maya da ehildir.

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Poliçe

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekil
I - Unsurlarý
1. Genel olarak
MADDE 671 - (1) Poliçe;
a) Senet metninde “poliçe” kelimesini ve eðer senet Türkçe’den baþka bir dille yazýlmýþsa, o

dilde poliçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi,

b) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi,
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c) Ödeyecek olan kiþinin (muhatabýn) adýný,
d) Vadeyi,
e) Ödeme yerini,
f) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný,
g) Düzenlenme tarihini, yerini ve
h) Düzenleyenin imzasýný
içerir.
2. Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 672 - (1) 671 inci maddede yazýlý unsurlardan birini içermeyen senet aþaðýdaki fýk-

ralarda yazýlý hâller dýþýnda poliçe sayýlmaz.
(2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi þart edilmiþ sayýlýr.
(3) Ayrýca belirtilmiþ olmadýkça muhatabýn adý yanýnda gösterilen yer, ödeme yeri ve ayný za-

manda da muhatabýn yerleþim yeri sayýlýr.
(4) Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adý yanýnda gösterilen yerde düzen-

lenmiþ sayýlýr.
II - Münferit unsurlar
1. Düzenleyenin ayný zamanda muhatap veya emrine ödenecek kiþi olmasý
MADDE 673 - (1) Poliçe bizzat düzenleyenin emrine yazýlý olabileceði gibi, bizzat düzenle-

yen üzerine veya bir üçüncü kiþi hesabýna da düzenlenebilir.
2. Adresli ve yerleþim yerli poliçe
MADDE 674 - (1) Poliçe, bir üçüncü kiþinin nezdinde, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþ-

ka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir.
3. Faiz þartý
MADDE 675 - (1) Görüldüðünde veya görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart ký-

lýnan bir poliçeye düzenleyen tarafýndan faiz þartý konulabilir. Diðer poliçelerde böyle bir faiz þartý
yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Faiz oranýnýn poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiþ ise, faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr.
(3) Baþka bir gün belirtilmemiþse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren iþler.
4. Poliçe bedelinin çeþitli þekillerde gösterilmesi
MADDE 676 - (1) Poliçe bedeli hem yazý hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark

bulunursa, yazý ile gösterilen bedel üstün tutulur.
(2) Poliçe bedeli yalnýz yazý ile veya yalnýz rakamla birden çok gösterilmiþ olup da bedeller

arasýnda fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayýlýr.
B) Ýmza edenlerin sorumluluðu
I - Geçerli olmayan imzalarýn bulunmasý
MADDE 677 - (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýný, sahte im-

zalarý, hayali kiþilerin imzalarýný veya imzalayan ya da adlarýna imzalanmýþ olan kiþileri herhangi
bir sebeple baðlamayan imzalarý içerirse, diðer imzalarýn geçerliliði bundan etkilenmez.
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II - Yetkisiz imza

MADDE 678 - (1) Temsile yetkili olmadýðý hâlde bir kiþinin temsilcisi sýfatiyle bir poliçeye
imzasýný koyan kiþi, o poliçeden dolayý bizzat sorumludur; bu poliçeyi ödediði takdirde, temsil
olunduðu kabul edilen kiþinin sahip bulunabileceði haklarý haiz olur. Yetkisini aþan temsilci için de
hüküm böyledir.

III - Düzenleyenin sorumluluðu

MADDE 679 - (1) Düzenleyen, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorum-
ludur. Düzenleyen, kabul edilmeme hâlinde sorumlu olmayacaðýný þart edebilirse de, ödenmemeden
sorumlu olmayacaðýna iliþkin kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr.

IV - Açýk poliçe

MADDE 680 - (1) Dolaþýma çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe, aradaki
anlaþmalara aykýrý bir þekilde doldurulursa, bu anlaþmalara uyulmadýðý iddiasý, hâmile karþý ileri sü-
rülemez; meðerki, hâmil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir
kusur isnadý mümkün bulunmuþ olsun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM

Ciro

A) Poliçenin devredilmesi

MADDE 681 - (1) Her poliçe açýkça emre yazýlý olmasa da, ciro ve zilyetliðin geçirilmesi yo-
luyla devredilebilir.

(2) Düzenleyen poliçeye, “emre yazýlý deðildir” kelimelerini veya ayný anlamý ifade eden bir
kaydý koymuþsa, poliçe ancak alacaðýn devri yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacaðýn devrinin
hukukî sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç
altýna girmiþ olanlardan herhangi birine yapýlabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler.

B) Ciro

I - Kayýtsýz, þartsýz olmasý

MADDE 682 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gerekir. Cironun baðlý tutulduðu her þart
yazýlmamýþ sayýlýr.

(2) Kýsmî ciro bâtýldýr.

(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir.

II - Cironun þekli

MADDE 683 - (1) Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve “alonj” denilen bir kaðýt üzeri-
ne yazýlmasý ve ciranta tarafýndan imzalanmasý gerekir.

(2) Lehine ciro yapýlan kiþinin ciroda gösterilmesine gerek olmadýðý gibi, ciro, cirantanýn sa-
dece imzasýndan ibaret olabilir. Bu þekildeki cirolara “beyaz ciro” denilir. Bunun geçerli olmasý için
cironun poliçenin arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý gerekir.
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III - Cironun hükümleri
1. Devir iþlevi
MADDE 684 - (1) Ciro ve zilyetliðin geçirilmesi ile poliçeden doðan bütün haklar devrolunur.
(2) Ciro beyaz ciro ise hâmil;
a) Ciroyu kendi adýna veya diðer bir kiþi adýna doldurabilir;
b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diðer belirli bir kiþiye tekrar ciro edebilir;
c) Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir kiþiye verebilir.
2. Güvence iþlevi
MADDE 685 - (1) Aksi þart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenme-

mesinden sorumludur.
(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendileri-

ne ciro edilmiþ olan kiþilere karþý sorumlu olmaz.
3. Hâmilin hak sahipliði
MADDE 686 - (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hak-

ký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde, yetkili hâmil sayýlýr. Çizilmiþ cirolar
bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse son ciroyu imzalayan
kiþi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçe herhangi bir suretle hâmilin elinden çýkmýþ bulunursa, birinci fýkrada yazýlý hüküm-
lere göre hakký anlaþýlan yeni hâmil, ancak poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiþ olduðu veya iktisabýn-
da aðýr bir kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle yükümlüdür.

IV - Defiler
MADDE 687 - (1) Poliçeden dolayý kendisine baþvurulan kiþi, düzenleyen veya önceki hâmiller-

den biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkilere dayanan defileri baþvuran hâmile karþý
ileri süremez; meðerki, hâmil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.

(2) Alacaðýn devri yoluyla yapýlan devirlere iliþkin hükümler saklýdýr.
V - Cironun çeþitleri
1. Tahsil cirosu
MADDE 688 - (1) Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “bedeli kabul içindir”, “vekâleten” ibaresini ve-

ya sadece vekil etmeyi ifade eden diðer herhangi bir kaydý içerirse, hâmil, poliçeden doðan bütün
haklarý kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir.

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri defileri
hâmile karþý dermeyan edebilirler.

(3) Tahsil cirosunun içerdiði yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceði gibi, onun
medenî haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz.

2. Rehin cirosu
MADDE 689 - (1) Ciro, “bedeli güvencedir”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi be-

lirten diðer herhangi bir kaydý içerirse, hâmil, poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir; fakat ken-
disi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir.
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(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya varolan iliþkile-
re dayanan defileri hâmile karþý ileri süremezler; meðerki, hâmil poliçeyi iktisap ederken bile bile
borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.

3. Vadeden sonraki ciro
MADDE 690 - (1) Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, vadeden önce yapýlan bir cironun

hükümlerini doðurur; þu kadar ki; ödenmeme protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için
öngörülmüþ sürenin geçmesinden sonra yapýlan ciro, sadece alacaðýn devri hükümlerini doðurur.

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için öngörülen süre-
nin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval

A) Kabule arz
I - Kural
MADDE 691 - (1) Poliçe vadeye kadar hâmil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafýndan mu-

hatabýn yerleþim yerinde onun kabulüne arzolunabilir.
II - Kabule arz þartý ve yasaðý
MADDE 692 - (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin kabule arze-

dilmesini þart koþabilir.
(2) Düzenleyen, üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinde veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka

bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, po-
liçenin kabule arzýný menettiðini poliçeye yazabilir.

(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arzedilmemesini de þart koþabilir.
(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça, bir süre koyarak veya koymaya-

rak, her ciranta poliçenin kabule arzýný þart koþabilir.
III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde
MADDE 693 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin, düzen-

lenme gününden itibaren bir yýl içinde kabule arzedilmesi gerekir.
(2) Düzenleyen bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de þart koþabilir.
(3) Cirantalar kabule arz sürelerini kýsaltabilirler.
IV - Bir daha kabule arz
MADDE 694 - (1) Muhatap, poliçenin, kendisine arz edildiði günü izleyen günde bir daha ib-

razýný isteyebilir. Ýlgililer, bu istemin yerine getirilmediðini, ancak bu istem protestoya yazýlmýþsa
ileri sürebilirler.

(2) Hâmil, kabule arz edilen poliçeyi muhatabýn elinde býrakmakla yükümlü deðildir.
B) Kabul
I - Þekli
1. Genel olarak
MADDE 695 - (1) Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve “kabul edilmiþtir” veya buna eþ an-

lamlý baþka bir ibare ile ifade ve muhatap tarafýndan imza edilir. Muhatabýn, poliçenin ön yüzüne
yalnýz imzasýný koymasý kabul hükmündedir.
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(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya özel bir þart
uyarýnca belirli bir süre içinde kabule arzedilmesi gerektiði takdirde, hâmil ibraz günü tarihinin atýl-
masýný istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleþmiþse poliçeye o günün tarihi atýlýr. Tarih atýlmamýþ
olduðu takdirde hâmil cirantalarla düzenleyene karþý baþvurma haklarýný koruyabilmek için bu ek-
sikliði vaktinde düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadýr.

2. Kabulün sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 696 - (1) Kabul, kayýtsýz, þartsýz olmalýdýr; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir

kýsmý ile sýnýrlayabilir.
(2) Kabul beyaný, bundan baþka noktalarda poliçe içeriðinden farklý olursa, poliçe kabul edil-

memiþ sayýlýr. Bununla beraber kabulü yapan, kabulündeki þartlar çerçevesinde sorumludur.
3. Adresli ve yerleþim yerli poliçe
MADDE 697 - (1) Düzenleyen, poliçede, ödemenin nezdinde yapýlacaðý bir üçüncü kiþiyi gös-

termeksizin, muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir yeri ödeme yeri olarak beyan etmiþse, muhatap
kabul þerhinde bir üçüncü kiþiyi gösterebilir. Aksi takdirde, muhatap, ödeme yerinde poliçeyi biz-
zat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr.

(2) Poliçenin bizzat muhatabýn nezdinde ödenmesi þart kýlýnmýþsa, muhatap, kabul þerhinde
ödemenin yapýlacaðý yer olmak üzere, ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir.

II - Hükümleri
1. Genel olarak
MADDE 698 - (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi taahhüt etmiþ

olur.
(2) Ödememe hâlinde hâmil, düzenleyen dahi olsa, poliçeden dolayý 725 ve 726 ncý maddeler

gereðince istenebilecek her þeyi kabul edenden doðrudan doðruya isteme hakkýný haizdir.
2. Kabul þerhinin çizilmesi
MADDE 699 - (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çiz-

miþ olursa kabulden kaçýnmýþ sayýlýr. Kabul þerhinin, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ ol-
duðu, aksi kanýtlanýncaya kadar, karinedir.

(2) Bununla beraber, muhatap hâmile veya poliçede imzasý bulunan bir kiþiye poliçeyi kabul
ettiðini yazý ile bildirmiþse, bunlara karþý kabul beyaný çerçevesinde sorumlu olur.

C) Aval
I - Aval verenler
MADDE 700 - (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kýsmen güvence

altýna alýnabilir.
(2) Bu güvence, üçüncü bir kiþi veya zaten poliçede imzasý bulunan bir kiþi tarafýndan da verilebilir.
II - Þekil
MADDE 701 - (1) Aval þerhi, poliçe veya alonj üzerine yazýlýr.
(2) Aval “aval içindir” ibaresi ile veya bununla eþ anlamlý diðer herhangi bir ibare ile ifade ve

avali veren kiþi tarafýndan imza edilir.
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(3) Muhatap veya düzenleyenin imzalarý hariç olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza,
aval þerhi sayýlýr.

(4) Aval þerhinde kimin için verildiði belirtilmemiþse, aval, düzenleyici için verilmiþ sayýlýr.

III - Hükümler

MADDE 702 - (1) Aval veren kiþi, kimin için taahhüt altýna girmiþse aynen onun gibi sorum-
lu olur.

(2) Aval veren kiþinin güvence altýna aldýðý borç, þekle ait noksandan baþka bir sebepten dola-
yý batýl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

(3) Aval veren kiþi, poliçe bedelini ödediði takdirde, poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna gir-
miþ olduðu kiþiye ve ona karþý poliçe gereðince sorumlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan hakla-
rý edinir.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade

I - Vadenin belirlenmesi

1. Genel olarak

MADDE 703 - (1) Bir poliçe;

a) Görüldüðünde;

b) Görüldükten belirli bir süre sonra;

c) Düzenleme gününden belirli bir süre sonra;

d) Belirli bir günde

ödenmek üzere düzenlenebilir.

(2) Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takip eden çeþitli vadeleri gösteren poliçeler batýldýr.

2. Görüldüðünde ödenecek poliçe

MADDE 704 - (1) Görüldüðünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazýnda ödenir. Böyle
bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yýl içinde ödenmesi için ibrazý gerekir. Düzenleyen
bu süreyi kýsaltabileceði gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. Ýbraz süreleri cirantalar tarafýn-
dan kýsaltýlabilir.

(2) Düzenleyen, görüldüðünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce ödenmek üzere
ibraz edilmeyeceði hakkýnda þart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o tarihten baþlar.

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe

MADDE 705 - (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul þer-
hinde yazýlý tarihe veya protesto tarihine göre saptanýr.

(2) Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe, kabul eden
hakkýnda, kabule ibraz için öngörülmüþ bulunan sürenin son günü kabul edilmiþ sayýlýr.
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II - Sürelerin hesabý
1. Genel olarak
MADDE 706 - (1) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek

üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapýlmasý gereken ayýn o günün karþýlýðý olan gü-
nünde gelmiþ olur. Karþýlýðý olan gün bulunmadýðý takdirde vade o ayýn son günü gelmiþ olur.

(2) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya bir kaç ay veya ya-
rým ay sonra ödenmek üzere düzenlendiði takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir.

(3) Vade olarak bir ayýn baþý, ortasý veya sonu gösterilmiþse, bunlardan ayýn birinci, onbeþin-
ci ve sonuncu günleri anlaþýlýr.

(4) “Sekiz gün” veya “onbeþ gün” tabirlerinden bir veya iki hafta deðil, gerçek olarak sekiz ve-
ya onbeþ günlük bir süre anlaþýlýr.

(5) “Yarým ay” tabiri onbeþ günlük bir süreyi ifade eder.

2. Takvimlerin çatýþmasý
MADDE 707 - (1) Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme yeri

arasýnda takvim farký bulunduðu takdirde, vade, ödeme yerinin takvimine göre belirlenmiþ sayýlýr.

(2) Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekilen bir poliçe, düzenleme gününden belirli bir
süre sonra ödenmek üzere düzenlendiði takdirde, düzenlenme günü ödeme yerindeki takvimdeki
karþýlayan güne dönüþtürülmek suretiyle vâde hesap edilir.

(3) Poliçelerin ibraz sürelerinin hesabýnda da önceki fýkra hükümleri uygulanýr.

(4) Poliçedeki bir kayýttan veya poliçenin diðer içeriðinden, amacýn baþka olduðu anlaþýlýrsa,
bu madde hükümleri uygulanmaz.

B) Ödeme
I - Ýbraz
MADDE 708 - (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden, ya da görüldükten belirli bir

süre sonra ödenecek bir poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iþ günü için-
de ödenmek üzere ibraz etmelidir.

(2) Poliçenin bir takas odasýna ibrazý, ödeme için ibraz yerine geçer.

II - Makbuz istemek hakký
MADDE 709 - (1) Muhatap poliçeyi öderken hâmil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçe-

nin kendisine verilmesini isteyebilir.

(2) Hâmil kýsmî ödemeyi reddedemez.

(3) Kýsmî ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bir
makbuz verilmesini isteyebilir.

III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme
MADDE 710 - (1) Poliçenin hâmili, vadeden önce ödemeyi kabule yükümlü deðildir.
(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doðacak tehlike kendisine ait olmak üzere hareket

etmiþ olur.
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(3) Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kiþi borcundan kurtu-
lur. Ödeyen kiþi, cirolar arasýnda düzenli bir teselsülün bulunup bulunmadýðýný incelemekle yüküm-
lü ise de, cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini araþtýrmak zorunda deðildir.

IV - Yabancý ülke parasý ile ödeme
MADDE 711 - (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceði þart koþul-

duðu takdirde, bedeli, vade günündeki deðerine göre o ülke parasýyla ödenebilir. Borçlu, ödemede
geciktiði takdirde, hâmil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki, dilerse ödeme günündeki kura
göre ülke parasýna dönüþtürülerek ödenmesini isteyebilir.

(2) Kanunî rayici olmayan paranýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre saptanýr. Bu-
nunla beraber, düzenleyen ödenecek paranýn poliçede yazýlý belirli bir rayice göre hesap edilmesini
þart edebilir.

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasý gereðini þart koþmuþ ise (aynen ödeme
þartý) ilk iki fýkranýn hükümleri uygulanmaz.

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde ayný adý taþýyan, fakat deðerleri bir-
birinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

V - Tevdi
MADDE 712 - (1) Bir poliçe 708 inci maddede öngörülen süre içinde ödeme için ibraz edilme-

diði takdirde borçlu, gider ve risk hâmile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebilir.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Baþvurma Haklarý

A) Baþvurma hakký
I - Genel olarak
MADDE 713 - (1) Vadede poliçe ödenmemiþse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe do-

layýsýyla taahhüt altýna girmiþ olan diðer kiþilere baþvurabilir.

(2) Hâmil;

a) Kabulden tamamen veya kýsmen kaçýnýlmýþ;

b) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap iflâs etmiþ veya bir ilâmla kanýtlanmamýþ olsa
da, sadece ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ veya

c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflâs etmiþ;

olursa vadenin gelmesinden önce de ayný baþvurma hakkýný haizdir.

II - Protesto
1. Süreler ve þartlarý
MADDE 714 - (1) Kabul etmemenin veya ödememenin, kabul etmeme veya ödememe protes-

tosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur.

(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi gerekir. Þa-
yet 694 üncü maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen hâlde poliçenin ilk arzý vâdenin son gününde
olmuþsa, protesto o günün ertesi günü de çekilebilir.
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(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra öden-
mesi þartýný içeren bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü izleyen
iki iþ günü içinde çekilmesi zorunludur. Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çe-
kilecek ödememe protestosu ikinci fýkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde
çekilir.

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye gerek
olmadýðý gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur.

(5) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki her-
hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise, hâmil baþvurma haklarýný ancak poliçenin ödenmesi için
muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir.

(6) Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn, muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bir po-
liçenin düzenleyeni iflâs etmiþse iflâs ilâmýnýn ibrazý, baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý için yeterlidir.

2. Þekli

a) Noterlikçe düzenlenmesi

MADDE 715 - (1) Protestonun 716 ncý maddede bildirilen þekil ve surette noterlikçe düzen-
lenmesi gerekir.

b) Ýçindekiler

MADDE 716 - (1) Protesto;

a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kiþilerin ad ve soyadlarýný veya ticaret
unvanlarýný;

b) Kendisine protesto çekilen kiþinin, poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye davet
edildiði hâlde, taahhüdünü yerine getirmemiþ, kendisi bulunamamýþ veya ticaret yerinin ya da ko-
nutunun belirlenememiþ olduðuna iliþkin bir þerhi;

c) Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün sonuçsuz kaldýðý yer ve güne ait bir
þerhi ve

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasýný

içerir.

(2) Kýsmî ödeme, protestoda belirtilir.

(3) Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap, poliçenin ertesi günü tekrar ib-
razýný istemiþ ise bu durum da protestoya yazýlýr.

c) Protesto belgesi

MADDE 717 - (1) Protesto ayrý bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye baðlanýr.

(2) Protesto, ayný poliçenin çeþitli nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti ibraz edilerek dü-
zenlenmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asýl senede baðlamak yeterlidir.

(3) Diðer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalarýndan birine veya poliçenin aslýna
baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur.
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d) Kýsmî kabul hâlinde
MADDE 718 - (1) Kabul, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenmiþ bulunup da, bu yüzden

protesto düzenlenirse poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr.
e) Birden fazla kiþiye karþý düzenlenen protesto
MADDE 719 - (1) Poliçeye iliþkin bir edimin birden fazla yükümlü tarafýndan ifasýnýn isten-

mesi zorunlu ise, tek protesto belgesi düzenlenir.
3. Saklama yükümü
MADDE 720 - (1) Protestoyu düzenleyen noter poliçenin bir suretini protesto belgesi ile bir-

likte saklamakla yükümlüdür.
4. Sakat protesto
MADDE 721 - (1) Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak düzenlenmedi-

ði veya içindeki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde de geçerlidir.
(2) Noter hakkýndaki disipline iliþkin hükümler saklýdýr.
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller
MADDE 722 - (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kiþi, senet üzerine “gidersiz”, “protesto-

suz” kayýtlarýný ya da bunlara eþ anlamlý diðer herhangi bir ibareyi yazýp imzalayarak, hâmili baþvurma
hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden kurtarabilir.

(2) Bu kayýt hâmili, poliçeyi, süresinde ibraz etmek ve gereken bildirimleri yapmak yükümlü-
lüklerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadýðýný ispat yükümlülüðü , bunu hâmile karþý ileri süren ki-
þiye düþer.

(3) Bu kayýt poliçeyi düzenleyen tarafýndan yazýlmýþ ise, poliçeden dolayý borç altýna girmiþ
olanlarýn hepsine karþý geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan yazýldýðý takdirde
hükmü yalnýz ona özgülenmiþ kalýr. Düzenleyen tarafýndan yazýlan kayda raðmen hâmil yine pro-
testo çekerse giderler kendisine ait olur.

(4) Kayýt bir ciranta veya aval veren kiþi tarafýndan konduðu takdirde bu kayda raðmen çekil-
miþ olan bir protestonun gerektirdiði giderleri, poliçeden dolayý borç altýna girenlerin hepsi tazmin-
le yükümlüdürler.

III - Bildirimler
MADDE 723 - (1) Hâmil, protesto gününü veya poliçede “gidersiz” kaydý mevcut ise, ibraz

gününü izleyen dört iþ günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, kendi cirantasýna ve dü-
zenleyene bildirmek zorundadýr.

(2) Her ciranta aldýðý bildirimi, bunlarý aldýðý günü izleyen iki iþ günü içinde önceki bildirim-
leri yapan kiþilerin adý, soyadý ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi cirantasýna bildirir. Dü-
zenleyene varýncaya kadar bu sýra dâhilinde böyle hareket edilir. Süreler önceki bildirimin alýndýðý
tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(3) Poliçede imzasý bulunan bir kiþiye ikinci fýkra gereðince bildirimde bulunulduðu takdirde,
kendisine aval veren kiþiye de ayný süre içinde bu bildirimin yapýlmasý gerekir.

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ veya okunmasý mümkün olmayacak surette yazmýþ ise,
bildirimin ondan önceki cirantaya tebliði yeterlidir.
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(5) Bildirimi yapacak olan kiþi bunu noter aracýlýðýyla veya sadece poliçenin iadesi yoluyla
yapabilir.

(6) Bildirimi yapmakla yükümlü olan kiþi bunu belirli süre içinde yaptýðýný ispat etmek zorundadýr.
(7) Birinci ve ikinci fýkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen kiþi baþvurma

hakkýný yitirmezse de ihmalinden doðan zarardan sorumlu olur. Ancak bu zarara iliþkin tazminat
borcu poliçe bedeliyle sýnýrlýdýr.

IV - Teselsül
MADDE 724 - (1) Bir poliçeyi, düzenleyen, kabul, ciro eden veya o poliçeye aval veren kiþi-

ler hâmile karþý, müteselsil borçlu sýfatýyla sorumludurlar.
(2) Hâmil, bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý-

larýna veya hepsine birden baþvurabilir.
(3) Poliçeden dolayý borç altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký kullanabilir.
(4) Hâmil borçlulardan yalnýz birine baþvurmakla, diðer borçlularla ilk önce baþvurduðu borç-

ludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez.
V - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
1. Hâmilin hakký
MADDE 725 - (1) Hâmil baþvurma yoluyla;
a) Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve þart kýlýnmýþsa iþlemiþ faizi;
b) Vadenin gelmesinden itibaren iþleyecek faizi;
c) Protestonun ve hâmil tarafýndan teblið olunan bildirimlerin giderleriyle diðer giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini;
isteyebilir.
(2) Baþvurma hakký vadenin gelmesinden önce kullanýlýrsa, poliçe bedelinden bir iskonto ya-

pýlýr. Bu iskonto baþvurma tarihinde hâmilin yerleþim yerinde geçerli olan resmî iskonto oranýna gö-
re hesap edilir.

2. Ödeyen kiþinin hakký
MADDE 726 - (1) Poliçe bedelini ödemiþ olan kiþi kendisinden önce gelen borçlulardan;
a) Ödemiþ olduðu tutarýn tamamýný;
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarýn faizini;
c) Yaptýðý giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini;
isteyebilir.
VI - Makbuz
1. Genel olarak
MADDE 727 - (1) Kendisine baþvurulan veya baþvurulmasý mümkün olan borçlu, baþvurma

konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrýca doldurulacak bir makbuz ile bir-
likte kendisine verilmesini istemek hakkýný haizdir.

(2) Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlularýn ci-
rolarýný çizebilir.
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2. Kýsmî kabul hâlinde
MADDE 728 - (1) Poliçenin kýsmen kabulünden sonra baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý hâlin-

de, poliçe bedelinin kabul edilmeyen kýsmýný ödeyen kiþi, ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve
kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini isteyebilir. Bundan baþka, onun sonradan diðerlerine
karþý baþvurma haklarýný kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin ve protestonun onaylý birer sure-
tini vermeye zorunludur.

VII - Retret
MADDE 729 - (1) Baþvurma hakký olan herkes, poliçede aksine þart bulunmadýkça, kendisin-

den önce gelen borçlulardan biri üzerine çekeceði ve bu kiþinin yerleþim yerinde, görüldüðü anda
ödenmesi þart olan ve “retret” denilen yeni bir poliçe aracýlýðýyla baþvuruda bulunabilir.

(2) Retret, 725 ve 726 ncý maddelerde gösterilen paralardan baþka komisyon ücretini içerir.
(3) Retret hâmil tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden, önceki

borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçenin
cari fiyatýna göre belirlenir. Retret bir ciranta tarafýndan düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzen-
leyen kiþinin yerleþim yerinden önceki borçlunun yerleþim yeri olan yer üzerine çekilen ve görül-
düðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre saptanýr.

VIII - Müracaat hakkýnýn düþmesi
1. Genel olarak
MADDE 730 - (1) Hâmil;
a) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibraz;
b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme;
c) “Gidersiz iade olunacaktýr” kaydýnýn bulunmasý hâlinde, poliçeyi ödeme amacýyla ibraz
için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kiþi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve di-

ðer borçlulara karþý haiz olduðu haklarý kaybeder.
(2) Hâmil, kabul amacýyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiði süreye uymazsa, kabul et-

meme ve ödememe sebebiyle baþvuru haklarýný kaybeder; meðerki, düzenleyicinin yalnýz kabule ait
sorumluluðu ayrýk tutmak istediði kayýttan anlaþýlsýn.

(3) Ciroda ibraz için bir süre þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir.
2. Mücbir sebepler
MADDE 731 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde poliçenin ibrazý veya protesto düzenlen-

mesi bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkânsýz bir engel nede-
niyle gerçekleþtirilememiþse, bu iþlemler için belirli olan süreler uzatýlýr.

(2) Hâmil, mücbir sebepleri gecikmesizin kendinden önce gelen kiþiye bildirmekle ve bu bil-
dirimi, altýna tarih, yer ve imzasýný da koyarak poliçeye veya alonja kaydetmekle yükümlüdür. Bu-
nun dýþýnda 723 üncü madde hükümleri uygulanýr.

(3) Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hâmilin, poliçeyi gecikmesizin kabul veya
ödeme amacýyla ibraz ve gereðinde protesto çekmesi þarttýr.

(4) Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazý-
na ve protesto çekmeye gerek olmaksýzýn baþvurma hakký kullanýlabilir.

(5) Görüldüðünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakkýn-
da otuz günlük süre, hâmilin kendi cirantasýna mücbir sebebi bildirdiði tarihten itibaren iþler. Bu bil-
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dirim, ibraz süresinin bitmesinden önce de yapýlabilir. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi
þart olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede belirtilen süre kadar uzar.

(6) Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kiþinin yalnýz kendileri-
ne ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz.

B) Sebepsiz zenginleþme
MADDE 732 - (1) Zamanaþýmý sebebiyle veya poliçeden doðan haklarýn korunmasý için ge-

rekli olan iþlemlerin yapýlmasýnýn ihmal edilmiþ olmasý dolayýsýyla, düzenleyenin veya kabul ede-
nin poliçeden doðan yükümlülükleri düþmüþ bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karþý onun zararý-
na zenginleþmiþ olabilecekleri kadar borçlu kalýrlar.

(2) Sebepsiz zenginleþmeden doðan istem, muhataba, yerleþim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan
kimseye ve düzenleyen poliçeyi baþka bir kiþi veya ticarî iþletme hesabýna çekmiþ olduðu takdirde
o kiþiye veya ticarî iþletmeye karþý da ileri sürülebilir.

(3) Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir istem ileri sürülemez.
(4) Zamanaþýmý süresi, zenginleþmenin oluþtuðu tarihten itibaren bir yýldýr; ispat yükü, sebep-

siz zenginleþmediðini iddia edene aittir.
C) Poliçe karþýlýðýnýn devri
MADDE 733 - (1) Düzenleyen hakkýnda iflâsýn açýlmasýyla beraber, poliçe karþýlýðýnýn veya

düzenleyenin muhatap hesabýna alacak olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda dü-
zenleyenin muhataba karþý poliçe iliþkisinden baþka bir hukukî iliþkiden kaynaklanan istem hakký
poliçe hamiline geçmiþ olur.

(2) Düzenleyen, karþýlýk iliþkisinden dolayý haiz olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beyan
ettiði takdirde sözü geçen haklar, poliçe hâmili kim ise ona ait olur.

(3) Muhatap, iflâsýn açýldýðý ilân edildikten veya kendisine devir durumu bildirildikten sonra yal-
nýz poliçenin iadesi karþýlýðýnda usulü dairesinde hakkýný ispat eden hâmile karþý ödemede bulunabilir.

D) Araya girme
I - Genel hükümler
MADDE 734- (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi gere-

ðinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþiyi gösterebilir.
(2) Poliçe, aþaðýda yazýlý þartlar altýnda, poliçe dolayýsýyla kendisine baþvurulmasý mümkün

olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kiþi tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir.
(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kiþi veya poliçeyi kabul eden kiþi hariç olmak üzere, poliçe-

den dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödeyebilir.
(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kiþi, lehine araya girdiði borçluya du-

rumu iki iþ günü içinde bildirmek zorundadýr. Bu süreye uymazsa bildirimde bulunmamýþ olmasýn-
dan doðan zarardan, poliçe bedelini aþmamak üzere sorumlu olur.

II - Araya girme suretiyle kabul
1. Þartlar, hâmilin durumu
MADDE 735 - (1) Vâdenin gelmesinden önce, hâmilin baþvurma hakkýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meðerki, kabul için ibraz edilmesi menedilen bir
poliçe söz konusu olsun.
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(2) Poliçeyi gereðinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kiþi poliçede gös-
terilmiþ olduðu takdirde, hâmil, o kiþiye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabul etme-
me hâlinde kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiþ olmadýkça, o kiþiyi göstermiþ olan kiþiye
ve o kiþiden sonra gelen borçlulara karþý vâdenin gelmesinden önce baþvurma hakkýný kullanamaz.

(3) Diðer araya girme hâllerinde hâmil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; þu kadar ki,
buna izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuþsa ona ve bir de ondan son-
ra gelen borçlulara karþý vâdenin gelmesinden önce baþvurma haklarýný kullanamaz.

2. Þekil
MADDE 736 - (1) Araya girerek kabul hususu; poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan

imza edilir. Kabul beyanýnda kimin lehine araya girildiði gösterilir; gösterilmemiþ ise, düzenleyen
lehine kabul edilmiþ sayýlýr.

3. Araya girerek kabul edenin sorumluluðu
MADDE 737 - (1) Araya girerek kabul eden kiþi, hâmile ve kimin lehine araya girmiþse, on-

dan sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kiþi gibi sorumlu olur.
(2) Araya girerek kabule raðmen, lehine kabul gerçekleþen kiþi ile ondan önce gelen borçlular

725 inci maddede gösterilen tutarý ödemek þartýyla hâmilden poliçenin ve varsa protesto belgesinin
ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir.

III - Araya girerek ödeme
1. Þartlarý
MADDE 738 - (1) Hâmil, vâdede veya vâdeden önce baþvurma haklarýný kullanabileceði bü-

tün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir.
(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kiþinin ödemeye zorunlu olduðu tutarýn tamamýný kapsar.
(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi

günü yapýlmasý gerekir.
2. Hâmilin ibraz yükümlülüðü
MADDE 739 - (1) Poliçe, yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler tarafýndan araya gi-

rerek kabul edilmiþ veya yerleþim yerleri ödeme yerinde bulunan kiþiler gereðinde ödemede bulun-
mak üzere gösterilmiþlerse, hâmil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan süre-
nin bittiði günün ertesi günü, poliçeyi bütün bu kiþilere ibraz etmeye ve gereðinde araya girerek
ödemeden kaçýnýlmasý hâlinde protesto çekmeye zorunludur.

(2) Protesto, süresinde çekilmemiþse, gereðinde ödeyecek kiþiyi göstermiþ olan veya araya girerek
lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kiþi ile onlardan sonra gelen borçlular sorumluluktan kurtulurlar.

3. Reddin neticesi
MADDE 740 - (1) Araya girilerek kendisine yapýlan ödemeyi reddeden hâmil, ödeme hâlinde

borçtan kurtulacak kiþilere karþý baþvurma haklarýný kaybeder.
4. Makbuz
MADDE 741 - (1) Araya girilerek poliçe ödendiðinde, ödeme kimin için yapýlmýþ ise, o kiþi

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliðinde bir kayýt yazýlýr. Kimin için ödendiði gös-
terilmediði takdirde ödeme, düzenleyen için yapýlmýþ sayýlýr.
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(2) Poliçenin ve varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kiþiye verilmesi gereklidir.

5. Haklarýn devri, araya girenlerin birden fazla olmasý hâli

MADDE 742 - (1) Araya girerek ödemede bulunan kiþi, lehine ödemede bulunduðu kiþiye ve
poliçeden dolayý ona borçlu olan kiþilere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. Þu kadar ki, po-
liçeyi yeniden ciro edemez.

(2) Lehine ödemede bulunulan kiþiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar.

(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeþitli teklifler yapýlmýþsa bu tekliflerden
hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bu-
lunduðunu bildiði hâlde araya girerek ödemede bulunan kiþi, en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý,
kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karþý baþvurma hakkýný kaybeder.

ALTINCI AYIRIM

Poliçe Nüshalarý ve Poliçe Suretleri

I - Poliçe nüshalarý

1. Ýsteme hakký

MADDE 743 - (1) Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak düzenlenebilir.

(2) Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur. Numaralar metne yazýlýr. Aksi takdirde
nüshalarýn her biri ayrý bir poliçe kabul edilir.

(3) Tek nüsha olarak düzenlendiði kaydýný içermeyen bir poliçenin hâmili, giderleri kendisine
ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hâmil kendi cirantasýna baþ-
vurduðu takdirde, hâmilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da
düzenleyene baþvurmaya zorunludurlar. Bundan baþka cirantalarýn, yeni nüshalar üzerine kendi ci-
rolarýný yeniden yazmalarý gereklidir.

2. Nüshalar arasýndaki iliþki

MADDE 744 - (1) Poliçe nüshalarýndan biri üzerine yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hü-
kümsüz kýlacaðý kaydýný taþýmasa bile, nüshalardan biri üzerine yapýlan ödeme bütün nüshalardan
doðan haklarý düþürür. Þu kadar ki, kabul kaydýný içerip de kendisine geri verilmemiþ olan her nüs-
hadan dolayý muhatabýn sorumluluðu devam eder.

(2) Birden fazla nüshayý farklý kiþilere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular, kendi im-
zalarýný içerip de geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý sorumludurlar.

3. Kabul þerhi

MADDE 745 - (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kiþi, bu nüshayý elinde tutan kiþinin
adýný diðer nüshalar üzerine yazmak zorundadýr. Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kiþi; bu-
nu, diðer nüshanýn yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Teslimden kaçýnýrsa hâmil baþvurma hakkýný, ancak;

a) Kabul için gönderilen nüshanýn, istemde bulunulmasýna raðmen kendisine teslim olunmadýðý;

b) Diðer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediði

bir protesto ile tespit ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir.
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II - Suretler
1. Þekil ve hükümleri
MADDE 746 - (1) Her poliçe hâmilinin, poliçe suretlerini çýkarmaya hakký vardýr.
(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný aynen içer-

mesi ve nerede son bulduðunu göstermesi þarttýr.
(3) Suret, aslý gibi ve ayný hükümler doðurmak üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdüne konu olabilir.
2. Senet aslýnýn teslimi
MADDE 747 - (1) Suretin, senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi gerekir. Aslý

elinde tutan kiþi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile yükümlüdür.
(2) Teslimden kaçýnýlmasý hâlinde hâmil; ancak istemine raðmen senet aslýnýn kendisine teslim

edilmediðini bir protesto ile tespit ettirdiði takdirde, suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval ve-
ren kiþilere karþý baþvurma haklarýný kullanabilir.

(3) Senedin aslý, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan
sonra “buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar geçerlidir” kaydýný veya buna benzer
bir kaydý içerirse, bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar geçersizdir.

YEDÝNCÝ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Senet metnindeki deðiþiklikler
MADDE 748 - (1) Bir poliçe metni deðiþtirildiði takdirde, deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine

imza koymuþ olan kiþiler, deðiþmiþ metne ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metne göre so-
rumlu olurlar.

B) Zamanaþýmý
I - Süreler
MADDE 749 - (1) Poliçeyi kabul edene karþý ileri sürülecek poliçeden doðan istemler vâde-

nin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.
(2) Hâmilin, cirantalar ile düzenleyene karþý ileri süreceði istemler süresinde çekilen protesto

tarihinden veya senette “gidersiz iade olunacaktýr” kaydý varsa vâdenin dolduðu tarihten itibaren bir
yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

(3) Bir cirantanýn baþka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceði istemler, cirantanýn po-
liçeyi ödediði veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

II - Kesilme
1. Sebepleri
MADDE 750 - (1) Zamanaþýmý; dava açýlmasý, takip talebinde bulunulmasý, davanýn ihbar

edilmesi veya alacaðýn iflâs masasýna bildirilmesiyle kesilir.
2. Hükümleri
MADDE 751 - (1) Zamanaþýmýný kesen iþlem, kimin hakkýnda meydana gelmiþse ancak ona

karþý hüküm ifade eder.
(2) Zamanaþýmý kesilince, süresi ayný olan yeni bir zamanaþýmý iþlemeye baþlar.
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C) Süreler
1. Tatil günleri
MADDE 752 - (1) Vâdesi pazara veya diðer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin öden-

mesi, ancak tatili izleyen ilk iþ günü istenebilir. Poliçeye iliþkin diðer bütün iþlemler, özellikle ka-
bul için ibraz ve protesto iþlemleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir.

(2) Bu iþlemlerden birinin, son günü pazara veya diðer resmî tatil gününe rastlayan bir süre
içinde yapýlmasý gerektiði takdirde, bu süre onu izleyen ilk iþ gününe kadar uzar. Aradaki tatil gün-
leri süre hesabýna dâhildir.

2. Sürenin hesaplanmasý
MADDE 753 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bun-

larýn baþladýðý gün sayýlmaz.
3. Atýfet süreleri
MADDE 754 - (1) Poliçelerde kanunî veya yargýsal atýfet süreleri geçerli deðildir.
D) Poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlacaðý yer
MADDE 755 - (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir

nüshasýnýn verilmesini istemek gibi belirli bir kiþi nezdinde yapýlacak olan bütün iþlemlerin, bu ki-
þinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapýlmasý gereklidir.

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr.
(3) Þu kadar ki; kolluktan veya yerel posta yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çýkma-

dýðý takdirde baþka araþtýrmalar yapmaya gerek yoktur.
E) Ýmzalar
MADDE 756 - (1) Poliçe üzerindeki beyanlarýn el yazýsý ile imza edilmesi gerekir.
(2) El ile atýlan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya el ile yapýlan veya onaylanmýþ bir

iþaret veya kamusal belgeleme kullanýlamaz.
F) Ýptal
I - Önleyici önlemler
MADDE 757 - (1) Ýradesi dýþýnda poliçe elinden çýkan kiþi, ödeme yerindeki mahkemeden,

muhatabýn poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.
(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararda muhataba, vâdenin gelmesi üzerine poliçe bedelini

tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.
II - Poliçeyi eline geçiren kiþinin bilinmesi
MADDE 758 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilindiði takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine ge-

ri alma davasý açmasý için uygun bir süre verir.
(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayý açmazsa, mahkeme, muhatap hakkýndaki ödeme

yasaðýný kaldýrýr.
III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri
MADDE 759 - (1) Poliçeyi eline geçiren kiþi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi

istenebilir.



---- 742 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Ýptal isteminde bulunan kiþi, poliçe elinde iken ziyaa uðradýðýný inandýrýcý bir þekilde gös-
teren delilleri mahkemeye saðlamak ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas içeriði
hakkýnda bilgi vermekle yükümlüdür.

2. Ýhtar
a) Ýçeriði
MADDE 760 - (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde iken ziyaa uðradýðýna dair ver-

diði açýklamalarýn doðruluðunu inandýrýcý bulursa, verilecek ilânla, poliçeyi eline geçireni, poliçeyi
belirli bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder.

b) Süreler
MADDE 761 - (1) Poliçeyi getirme süresi en az üç ay ve en çok bir yýldýr.
(2) Vâdesi gelmiþ poliçelerde zamanaþýmý, üç ayýn geçmesinden önce gerçekleþirse, mahkeme

üç aylýk süre ile baðlý deðildir.
(3) Süre, vâdesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilân gününden, vâdesi gelmeyen poliçeler hak-

kýnda vâdenin gelmesinden itibaren iþler.
c) Ýlân
MADDE 762 - (1) Poliçenin getirilmesine iliþkin ilân, 35 inci maddede yazýlý gazete ile üç de-

fa yapýlýr.
(2) Özellik gösteren olaylarda, mahkeme, uygun göreceði daha baþka ilân önlemlerine de baþ-

vurabilir.
IV - Geri alma davasý
MADDE 763 - (1) Elden çýkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, geri alma davasý aç-

masý için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mah-
keme, poliçeyi, sunmuþ olana geri verir. Muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr.

V - Ýptal kararý
MADDE 764 - (1) Elden çýkan poliçe verilen süre içinde sunulmazsa mahkeme, onun iptaline

karar verir.
(2) Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen, dilekçe sahibi kabul edene karþý poliçe-

den doðan istem hakkýný ileri sürebilir.
VI - Güvence
MADDE 765 - (1) Mahkeme, iptale karar vermeden önce, kabul edene, poliçe bedelini tevdi

etme ve yeterli güvence karþýlýðýnda bunu ödeme yükümünü getirebilir.
(2) Güvence, poliçeyi iyiniyetle iktisap eden kiþinin uðrayabileceði zarara bir karþýlýk oluþtu-

rur. Senet iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde, gü-
vence geri alýnýr.

SEKÝZÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

I - Ehliyet
MADDE 766 - (1) Bir kiþinin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyet tâbi bulunduðu dev-

letin hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diðer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o
hukuk uygulanýr.
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(2) Birinci fýkrada öngörülen hukuk gereðince ehliyeti haiz olmayan kiþi, hukuku bakýmýndan
kendisini ehil sayan bir ülkede imza koymuþsa, orada olduðu gibi geçerli þekilde borçlanýr.

II - Þekil ve süreler
1. Genel olarak
MADDE 767 - (1) Poliçe ile yapýlan borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imzalandýðý ül-

kenin hukukuna tâbidir.
(2) Bir poliçeye iliþkin borçlanma, yapýldýðý ülkenin hukuku uyarýnca þekil bakýmýndan geçer-

li olmamakla beraber, ayný poliçeye iliþkin sonraki bir borçlanmanýn yapýldýðý ülke hukukunca ge-
çerli bulunursa, ilk borçlanmanýn þekil bakýmýndan geçerli olmayýþý, sonraki borçlanmanýn geçerli-
liðini etkilemez.

(3) Bir Türkün, yabancý ülkede poliçeyle borçlanmasý, Türk hukukunun gösterdiði þekle uy-
gun bulunduðu takdirde, Türkiye’de baþka bir Türke karþý geçerlidir.

2. Haklarýn kullanýlmasý ve korunmasýna iliþkin iþlemler
MADDE 768 - (1) Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için belirli olan süreler ile poliçe-

den doðan haklarýn kullanýlmasý veya korunmasý için gerekli diðer iþlemlerin þekli, protestonun çe-
kilmesi veya iþlemin yapýlmasý gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir.

3. Baþvurma hakký
MADDE 769 - (1) Baþvurma haklarýnýn kullanýlmasý için uyulmasý gereken süreler, bütün po-

liçe borçlularý hakkýnda poliçenin düzenlendiði yerde geçerli olan hukuka göre belirlenir.
III - Borçlanmalarýn hükümleri
1. Genel olarak
MADDE 770 - (1) Bir poliçeyi kabul eden kiþinin borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, ödeme

yerindeki hukuka göre belirlenir.
(2) Senetteki diðer borçlularýn borçlanmalarýndan doðan sonuçlar, bu borçlanmalar hangi ülke-

de imza edilmiþ ise o ülke hukukuna tâbi olur.
2. Kýsmî kabul ve ödeme
MADDE 771 - (1) Kabulün, poliçedeki bedelin bir kýsmýna özgülenip özgülenmeyeceði ve

hâmilin kýsmî ödemeyi kabule zorunlu bulunup bulunmadýðý, ödeme yerindeki hukuka tâbidir.
3. Ödeme
MADDE 772 - (1) Vâde geldiðinde ödeme, özellikle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihi-

nin hesaplanmasý, bedeli yabancý bir ülke parasýyla gösterilmiþ poliçelerin ödenmesi, poliçe hangi
ülkede ödenmek gerekiyorsa o ülkedeki hukuka göre belirlenir.

4. Sebepsiz zenginleþmeden doðan haklar
MADDE 773 - (1) Muhatap, yerleþim yerli poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kiþi ve düzenleye-

nin, poliçeyi hesabýna çektiði kiþi veya ticarî iþletme aleyhine sebepsiz zenginleþmeden doðan is-
temler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna göre belirlenir.

5. Karþýlýðýn hâmile geçmesi
MADDE 774 - (1) Bir poliçe hâmilinin, senedin çekilmesine sebep olan alacaðý iktisap edip

etmeyeceðini; senedin düzenlendiði yerdeki hukuk belirler.
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6. Ýptal kararý
MADDE 775 - (1) Poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirleri, ödeme ye-

rindeki hukuk belirler.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazýlý Senet
A) Unsurlar
MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazýlý senet;
a) Senet metninde (bono) veya (emre yazýlý senet) kelimesini ve senet Türkçe’den baþka bir dil-

le yazýlmýþsa, o dilde bono karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;
b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedeli ödemek vaadini;
c) Vâdeyi;
d) Ödeme yerini;
e) Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adýný;
f) Senedin düzenlendiði gün ve yeri;
g) Senedi düzenleyenin imzasýný;
içerir.
B) Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 777 - (1) Aþaðýdaki fýkralarda yazýlý hâller saklý kalmak üzere, 776 ncý maddede gös-

terilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayýlmaz.
(2) Vâdesi gösterilmemiþ olan bono, görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr.
(3) Açýklýk bulunmadýðý takdirde senedin düzenlendiði yer, ödeme yeri ve ayný zamanda dü-

zenleyenin yerleþim yeri sayýlýr.
(4) Düzenlendiði yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adýnýn yanýnda yazýlý olan yerde

düzenlenmiþ sayýlýr.
C) Uygulanacak hükümler
MADDE 778 - (1) Bononun niteliðine aykýrý düþmedikçe, poliçelerin cirosuna iliþkin 681 ilâ

690, vâdeye dair 703 ilâ 707, ödeme hakkýndaki 708 ilâ 712, ödememe hâlinde baþvurma haklarý-
na dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732, araya girme suretiyle ödemeye iliþkin 734, 738 ilâ 742, suretler
hakkýndaki 746 ve 747, deðiþtirmeye dair 748, zamanaþýmýna dair 749 ilâ 751, iptale dair 757 ilâ
765, tatil günleri, sürelerin hesabý, atýfet sürelerine iliþkin yasak, poliçeye dair iþlemlerin yapýlmasý
gereken yer ve imza hakkýndaki 752 ilâ 756 ve kanunlar ihtilâfýna dair 766 ilâ 775 inci maddeler
hükümleri bonolar hakkýnda da geçerlidir.

(2) Ayrýca üçüncü bir kiþinin yerleþim yerinden veya muhatabýn yerleþim yerinden baþka bir
yerde ödenmesi þart olan poliçeye iliþkin 674 ve 697 nci, faiz þartýna dair 675 inci, ödenecek bede-
le dair çeþitli beyanlar hakkýndaki 676 ncý, geçerli olmayan imzanýn sonuçlarýna iliþkin 677 nci, yet-
kisiz veya yetkiyi aþan kimsenin imzasýna iliþkin 678 ve 679 uncu ile açýk poliçeye dair 680 inci
madde hükümleri de bonolara uygulanýr.

(3) Avale iliþkin 700 ilâ 703 üncü maddeler de bonolar hakkýnda uygulanýr.
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(4) 701 inci maddenin son fýkrasýnda öngörülen hâlde aval, avalin kimin hesabýna verildiðini
göstermezse, bonoyu düzenleyen kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr.

D) Düzenleyenin sorumluluðu
MADDE 779 - (1) Bir bonoyu düzenleyen kiþi; týpký bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur.
(2) Görüldüðünden belirli bir süre sonra ödenmesi þart olan bonolarýn düzenleyene 693 üncü

maddede yazýlý süreler içinde ibraz olunmasý gerekir.
(3) Düzenleyen, bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek ve

imzasýný koymak suretiyle doðrular. Süre, ibraz kaydý tarihinden itibaren iþlemeye baþlar. Düzenle-
yen; bononun kendisine ibraz edildiðini, gününü iþaret etmek suretiyle doðrulamaktan kaçýnýrsa, bu
durum bir protesto ile belirlenir. Bu takdirde süre protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Þekli

A) Þekli
I - Unsurlar
MADDE 780 - (1) Çek;
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eðer senet Türkçe’den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dil-

de “çek” karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi;
b) Kayýtsýz ve þartsýz belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi;
c) Ödeyecek kiþinin, “muhatabýn” ticaret unvanýný;
d) Ödeme yerini;
e) Düzenlenme gününü ve yerini;
f) Çeki çeken kiþinin (düzenleyenin) imzasýný;
içerir.
II - Unsurlarýn bulunmamasý
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, aþaðý-

daki fýkralarda yazýlý hâller dýþýnda çek sayýlmaz.
(2) Çekte açýklýk yoksa, muhatabýn unvaný yanýnda gösterilen yer, ödeme yeri sayýlýr. Muhata-

býn unvaný yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir
açýklýk ve baþka bir kayýt da yoksa, çek muhatabýn merkezinin bulunduðu yerde ödenir.

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiþ olan çek, düzenleyenin adý yanýnda yazýlý olan yerde çekil-
miþ sayýlýr.

B) Münferit unsurlar
I - Muhatap
1. Muhatap olma ehliyeti
MADDE 782 - (1) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap, ancak bir banka olabilir.
(2) Diðer bir kiþi üzerine çekilen çek; yalnýz havale hükmündedir.
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2. Karþýlýk
MADDE 783 - (1) Bir çekin çekilmesi için, muhatabýn elinde düzenleyenin emrine tahsis edil-

miþ bir karþýlýk bulunmasý ve düzenleyenin bu karþýlýk üzerinde çek çekmek suretiyle tasarruf hak-
kýný haiz olacaðýna dair muhatapla düzenleyen arasýnda açýk veya örtülü bir anlaþma bulunmasý
þarttýr. Þu kadar ki; bu hükümlere uyulmamasý hâlinde senedin çek olarak geçerliliði etkilenmez.

(2) Düzenleyen; muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu tak-
dirde, muhatap, bu tutarý ödemekle yükümlüdür.

(3) Çekte yazýlý bedeli karþýlayacak tutarda muhatap nezdinde karþýlýðý bulunmadan bir çek
düzenleyen kiþi; çekin karþýlýksýz kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan baþka
hâmilin bu yüzden uðradýðý zararý da tazmin eder.

II - Kabul yasaðý
MADDE 784 - (1) Çek hakkýnda kabul iþlemi yapýlamaz. Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul kay-

dý, yazýlmamýþ sayýlýr.

III - Kimin lehine çekilebileceði
MADDE 785 - (1) Çek;

a) “Emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþiye;

b) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþiye;

c) Veya hâmile;

ödenmek üzere çekilebilir.

(2) Belirli bir kiþi lehine “veya hamiline” kelimesinin veya buna benzer diðer bir ibarenin ek-
lenmesiyle çekilen çek, hamiline yazýlý bir çek sayýlýr.

(3) Kimin lehine çekildiði gösterilmemiþ olan bir çek, hamiline yazýlý çek hükmündedir.

IV - Faiz þartý
MADDE 786 - (1) Çekte öngörülen herhangi bir faiz þartý, yazýlmamýþ sayýlýr.

V - Adresli ve yerleþme yerli çek
MADDE 787 - (1) Çek, muhatabýn yerleþim yerinde veya baþka bir yerde üçüncü bir kiþi nez-

dinde ödenmek üzere çekilebilir. Ancak, bu üçüncü kiþinin bir banka olmasý þarttýr.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Devir

A) Devredilebilirlik
MADDE 788 - (1) Açýkça “emre yazýlý” kaydýyla veya bu kayýt olmadan belirli bir kiþi lehine

ödenmesi þart kýlýnan bir çek, ciro ve zilyetliðin devri yoluyla devredilebilir.

(2) “Emre yazýlý deðildir” kaydýyla veya buna benzer bir kayýtla belirli bir kiþi lehine ödenme-
si þart kýlýnan bir çek, ancak alacaðýn devri yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacaðýn devrinin hu-
kukî sonuçlarýný doðurur.

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayý borçlu olanlardan herhangi biri lehine de yapýlabilir.
Bu kiþiler çeki yeniden ciro edebilirler.
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B) Ciro
I - Genel olarak
MADDE 789 - (1) Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý gereklidir. Ciro, þartlara tâbi tutulmuþsa

bunlar yazýlmamýþ sayýlýr.
(2) Kýsmî ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr.
(3) Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir.
(4) Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir; meðerki, muhatabýn birden fazla þu-

besi olup da, ciro, çekin üzerine çekildiði þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun.
II - Hak sahipliðini ispat görevi
MADDE 790 - (1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kiþi, son ciro beyaz ciro olsa bile,

kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde yetkili hâmil sayýlýr. Çizil-
miþ cirolar yazýlmamýþ hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro izlerse, bu son ciroyu imzala-
yan kiþi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiþ sayýlýr.

III - Hamiline yazýlý çek üzerine yapýlan ciro
MADDE 791 - (1) Hamiline yazýlý bir çek üzerine yapýlan ciro, cirantayý, baþvurma hakkýna

dair hükümler gereðince sorumlu kýlarsa da, senedin niteliðini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek
hâline getirmez.

C) Elden çýkan çek
MADDE 792 - (1) Çek, herhangi bir suretle hâmilin elinden çýkmýþ bulunursa, ister hâmile yazýlý

bir çek söz konusu olsun, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hâmil hakkýný
790 ýncý maddeye göre ispat etsin, çek eline geçmiþ bulunan yeni hâmil ancak çeki kötüniyetle iktisap
etmiþ olduðu veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür.

D) Protestodan ve vadeden sonraki ciro
MADDE 793 - (1) Protestonun düzenlenmesinden veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ib-

raz süresinin geçmesinden sonra yapýlan ciro, ancak alacaðýn devrinin sonuçlarýný doðurur.
(2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya ayný nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geç-

mesinden önce yapýldýðý, aksi sabit oluncaya kadar, karinedir.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme
I - Aval
MADDE 794 - (1) Çekte yazýlý bedelin ödenmesi, kýsmen veya tamamen aval ile güvence al-

týna alýnabilir.
(2) Bu güvence, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kiþi veya çek üzerinde esasen imzasý

bulunan bir kiþi tarafýndan da verilebilir.
II - Vade
MADDE 795 - (1) Çek, görüldüðünde ödenir. Buna aykýrý herhangi bir kayýt yazýlmamýþ

hükmündedir.
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(2) Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek, ibraz
günü ödenir.

III - Ödeme için ibraz
1. Genel olarak
MADDE 796 - (1) Bir çek, düzenlendiði yerde ödenecekse on gün; düzenlendiði yerden baþ-

ka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Ýbraz süreleri, çekin düzenlendi-
ðinin ertesi günü baþlar.

(2) Ödeneceði ülkeden baþka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri ayný
kýtada ise bir ay ve ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

(3) Bu bakýmdan, bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz’de sahili bulunan bir ülkede ödene-
cek olan ve buna karþýlýk Akdeniz’de sahili olan bir ülkede çekilip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi
gereken çekler ayný kýtada çekilmiþ ve ödenmesi þart kýlýnmýþ sayýlýr.

(4) Yukarýda yazýlý süreler, çekte düzenlenme günü olarak gösterilen tarihten itibaren iþler.
2. Takvim farklýlýðý
MADDE 797 - (1) Çek, takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde; düzenlenme

günü, ödeme yerindeki takvimin onu karþýlayan gününe çevrilir.
3. Takas odasý
MADDE 798 - (1) Çekin bir takas odasýna ibrazý, ödeme için ibraz yerine geçer.
IV - Çekten cayma
1. Genel olarak
MADDE 799 - (1) Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.
(2) Çekten cayýlmamýþsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir.
2. Özel hâller
MADDE 800 - (1) Çekin dolaþýma çýkarýlmasýndan sonra, düzenleyenin ölümü veya medenî

haklarýný kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsý çekin geçerliliðini etkilemez.
V - Cirolarýn incelenmesi
MADDE 801 - (1) Cirosu kabil bir çeki ödeyen muhatap, cirolarýn arasýnda düzenli bir tesel-

sülün var olup olmadýðýný incelemekle yükümlü ise de, cirantalarýn imzalarýnýn geçerliliðini incele-
mek zorunda deðildir.

VI - Yabancý ülke parasýyla ödenecek çek
MADDE 802 - (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ

ise, bedeli, çekin ibraz günündeki deðerine göre o ülke parasý ile ödenebilir. Ýbraz edilmesine rað-
men ödenmediði takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayiç de-
ðerine göre ülke parasýyla ödenmesini isteyebilir.

(2) Yabancý ülke parasýnýn deðeri, ödeme yerindeki ticarî teamüllere göre belirlenir. Bununla be-
raber düzenleyen, ödenecek tutarýn çekte yazýlý belirli bir kura göre hesap olunmasýný þart koþabilir.

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapýlmasý gereðini þart koþmuþ ise (aynen ödeme
þartý) ilk iki fýkra hükümleri uygulanmaz.
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(4) Çek bedeli; düzenlenme ve ödeme ülkelerinde ayný adý taþýyan ve fakat deðerleri birbirin-
den farklý olan para ile gösterildiði takdirde, ödeme yerindeki para kastedilmiþ sayýlýr.

VII - Çizgili çek
1. Þekil ve þartlarý
MADDE 803 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili, onu 804 üncü maddede gösterilen so-

nuçlarý doðurmak üzere çizebilir.
(2) Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapýlýr. Çek, genel ve-

ya özel olarak çizilebilir.
(3) Ýki çizgi arasýna hiçbir ibare konmamýþ veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare

konmuþ ise çek, genel olarak çizilmiþ demektir.
(4) Ýki çizgi arasýna belirli bir bankanýn adý yazýlmýþ ise, çek özel olarak çizilmiþ demektir.
(5) Genel çizgi, özel çizgiye dönüþtürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüþtürülemez.
(6) Çizgilerin veya zikredilen banka unvanýnýn silinmesi hükümsüz sayýlýr.
2. Hükümleri
MADDE 804 - (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya

muhatabýn bir müþterisine ödenebilir.
(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafýndan ancak unvaný gösterilen bankaya veya bu

banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. Þu kadar ki, unvaný gösterilen banka, bedelin tah-
sili iþini diðer bir bankaya býrakabilir.

(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisap edebilir. Ay-
ný þekilde onu, sözü geçen kiþilerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez.

(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiþ ise, muhatabýn bu çeki ödeyebilmesi için çekin iki-
den fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odasý tarafýndan tahsil edilebil-
mesi amacý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr.

(5) Yukarýdaki hükümlere aykýrý hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aþmamak üze-
re, oluþan zarardan sorumludur.

VIII - Hesaba geçirilmek üzere çekilen çek
1. Genel olarak
MADDE 805 - (1) Bir çekin düzenleyeni veya hâmili çekin ön yüzüne eðik olarak “hesaba ge-

çirilecektir” kaydýný veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu
takdirde çek; muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý, takas, hesap nakli suretiyle kayden
ödenebilir. Bu kayýtlar ödeme yerine geçer.

(2) “hesaba geçirilecektir” kaydýnýn çizilmesi geçersizdir.
(3) Bu madde hükümlerine aykýrý hareket eden muhatap, çekin bedelini aþmamak üzere oluþan

zarardan sorumludur.
2. Hâmilin haklarý
a) Ýflâs hâlinde
MADDE 806 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili, muhatap iflâs veya öde-

melerini tatil etmiþ veya aleyhine yapýlan herhangi bir icra takibi semeresiz kalmýþsa, çek bedelinin nak-
den ödenmesini muhataptan isteyebileceði gibi, ödememe hâlinde baþvurma hakkýný da kullanabilir.
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b) Hesaba geçirilmeme hâlinde
MADDE 807 - (1) Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatabýn, çek bedelini

kayýtsýz ve þartsýz bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçýndýðýný veya ödeme yerindeki takas
odasýnýn, bu çekin, hâmilin borçlarýna mahsup edilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ bu-
lunduðunu ispat ederse, baþvurma haklarýný kullanabilir.

B) Ödememe
I - Hâmilin baþvurma haklarý
MADDE 808 - (1) Zamanýnda ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödememe hâli;

a) Resmî bir belge ile (protesto),

b) Muhatap tarafýndan, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazýlmýþ olan tarih-
li bir beyanla,

c) Bir takas odasýnýn, çek zamanýnda teslim edildiði hâlde ödenmediðini tespit eden tarihli bir
beyaný ile,

sabit bulunduðu takdirde hâmil; cirantalar, düzenleyen ve diðer çek borçlularýna karþý baþvur-
ma haklarýný kullanabilir.

II - Protesto
MADDE 809 - (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin geçmesinden önce

yapýlmalýdýr.

(2) Ýbraz, sürenin son gününde yapýlýrsa, protesto veya buna denk belirleme, izleyen iþ günün-
de de yapýlabilir.

III - Baþvurma hakkýnýn kapsamý
MADDE 810 - (1) Hâmil, baþvurma yolu ile;

a) Çekin ödenmemiþ olan bedelini,

b) Ýbraz gününden itibaren bu tutarýn faizini,

c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin giderleri ile di-
ðer giderleri ve

d) Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini,

isteyebilir.

IV - Mücbir sebepler
MADDE 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazý veya protesto edilmesi veya

buna denk bir belirlemenin yapýlmasý, bir devletin mevzuatý veya herhangi bir mücbir sebep gibi aþýl-
masý olanaksýz bir engel yüzünden mümkün olmamýþsa, bu iþlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hâmil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasýna bildirmeye ve bu bildirimi çeke veya
alonja kaydedip, bunun altýna, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüdür. 723 üncü mad-
de hükümleri burada da uygulanýr.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasýndan sonra, hâmil çeki gecikmesizin ödeme amacýyla ib-
raz ve gereðinde protesto veya buna eþdeðerde bir belirlemeyi yaptýrmak zorundadýr.
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(4) Mücbir sebep, hâmilin ibraz süresinin bitiminden önce olmak þartýyla, mücbir sebebi ken-
dinden önce gelen borçluya bildirdiði günden itibaren onbeþ günden fazla devam ederse, çekin ib-
razýna ve protesto çekilmesine veya buna eþdeðerde bir belirlemeye gerek kalmaksýzýn baþvurma
hakkýný kullanabilir.

(5) Hâmilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da ayný nitelikte bir belirlemeyi yap-
týrmakla görevlendirdiði kiþinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayýlmaz.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeþitli Hükümler

A) Sahte veya tahrif edilmiþ çek
MADDE 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhata-

ba ait olur; meðerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kiþiye, kendisine verilen çek defterini iyi
saklamamýþ olmasý gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun.

B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi
MADDE 813 - (1) Hamiline yazýlý çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diðer bir

ülkede veya ayný ülkenin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine, bir ülkenin deniza-
þýrý bir kýsmýnda düzenlenip o ülkede ödenmesi þart olan veya ayný bir ülkenin denizaþýrý olan ayný
kýsmýnda veya çeþitli kýsýmlarýnda çekilip ödenmesi þart olan her çek, birbirinin ayný olarak çeþitli
nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sýra numaralarý ile göste-
rilir. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 814 - (1) Hâmilin, cirantalarla düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý haiz ol-

duðu baþvurma haklarý, ibraz süresinin bitiminden itibaren altý ay geçmekle zamanaþýmýna uðrar.
(2) Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý haiz olduðu baþvurma haklarý, bu çek borçlusu-

nun çeki ödediði veya çekin dava yolu ile kendisine karþý ileri sürüldüðü tarihten itibaren altý ay
geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

D) “Banka”nýn tanýmý
MADDE 815- (1) Bu Bölümde geçen “banka” teriminden amaç, Bankalar Kanununun hüküm-

lerine tâbi olan kuruluþlardýr. Þu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda “ban-
ka” teriminden hangi kuruluþlarýn anlaþýlacaðý ödeme yeri hukukuna göre belirlenir.

E) Süreler
I - Tatil günleri
MADDE 816 - (1) Bir çekin ibrazý ve protestosu tatil günleri deðil, ancak bir iþ gününde ya-

pýlabilir.
(2) Çeke iliþkin iþlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eþdeðer belirleme iþlemlerinin

yapýlmasý için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diðer bir tatil gününe rastladýðý takdirde,
bu süre onu izleyen ilk iþ gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabýna dâhildir.

II - Sürelerin hesabý
MADDE 817 - (1) Kanunun bu Kýsmýnda gösterilen süreler hesap edilirken bunlarýn baþladý-

ðý gün sayýlmaz.



---- 752 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

F) Uygulanacak hükümler
MADDE 818 - (1) Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da uygulanýr:
a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kiþi hesabýna çektiði poliçeler

hakkýndaki 673 üncü madde,
b) Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara iliþkin 676 ncý madde,
c) Borçlanmaya ehil olmayan kiþilerin imzasýna, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluðu-

na ve açýk poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler,
d) Ciro hakkýndaki 683 ilâ 685 inci maddeler,
e) Poliçeye ait defiler hakkýndaki 687 nci madde,
f) Vekâleten yapýlan cirodan doðan haklara dair 688 inci madde,
g) Avalin þekil ve hükümlerine dair 701 ve 702 nci maddeler,
h) Bir makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 709 uncu madde,
ý) Protestoya ait 715 ilâ 717 nci ve 719 ilâ 721 inci maddeler,
i) “protestosuz” kaydýna dair 722 nci madde,
j) Bildirim hakkýndaki 723 üncü madde,
k) Poliçe borçlularýnýn müteselsil sorumluluðuna dair 724 üncü madde,
l) Poliçenin ödenmesi hâlinde baþvurma hakkýna ve poliçenin, protestonun ve makbuzun ken-

disine verilmesini istemek hakkýna dair 726 ve 727 nci maddeler,
m) Sebepsiz iktisaptan doðan haklara dair 732 nci madde,
n) Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 733 üncü madde,
o) Poliçe nüshalarý arasýndaki iliþkiye ait 744 üncü madde,
ö) Deðiþiklikler hakkýndaki 748 inci madde,
p) Zamanaþýmýnýn kesilmesine dair 750 ve 751 inci maddeler,
r) Atýfet sürelerinin kabul olunamayacaðýna, poliçeye iliþkin iþlemlerin yapýlmasý gereken yer

ile el yazýsý ile imzaya dair 754 ilâ 756 ncý maddeler,
s) Ýptal hakkýndaki 757 ilâ 763 üncü maddelerle 764 üncü maddenin birinci fýkrasý,
þ) Ehliyete, poliçe ve bonolara iliþkin haklarýn korunmasý ile baþvurma hakkýnýn kullanýlmasý

için gerekli iþlemlere iliþkin kanun ihtilâflarýna dair 766, 768 ve 769 uncu maddeler.
(2) 722 nci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýyla, 723 üncü maddenin birinci fýkrasý ve

727 nci madde hükümlerinin çeklere uygulanmasýnda, protesto yerine 808 inci maddenin ikinci ve
üçüncü fýkralarý gereðince belirleme yapýlmasý da geçerlidir.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Kanunlar Ýhtilafý

A) Muhatap olma ehliyeti
MADDE 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine çekilebileceðini, çekin ödeneceði ülkenin hukuku

belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabýn kiþiliði bakýmýndan geçersiz sayýlýyorsa, hukuklarýnýn böy-
le bir nedenden dolayý geçersizliði öngörmediði ülkelerde, çek üzerine atýlan imzalardan doðan
borçlanmalar geçerlidir.
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B) Þekil ve süreler
MADDE 820 - (1) Çeke ait borçlanmalarýn þekli, bu borçlanmalarýn imza edilmiþ olduðu ül-

kenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüðü þekle uyulma-
sý yeterlidir.

(2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý da uygulanýr.
C) Borçlanmalarýn hükümleri
I - Düzenlenme yeri kanunu
MADDE 821 - (1) Çekten doðan borçlanmalarýn sonuçlarý, bu borçlanmalarýn yapýldýðý ülke

hukukuna göre belirlenir.
II - Ödeme yeri hukuku
MADDE 822 - (1) Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði ülke kanununa göre belirlenir:
a) Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa, görüldükten belirli bir süre son-

ra ödenmesi þartýyla da çekilip çekilemeyeceði ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir günün
çeke yazýlmasýnýn ne gibi sonuçlar doðuracaðý,

b) Ýbraz süresi,
c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceði ve bu kayýtlarýn ne gibi sonuçlar do-

ðuracaðý,
d) Hâmilin kýsmen ödemeyi isteyebilip isteyemeyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule zorunlu

olup olmadýðý,
e) Çekin çizilip çizilemeyeceði veya “hesaba geçirilecektir” kaydýný veya buna eþit bir ibareyi

içerip içermeyeceði ve bu çizginin veya bu kaydýn veya ona eþit olan ibarenin ne gibi sonuçlar do-
ðuracaðý,

f) Çekin karþýlýðý üzerinde hâmilin özel haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn niteliðinin
ne olduðu,

g) Düzenleyenin çekten cayabilip cayamayacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip
edemeyeceði,

h) Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý hâlinde alýnacak tedbirler,
i) Cirantalara, düzenleyene ve diðer çek borçlularýna karþý baþvurma haklarýnýn korunmasý için

bir protesto veya buna eþdeðer bir belirleme yapmanýn gerekli olup olmadýðý.
III - Yerleþim yeri hukuku
MADDE 823 - (1) Muhatap ve yerleþim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kiþi aleyhine sebep-

siz zenginleþmeden doðan istemler, bu kiþilerin yerleþim yerlerinin bulunduðu ülkenin hukukuna
göre belirlenir.

BEÞÝNCÝ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diðer Emre Yazýlý Senetler

A) Emre yazýlý senet
I - Tanýmý
MADDE 824 - (1) Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak, emre yazýlý se-

netlerdendir.
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II - Borçlunun defileri
MADDE 825 - (1) Borçlu, emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak, senedin geçer-

sizliðine iliþkin veya senet metninden anlaþýlan defilerle alacaklý kim ise ona karþý, kiþisel olarak
haiz bulunduðu defileri ileri sürebilir.

(2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri veya senedi düzenleyen kiþi arasýnda doðrudan doðruya
varolan iliþkilere dayanan defilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek
borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý hâlinde caizdir.

B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler
I - Emre yazýlý havaleler
1. Genel olarak
MADDE 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý

olarak düzenlenen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý içeren havaleler, poliçe
hükmündedir.

2. Kabul zorunluluðunun bulunmamasý
MADDE 827 - (1) Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilemez.

(2) Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de kaçýnýlýrsa hâmilin bu sebepten dolayý baþvurma
hakký yoktur.

3. Kabulün hükümleri
MADDE 828 - (1) Emre yazýlý bir havalenin, havale olunan tarafýndan isteðe baðlý olarak ka-

bulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hâmil, havale olunan kiþi iflâs veya ödeme-
lerini tatil etmiþ veya aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþsa, vâdenin gelmesinden önce baþvur-
ma hakkýný kullanamaz.

(2) Bunun gibi, havale edenin iflâsý hâlinde vâdenin gelmesinden önce hâmil baþvurma hakký-
ný kullanamaz.

4. Ýcrada uygulanmayacak hükümler
MADDE 829 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerin takibi-

ne iliþkin hükümleri emre yazýlý havaleye uygulanamaz.

II - Emre yazýlý ödeme vaatleri
MADDE 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açýkça emre yazýlý

olarak düzenlenmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da içeren ödeme vaatleri, bono hükmün-
dedir. Þu kadar ki, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ olan ödeme vaatleri hakkýnda, araya girerek öde-
meye iliþkin hükümler uygulanmaz.

(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazýlý senetlerin takibine iliþkin hüküm-
leri, emre yazýlý olarak düzenlenmiþ bulunan ödeme vaatlerine uygulanmaz.

C) Cirosu kabil olan diðer senetler
MADDE 831 - (1) Ýmza edenin, yer, zaman ve miktar bakýmlarýndan belirli nakdî ödemelerde

bulunmak ve belirli miktarda misli þeyler teslim etmek borçlanmasýný içeren senetler, açýkça emre
yazýlý olduklarý takdirde ciro ile devredilebilirler.
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(2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve koniþmento gibi cirosu kabil olan senetler hak-
kýnda, cironun þekli, hâmilin hak sahipliði ve senedi elinde bulunduranýn onu geri vermekle yüküm-
lü olmasý hususlarýnda, poliçelere iliþkin hükümler geçerlidir. Ýptal konusunda, varant ve makbuz
senedi dýþýndaki emre yazýlý senetlere poliçelere iliþkin hükümler uygulanýr.

(3) Kambiyo senetlerindeki baþvurmaya iliþkin hükümler kanunda açýk hüküm olmadýkça, bi-
rinci fýkrada yazýlý senetler hakkýnda uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumî maðazalar
I - Genel olarak
MADDE 832 - (1) Makbuz senedi ve varant (rehin senedi) verme karþýlýðýnda serbest veya

gümrüklenmemiþ mal ve hububatý saklama sözleþmesi uyarýnca kabul etmek ve tevdi edenlere de
bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatý satabilmek veya rehin edebilmek olanaðý vermek ama-
cýyla kurulan maðazalara “umumî maðaza” denir. Umumî maðazalar iþlemleri bu Kýsým hükümle-
rine tâbidir.

(2) Umumî maðazalar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn izniyle kurulur. Ýzin almadan umumî ma-
ðaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altý aya kadar hapis ve doksan gün-
den az olmamak üzere adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(3) Umumî maðazalarýn kuruluþ usul ve esaslarý, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cins-
leri ve umumî maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan mallarý kabul etmeye yetkili sayýlmalarý
için gereken þartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir.

II - Ýstisnalar
MADDE 833 - (1) 832 nci maddede yazýlý senetleri vermeksizin, yalnýz mal ve hububatý sak-

lama sözleþmesiyle kabul etmek üzere açýlan diðer kurumlar ve yerler hakkýnda umumî maðazala-
ra ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun saklama sözleþmesi hakkýndaki hü-
kümleri uygulanýr.

(2) Tevdi edilmiþ þeyler karþýlýðýnda verilen, ancak kanunun aradýðý þekil þartlarýna uymayan
senetlerle, bu þekil þartlarýna uygun olup da izin almamýþ olan kurumlar tarafýndan verilen senetler,
kýymetli evrak olmayýp teslim alma makbuzlarý veya ispat belgeleri hükmündedir.

B) Makbuz senedi ve varant
I - Þekil
1. Makbuz senedi
MADDE 834 - (1) Umumi maðazalara tevdi edilen mal ve hububat karþýlýðýnda verilen mak-

buz senedinin aþaðýda yazýlý kayýtlarý içermesi gereklidir:

a) Tevdi edenin adý, mesleði, yerleþim yeri,

b) Tevdinin yapýldýðý umumî maðazanýn ticaret unvaný ile merkezi,

c) Tevdi olunan mallarýn cins ve miktarý ile nitelik ve deðerinin bilinmesi için açýklanmasý ge-
reken hususlar,
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d) Tevdi olunan mallarýn tâbi olmasý gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediði ve
sigorta edilip edilmediði,

e) Ödenmiþ veya ödenecek ücretler; giderler,
f) Senedin kimin adýna veya emrine düzenleneceðini gösteren bir ibare ve
g) Umumî maðaza sahibinin imzasý.
2. Varant
MADDE 835 - (1) Varantýn da 834 üncü maddede yazýlý kayýtlarý aynen içermesi ve makbuz

senedine baðlý olmasý gerekir.
3. Defter
MADDE 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluþan belgenin dip koçanlý bir defterden ko-

parýlmýþ olmasý ve defterin umumî maðazaya ait belgeler arasýnda saklanmasý gereklidir.
4. Kýsmî senet
MADDE 837 - (1) Makbuz senedi ve varantýn hâmili, giderleri kendisine ait olmak üzere ön-

ceden tevdi olunan mallarýn kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini iste-
yebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur.

II - Ciro
1. Genel olarak
MADDE 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte tes-

lim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapýldýðý günün tarihini de taþýr.
(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Bu türlü ciro, her iki se-

net teslim edildiði takdirde, cirantanýn haklarýný hâmile devreder.
2. Hükümleri
MADDE 839 - (1) Senedin teslimi þartýyla, ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:
a) Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu, tevdi olunan mallarýn mülkiyetini devreder.
b) Yalnýz varantýn cirosu, varantýn devredildiði kiþiye, tevdi olunan mallar üzerinden rehin hak-

ký saðlar.
c) Yalnýz makbuz senedinin cirosu, varant hâmilinin hakký saklý kalmak þartýyla, tevdi olunan

mallarýn mülkiyetini devreder.
3. Varantýn cirosu
MADDE 840 - (1) Varantýn ilk cirosu, hangi borcun güvence altýna alýnmasý için yapýlmýþsa

onu, faiz oranýný ve vâdeyi içerir.
(2) Varantýn cirosunda yazýlý kayýtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak, varantýn

ciro edildiði kiþi tarafýndan imza edilir.
C) Mallar üzerinde tasarruflar
I - Yapýlamayacak iþlemler
MADDE 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin ziyaýndan, mirastan veya iflâstan kaynaklanan

uyuþmazlýklar hâriç olmak üzere, umumî maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz, el koyma
veya rehin yapýlamaz.
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II - Malýn geri alýnmasý
1. Genel olarak
MADDE 842 - (1) Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hâmili, varant ile güvence altýna

alýnmýþ olan borcun ana parasý ile vâde gününe kadar olan faizlerini umumî maðazaya yatýrarak,
vâde gününden önce de mallarý çekebilir.

(2) Yatýrýlan para varantýn geri verilmesi karþýlýðýnda hamiline ödenir.

2. Kýsmen geri alma
MADDE 843 - (1) Varanttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hâmili, umumî maðazaya tevdi olu-

nan misli eþyadan bir kýsmýný çekmek istediði takdirde maðazanýn sorumluluðu altýnda, hem çeke-
ceði kýsým ve hem de varant ile güvence altýna alýnmýþ borç ile orantýlý bir miktar parayý umumî ma-
ðazaya yatýrmak zorundadýr.

III - Sattýrma hakký
1. Þartlar
MADDE 844 - (1) Vâde gününde alacaðý ödenmemiþ varant hâmili, poliçe hâmili gibi, protes-

to çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen mallarý sattýrabilir.

(2) 841 inci maddede yazýlý hâller satýþa engel deðildir.

2. Satýþ bedeli
MADDE 845 - (1) Gümrük resmi ve diðer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için

umumî maðaza tarafýndan yapýlan giderler ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden, öncelikle ödenir.

(2) Birinci fýkrada yazýlý paralar ve güvence altýna alýnan borç ödendikten sonra geri kalan,
makbuz senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.

3. Baþvurma hakký
MADDE 846 - (1) Bir varant hâmilinin, sadece, sattýrdýðý tevdi olunan mallarýn alacaðýna yet-

memesi hâlinde, borçlunun veya cirantalarýn mallarýna baþvurma hakký vardýr.

(2) Protesto çekmemiþ veya kanunî süresi içinde tevdi olunan mallarý sattýrmaya teþebbüs et-
memiþ olan varant hâmili, cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý baþvur-
ma hakký geçerliliðini sürdürür.

4. Sigorta
MADDE 847 - (1) Afet hâllerinde varantýn hâmili, sigorta bedelinden alacaðýný tahsil eder.

D) Zamanaþýmý
MADDE 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doðan istem haklarý, poliçeler hakkýndaki za-

manaþýmý sürelerine tâbidir. Cirantalara karþý baþvurma için zamanaþýmýnýn baþlangýcý, eþyanýn sa-
týþ günüdür.

E) Senetlerin ziyaý
MADDE 849 - (1) Makbuz senedi veya varantý kaybeden hâmil, bu senetlere malik olduðunu

ispat etmek ve güvence vermek suretiyle, maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin
üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânýndan ve itiraz için verilecek sürenin
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geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantýn süresi geçmiþse, hâmilin istemi üze-
rine mahkeme ayný þekilde borcun ödenmesine izin verebilir. Ýzin, maðazaya ve varanta iliþkin ise,
hem maðazaya hem de ilk borçluya teblið olunur. Alacaklýnýn, maðazanýn bulunduðu yerde bir de
yerleþim yeri göstermesi gerekir. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna itiraz edebilirler. Ýtiraz üze-
rine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklý lehine ise, icranýn geri býrakýlmasýna karar ve-
rilemez. Ancak, ilgililerin istemi üzerine, tetkik mercii hüküm kesinleyinceye kadar tevdi olunan eþ-
yanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklanmasýna karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KÝTAP
Taþýma Ýþleri

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Taþýyýcý
MADDE 850 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþya veya yolcu taþýma iþini veya ikisini bir-

likte üstlenen kiþidir.

(2) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesiyle eþyayý varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim
etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaþtýrmayý; buna karþýlýk, eþya taþýmada gönderen ve yolcu ta-
þýmada yolcu, taþýyýcýya, taþýma ücretini ödemeyi borçlanýr.

(3) Taþýma iþleri ticarî iþletme faaliyetidir.

B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 851 - (1) Eþya ve yolcu taþýmayý arýzî olarak üstlenen kiþi hakkýnda da bu Kitap hü-

kümleri, uygun düþtükleri ölçüde, uygulanýr.

C) Saklý tutulan hükümler
I- Kural
MADDE 852 - (1) Deniz ve havayoluyla taþýma ile posta idaresine iliþkin özel hükümler saklýdýr.

II- Özel hükümlerin sorumluluðu etkilememesi
MADDE 853 - (1) Taþýyýcý ve taþýma iþleri yüklenicisi, taþýma iþini 852 nci maddede öngörü-

len özel hükümlere baðlý bulunan bir kuruluþa gördürdükleri takdirde de, Kanunun kendilerine yük-
lediði sorumluluðun hafifletilmesini veya kaldýrýlmasýný isteyemezler. Deðiþik tür araçlar ile taþýma-
ya iliþkin Dördüncü Kýsým hükümleri saklýdýr.

D) Sorumluluðun kaldýrýlmasýna veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliði
MADDE 854 - (1) Kanunun, taþýyýcýya, taþýma iþleri yüklenicisine ve faaliyetleri Devlet izni-

ne baðlý taþýma iþletmelerine yüklediði sorumluluklarýn, önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý
sonucunu doðuran tüm sözleþme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, iþletme tüzüklerinde, genel
iþlem þartlarýnda, biletlerde, tarifelerde veya benzer diðer belgelerde öngörülmüþ olmalarý hâlinde
de hüküm aynýdýr.

E) Zamanaþýmý
MADDE 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taþýmalardan doðan tüm istem haklarý bir yýlda

zamanaþýmýna uðrar.
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(2) Bu süre, eþya taþýmasýnda, eþyanýn gönderilene teslimi; yolcu taþýmasýnda, yolcunun varma
yerine ulaþma tarihinden baþlar. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu gideceði yere ulaþamamýþ ise,
zamanaþýmý süresi, eþyanýn teslimi ve yolcunun ulaþmasý gereken tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(3) Rücu haklarýna iliþkin zamanaþýmý, rücu alacaklýsýnýn, zararý ve rücu borçlusunu öðrendiði
tarihten itibaren, üç ay içinde zarar hakkýnda rücu borçlusuna bildirimde bulunmuþ olmasý þartýyla;
rücu alacaklýsýna karþý mahkeme kararýnýn kesinleþtiði günden, kesinleþmiþ mahkeme kararý bulun-
mayan hâllerde ise, rücu alacaklýsýnýn borcu ifa ettiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.

(4) Gönderen veya gönderilen, taþýyýcýya karþý olan haklarýný, bir yýl içinde 18 inci maddenin
üçüncü fýkrasýna uygun þekilde istemiþ olmalarý þartýyla, defi olarak her zaman ileri sürebilirler.

(5) Taþýyýcýnýn kastýndan veya pervasýzca davranýþýndan ve böyle bir zararýn meydana gelece-
ði olasýlýðýnýn bilinciyle iþlenmiþ bir fiilînden veya ihmalinden dolayý;

a) Eþya ziyaa, hasara uðramýþ veya geç teslim edilmiþse,
b) Yolcu bir kaza sonucu ölmüþ veya bedensel bütünlüðü zedeleyen bir zarara uðramýþsa,
c) Yolcu geç ulaþmýþsa,
taþýyýcýnýn sorumluluðu üç yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(6) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunundaki zamanaþýmý hükümleri

saklýdýr.
ÝKÝNCÝ KISIM
Eþya Taþýma

A) Taþýma sözleþmesinin uygulanmasý
I - Taþýma senedi
MADDE 856 - (1) Taþýma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün

nüsha olarak hazýrlanýr ve gönderen tarafýndan imzalanýr. Gönderen, taþýyýcýnýn da taþýma senedini
imzalamasýný isteyebilir. El yazýsý ile imzalanmýþ taþýma senetlerinin suretlerindeki imza, damga ve-
ya mühür þeklinde ya da basýlý olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diðeri eþyaya eþlik eder, üçüncü-
sü taþýyýcýda kalýr.

(2) Taþýma senedi düzenlenmemiþ olsa bile, taraflarýn karþýlýklý ve birbirine uygun iradeleri ile
taþýma sözleþmesi kurulur. Eþyanýn taþýyýcýya teslimi, taþýma sözleþmesinin varlýðýna karinedir.

II - Taþýma senedinin içeriði
MADDE 857 - (1) Taþýma senedi aþaðýdaki kayýtlarý içerir:
a) Düzenleme yeri ve tarihi.
b) Gönderenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.
c) Taþýyýcýnýn adý, soyadý veya ticaret unvaný ve adresi.
d) Eþyanýn teslim alýnacaðý yer ve gün ile teslim edileceði yer.
e) Gönderilenin adý, soyadý veya ticaret unvaný ile adresi.
f) Gerektiðinde bildirim adresi.
g) Eþyanýn türünün olaðan iþareti ile ambalajýnýn çeþiti ve tehlikeli mallarda bunlara iliþkin

mevzuatta öngörülen, diðer durumlarda ise genellikle tanýnan iþaretleri.
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h)Taþýnacak paketlerin sayýsý, iþaretleri ve numaralarý.
i) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý.
j) Taþýmanýn yapýlacaðý süre.
k) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ve teslime kadar ortaya çýkacak giderler ile taþýma ücretinin

gönderenden baþka biri tarafýndan ödenecek olmasý hâlinde buna iliþkin kayýt.
l) Teslimde ödemeli taþýmalarda teslimde ödeme kaydý ve ödenecek tutar.
m) Eþyanýn gümrük ve diðer resmî iþlemlerine iliþkin talimatlar.
n) Varsa taþýmanýn üstü açýk ya da örtülmemiþ bir araçta veya güvertede yapýlabileceðine iliþ-

kin sözleþmeyi.
(2) Taþýma senedine taraflarýn uygun gördüðü diðer kayýtlar da konulabilir.
III - Taþýma senedinin ispat gücü
MADDE 858 - (1) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, taþýma sözleþmesinin yapýldýðýna, içe-

riðine ve eþyanýn taþýyýcý tarafýndan teslim alýndýðýna kanýt oluþturur.
(2) Ýki tarafça imzalanan taþýma senedi, eþyanýn ve ambalajýnýn, eþyanýn taþýyýcý tarafýndan tes-

lim alýndýðý sýrada, dýþ görünüþü bakýmýndan iyi durumda bulunduðuna ve taþýnan paketlerin sayý-
sýnýn, iþaretleri ile numaralarýnýn, taþýma senedinde yer alan kayýtlara uygun olduðuna karinedir;
meðerki, taþýyýcý taþýma senedine haklý bir sebeple çekince koymuþ olsun. Çekince, taþýyýcýnýn, ka-
yýtlarýn doðruluðunu denetleyecek, uygun araçlara sahip olmadýðý sebebine de dayandýrýlabilir.

(3) Eþyanýn net olmayan aðýrlýðý veya baþka þekilde beyan edilen miktarý ya da taþýnacak pa-
ketlerin içeriði, taþýyýcý tarafýndan denetlenmiþ ve denetlemenin sonucu her iki tarafça imzalanan ta-
þýma senedine yazýlmýþsa, bu yazý, aðýrlýðýn, miktarýn ve içeriðin, taþýma senedinde yer alan kayýt-
lara uygun olduðuna karinedir.

(4) Taþýyýcý, gönderen istemde bulunmuþsa ve buna uygun araçlarý varsa; eþyanýn aðýrlýðýný, mik-
tarýný veya içeriðini denetlemekle yükümlüdür. Bu hâlde, taþýyýcý denetleme ile ilgili giderleri ister.

IV - Yük senedi (ilmühaber)
MADDE 859 - (1) Taþýma senedi düzenlenmemiþse, gönderenin istemi üzerine taþýyýcý, eþya

ve taþýma hakkýnda yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayýp gönderene vermek zorundadýr.
V - Refakat belgeleri
MADDE 860 - (1) Gönderen, eþyanýn tesliminden önce, resmî nitelik taþýyan, özellikle güm-

rük iþlemleri için gerekli bulunan bilgileri taþýyýcýya vermek ve sözkonusu belgeleri taþýyýcýnýn ta-
sarrufuna býrakmak zorundadýr.

(2) Taþýyýcý, kendisine verilen belgelerin ziyaýndan, hasarýndan veya yanlýþ kullanýlmasýndan
doðan zararlardan sorumludur; meðerki ziya, hasar veya yanlýþ kullanma taþýyýcýnýn kaçýnamayaca-
ðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði durumlardan kaynaklanmýþ olsun. Ancak, taþýyýcýnýn sorumlulu-
ðu, eþyanýn ziyaý hâlinde ödenecek miktarla sýnýrlýdýr.

VI - Tehlikeli eþya
MADDE 861 - (1) Tehlikeli eþya taþýnacaksa gönderen, taþýyýcýya zamanýnda açýk, anlaþýlabi-

lir içerikte ve yazýlý þekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alýnmasý gereken önlemler konusunda
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
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(2) Taþýyýcý, eþyayý teslim alýrken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bil-
dirimde bulunulmamýþsa, gönderene karþý herhangi bir tazmin yükümlülüðü doðmaksýzýn, tehlikeli
malýn boþaltýlmasýný, depolanmasýný, geri taþýnmasýný veya gerektiðinde imhasýný ve zararsýz duruma
getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karþýlanmasýný, gönderenden isteyebilir.

VII - Ambalaj ve iþaret
MADDE 862 - (1) Eþyanýn niteliði, kararlaþtýrýlan taþýma dikkate alýndýðýnda, ambalaj yapýl-

masýný gerektiriyorsa, gönderen, eþyayý ziya ve hasardan koruyacak ve taþýyýcýya zarar vermeyecek
þekilde ambalajlamak zorundadýr. Ayrýca gönderen, eþyanýn sözleþme hükümlerine uygun þekilde
iþleme tâbi tutulabilmesi için iþaretlenmesi gerekiyorsa, bu iþaretleri de koymakla yükümlüdür.

VIII - Yükleme ve boþaltma
MADDE 863 - (1) Sözleþmeden, durumun gereðinden veya ticarî teamülden aksi anlaþýlma-

dýkça; gönderen, eþyayý, taþýma güvenliðine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, baðlayarak,
sabitleyerek yüklemek ve ayný þekilde boþaltmak zorundadýr. Taþýyýcý, ayrýca yüklemenin iþletme
güvenliðine uygun olmasýný saðlamakla yükümlüdür.

(2) Yükleme ve boþaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek akla uygun
bir süre için, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, ayrýca ücret istenemez.

(3) Taþýyýcý, sözleþme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanýndan kaynaklanmayan ne-
denlerle makûl yükleme veya boþaltma süresinden daha fazla beklerse uygun bir ücrete (bekleme
ücreti) hak kazanýr.

IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluðu
MADDE 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da;
a) Yetersiz ambalajlamadan ve iþaretlemeden;
b) Taþýma senedine yazýlan bilgilerdeki gerçeðe aykýrýlýklar ile yanlýþlýk ve eksikliklerden;
c) Tehlikeli malýn bu niteliði hakkýnda bildirimde bulunmamaktan;
d) Kanunun 860 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen belge ve bilgilerdeki eksiklikler-

den, gerçeðe aykýrýlýklardan, belge ve bilgilerin yokluðundan;
kaynaklanan, taþýyýcýnýn zararlarý ile giderlerini tazminle yükümlüdür.
(2) Ancak, gönderenin bu durumlarda sorumlu olduðu tazminat miktarý, gönderinin net olma-

yan aðýrlýðýnýn her kilosu için 8,33 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Bu hâlde de, 882 nci maddenin
dördüncü fýkrasý ile 885 ilâ 887 nci maddeler kýyas yoluyla uygulanýr.

(3) Zararýn veya giderlerin doðmasýnda taþýyýcýnýn davranýþlarýnýn da etkisi olmuþsa, tazmin
yükümlülüðü ile ödenecek tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde, bu davranýþlarýn ne ölçüde etki-
li olduklarý da dikkate alýnýr.

(4) Gönderen tüketici ise, taþýyýcýya karþý ancak kusuru hâlinde ve birinci ile ikinci fýkra hü-
kümlerine göre, zarar ve giderleri tazminle yükümlü tutulur.

(5) Tüketici, sözleþmeyi ticarî veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir
gerçek kiþidir.

X - Gönderen tarafýndan fesih
MADDE 865 - (1) Gönderen taþýma sözleþmesini her zaman feshedebilir.
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(2) Gönderen sözleþmeyi feshederse, taþýyýcý;

a) Kararlaþtýrýlan taþýma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleþ-
menin feshi sonucunda tasarruf ettiði giderlerin veya baþka bir þekilde elde ettiði veya kötüniyetli
olarak elde etmeyi ihmal ettiði menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarý veya

b) Kararlaþtýrýlan taþýma ücretinin üçte birini,

isteyebilir. Taþýma sözleþmesinin feshine, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren sebep olmuþsa, bu
fýkranýn (b) bendi uyarýnca bir istem ileri sürülemeyeceði gibi, sözleþmenin ifasýnda gönderenin
menfaati yoksa, taþýyýcýnýn bu fýkranýn (a) bendinden doðan istem hakký da düþer.

(3) Eþya, sözleþmenin feshinden önce yüklenmiþse, taþýyýcý, giderleri gönderene ait olmak üze-
re, 869 uncu maddenin üçüncü fýkrasýnýn ikinci ilâ dördüncü cümlelerine uygun önlemleri alabilir.
Taþýyýcý, eþyanýn boþaltýlmasýna, boþaltma, iþletmesi için sakýnca oluþturmadýðý ve diðer gönderile-
rin gönderenleri ve alýcýlarý bundan zarar görmediði takdirde izin verebilir. Fesih, taþýyýcýnýn riziko
alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyorsa, taþýyýcý, birinci ve ikinci cümlelerden farklý olarak, yük-
lenmiþ bulunan eþyayý giderleri kendisine ait olmak üzere hemen boþaltmak zorundadýr.

XI - Kýsmî taþýmayý istem hakký

MADDE 866 - (1) Taþýyýcý, taþýnmasý kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile,
gönderenin istemi üzerine yola çýkmak zorundadýr. Bu durumda taþýyýcý,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan taþýma ücretinin tamamýný,

b) Doðmuþ bekleme ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen güvencesiz kalmýþsa, kendisine
ek güvence gösterilmesini

isteyebilir. Ancak, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya ta-
þýnmýþsa, bu eþya için alýnacak taþýma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilir.

(2) Eksik yükleme, taþýyýcýnýn riziko alanýna giren sebeplerden kaynaklanýyorsa, taþýyýcý birin-
ci fýkrada belirtilen istem haklarýna, fiilen taþýnan yük oranýnda sahiptir.

XII - Yükleme süresine uyulmamasý hâlinde taþýyýcýnýn haklarý

MADDE 867 - (1) Gönderen, eþyayý süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüðünün
bulunmadýðý hâllerde eþyayý hazýr bulundurmazsa, taþýyýcý, akla yatkýn bir süre vererek gönderene
eþyanýn yüklenmesini veya hazýr bulundurulmasýný ihtar eder.

(2) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde eþya yüklenmez veya hazýr bulundurulmaz-
sa, taþýyýcý sözleþmeyi feshedebilir ve 865 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre haklarýný kullanabilir.

(3) Birinci fýkra hükmüne göre verilen süre içinde, kararlaþtýrýlan yükleme kýsmen yapýlmýþsa
veya eþya kýsmen hazýr bulundurulmuþsa, taþýyýcý eksik yüklenen eþya ile yola çýkýp, 866 ncý mad-
denin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarýný kullanabilir.

(4) Yükleme süresine uyulmamasý taþýyýcýnýn riziko alanýna giren bir sebepten kaynaklanýyor-
sa, taþýyýcýnýn istem hakký yoktur.
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XIII - Emir, talimat ve tasarruflar
MADDE 868 - (1) Gönderen taþýyýcýya, taþýmanýn yapýlmasý için emir ve talimât verebileceði

gibi, taþýmanýn durdurulmasý, eþyanýn geri getirilmesi, baþka bir varma veya teslim yerine götürül-
mesi ya da baþka bir gönderilene teslim edilmesi þeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin
bu tür emir, talimat ve tasarruflarý, taþýyýcýnýn iþletmesi için sakýncalýysa veya diðer gönderenlerin
ve alýcýlarýn gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiriyorsa, taþýyýcý bunlarý yerine getir-
mekle yükümlü deðildir. Taþýyýcý, gönderenden aldýðý emir ve talimat ile tasarruflarýnýn yerine ge-
tirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir. Taþýyýcý emir, talimat ve tasarruf-
larýn uygulanmasýna baþlanmasýný bir avansýn ödenmesi þartýna baðlayabilir.

(2) Eþyanýn teslim yerine ulaþmasý ile gönderenin emir ve talimat verme yetkisi ve tasarrufta
bulunmak hakký sona erer. Bu andan itibaren sözkonusu yetki ve haklar gönderilene ait olur. Birin-
ci fýkranýn ikinci ilâ dördüncü cümle hükümleri burada da geçerlidir.

(3) Gönderilen, tasarruf hakkýný kullanarak eþyanýn bir üçüncü kiþiye teslimini istemiþse, bu ki-
þi baþka bir gönderilen belirleyemez.

(4) Taþýma senedi düzenlenmiþ ve her iki tarafça imzalanmýþsa, gönderen, taþýma senedinde ön-
görülmüþ olmasý þartýyla, ancak kendisine ait olan nüshayý ibraz ederek tasarruf hakkýný kullanabilir.

(5) Taþýyýcý, kendisine verilen emir ve talimatlarý ve gönderenin tasarruflarýný yerine getireme-
yecekse, bunu gönderene bildirmelidir.

(6) Tasarruf hakkýnýn kullanýlmasý, taþýma senedinin ibrazý þartýna baðlanmýþ ve taþýyýcý her-
hangi bir talimatý, taþýma senedi ibraz edilmeden yerine getirmiþse, bundan doðacak zararlar için
hak sahiplerine karþý sorumludur. Taþýyýcýnýn sorumluðunu sýnýrlayan hükümler geçersizdir.

XIV - Taþýma ve teslim engelleri
MADDE 869 - (1) Eþyanýn teslim edilmesi gereken yere ulaþmasýndan önce, taþýmanýn sözleþ-

meye uygun olarak yapýlamayacaðý anlaþýlýrsa veya eþyanýn teslim edileceði yerde teslim engelleri
çýkarsa, taþýyýcý, 868 inci madde uyarýnca tasarruf hakkýna sahip olan kiþiden talimat almak zorun-
dadýr. Tasarruf hakkýný gönderilen haizse ve bulunamýyorsa veya eþyayý teslim almaktan kaçýnýyor-
sa, tasarruf hakký birinci cümle uyarýnca gönderen tarafýndan kullanýlýr. Tasarruf hakkýnýn kullanýl-
masý taþýma senedinin ibrazýna baðlý tutulmuþ olsa bile bu hâlde taþýma senedinin ibrazý gerekli de-
ðildir. Taþýyýcý, kendisine talimat verilen durumlarda, teslim engelinin taþýyýcýnýn riziko alanýna gi-
ren bir nedenden kaynaklanmamýþ olmasý þartýyla, Kanunun 868 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn
üçüncü ve dördüncü cümlesinde öngörülen istem haklarýný ileri sürebilir.

(2) Gönderenin, Kanunun 868 inci maddesi uyarýnca sahip olduðu tasarruf yetkisine dayanarak
malýn üçüncü bir kiþiye teslim edilmesi talimatýný vermesinden sonra, taþýma veya teslim engeli or-
taya çýkarsa, birinci fýkranýn uygulanmasýnda, gönderilen gönderenin, üçüncü kiþi de gönderilenin
yerini alýr.

(3) Taþýyýcý, 868 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesine göre, uymasý gereken tali-
matlarý uygun bir süre içinde alamazsa, tasarruf hakký sahibinin menfaatine en iyi görünen tedbir-
leri almakla yükümlüdür. Taþýyýcý, eþyayý, boþaltýp saklayabilir, 868 inci maddenin birinci fýkrasý ilâ
dördüncü fýkrasý hükümlerine göre tasarruf hakkýný haiz kiþinin hesabýna saklanmasý için tevdi ede-
bilir veya geri taþýyabilir. Taþýyýcý eþyayý üçüncü bir kiþiye tevdi ederse, sadece bu kiþinin seçimin-
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de gösterilmesi gereken özenden sorumludur. Bozulabilecek bir mal söz konusu ise, malýn durumu
böyle bir önlemi haklý kýlýyorsa veya aksi takdirde oluþacak giderler malýn deðerine göre akla yat-
kýn bir oranda deðilse, taþýyýcý, Borçlar Kanununun 92 nci madde hükmüne uygun olarak malý sat-
týrabilir. Taþýyýcý, deðerlendirilmesi olanaðý bulunmayan eþyayý imha edebilir. Eþyanýn boþaltýlma-
sýndan sonra taþýma sona ermiþ sayýlýr.

(4) Taþýyýcý, üçüncü fýkraya göre alýnan önlemler sebebiyle gerekli giderlerin tazminini ve uy-
gun bir ücret ister; meðerki, engel kendi riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþ olsun.

XV - Taþýma ücretinin hesaplanmasý ve ödenmesi

MADDE 870 - (1) Taþýma ücreti, eþyanýn tesliminde ödenir. Taþýyýcý, taþýma ücretinden baþka,
eþya için yapýlan, duruma ve þartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir.

(2) Bir taþýma veya teslim engelinden dolayý, taþýma, süresinden önce sona erdirilirse, taþýyýcý,
taþýmanýn tamamlanan kýsmýyla orantýlý olarak taþýma ücretine hak kazanýr. Engel, taþýyýcýnýn rizi-
ko alanýna giren bir sebepten kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, ancak, gönderenin menfaatine olduðu ölçü-
de taþýmanýn tamamlanmýþ bulunan kýsmý hakkýnda istemde bulunabilir.

(3) Taþýmanýn baþlamasýndan sonra fakat teslim yerine ulaþýlmasýndan önce bir gecikme olur-
sa ve bu gecikme gönderenin riziko alanýna giren bir nedenden kaynaklanmýþsa, taþýyýcý, taþýma üc-
retinin yanýnda uygun bir bedel de isteyebilir.

(4) Taþýma ücreti eþyanýn sayýsý, aðýrlýðý veya baþka ölçüyle gösterilen miktarýna göre kararlaþ-
týrýlmýþsa, taþýma ücretinin hesaplanmasýnda, bu konuda taþýma veya yük senedindeki kayýtlarýn
doðru olduðu varsayýlýr. Bu varsayým, kayýtlarýn doðruluðunu denetleme konusunda uygun araçla-
rýn hazýr bulunmadýðýna iliþkin çekince konulmuþ olmasý hâlinde de geçerlidir.

XVI - Gönderilenin haklarý ve ödeme borcu

MADDE 871 - (1) Eþyanýn teslim yerine varmasýndan sonra gönderilen, taþýyýcýdan, taþýma
sözleþmesinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karþýlýðýnda, eþyanýn kendisine teslim
edilmesini isteyebilir. Eþya zayi olmuþ veya hasara uðramýþ yahut geç teslim edilmiþse, gönderilen,
gönderenin taþýma sözleþmesinden doðan istem haklarýný taþýyýcýya karþý ileri sürebilir. Gönderen,
bu haklarýn ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin veya gönderenin kendile-
rinin veya baþkasýnýn menfaatine hareket etmeleri farklýlýk yaratmaz.

(2) Ýstem hakkýný, birinci fýkranýn birinci cümlesine göre ileri süren gönderilen, taþýma ücreti-
ni, taþýma ücretinin bir bölümü ödenmiþ ise kalan bölümünü taþýma senedinde gösterilen tutarla sý-
nýrlý olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Taþýma senedi düzenlenmemiþ veya gönderilene ibraz
edilmemiþse yahut ödenmesi gereken tutar taþýma senedinden anlaþýlamýyorsa, gönderilen, makûl
olmasý þartýyla, gönderen ile taþýyýcý arasýnda kararlaþtýrýlan taþýma ücretini ödemek zorundadýr.

(3) Birinci fýkranýn birinci cümlesine göre istem hakkýný ileri süren gönderilen, boþaltma yerin-
deki bekleme ücretini ve ayrýca, eþyanýn teslimi sýrasýnda kendisine bildirilmiþ olmak þartýyla, yük-
leme yerindeki bekleme ücretiyle 870 inci maddenin üçüncü fýkrasýna göre ödenmesi gereken be-
deli öder.

(4) Gönderenin sorumluluðu, sözleþmeye göre ödenmesi gereken bedeller için, devam eder.
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XVII - Ödemeli teslim
MADDE 872 - (1) Eþyanýn gönderilene teslimi, kararlaþtýrýlan bedelin ödenmesi þartýna bað-

lanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eþdeðer bir ödeme aracý ile yapýlmalýdýr.

(2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taþýyýcýnýn alacaklýlarý bakýmýndan gönderene geçmiþ sayýlýr.

(3) Eþya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taþýyýcý, bundan doðan zarardan,
gönderene karþý kusuru bulunmasa bile, eþyanýn tesliminde ödenmesi gereken tutarla sýnýrlý olarak
sorumludur.

XVIII - Taþýma süresi
MADDE 873 - (1) Taþýyýcý eþyayý, kararlaþtýrýlan sürede, bir süre kararlaþtýrýlmamýþsa þartlar

dikkate alýndýðýnda özenli bir taþýyýcýya tanýnabilecek makûl bir süre içinde, teslim etmekle yüküm-
lüdür.

XIX - Ziya karinesi
MADDE 874 - (1) Eþya, taþýma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahi-

bi ona zayi olmuþ gözüyle bakabilir. Sýnýr ötesi taþýmalarda bu süre otuz gündür.

(2) Hak sahibi, eþyanýn ziyaý dolayýsýyla tazminat alýrsa, bunun ödenmesi sýrasýnda, eþyanýn
tekrar bulunmasý hâlinde, derhal kendisine verilmesini isteyebilir.

(3) Hak sahibi, eþyanýn bulunduðu haberini aldýktan itibaren otuz gün içinde, gerektiðinde gi-
derler indirilmek suretiyle, tazminatý geri ödeyerek eþyanýn kendisine teslimini isteyebilir. Taþýma
ücretini ödeme yükümlülüðü ile tazminat hakký saklýdýr.

(4) Eþya, tazminatýn ödenmesinden sonra bulunmuþsa, hak sahibi bundan haberdar edilmesini
istemediði veya bulunma haberinden sonra eþyanýn teslimine iliþkin istem hakkýný ileri sürmediði
durumlarda, taþýyýcý eþya üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir.

B) Taþýyýcýnýn sorumluluðu
I - Ziya veya hasar ile gecikmeden doðan zarardan sorumluluk
MADDE 875 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýnmasýndan teslim edilmesine ka-

dar geçecek süre içinde, eþyanýn ziyaýndan, hasarýndan veya teslimindeki gecikmeden doðan zarar-
lardan sorumludur.

(2) Zararýn oluþmasýna, gönderenin veya gönderilenin bir davranýþý ya da eþyanýn özel bir ayý-
bý sebep olmuþsa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde, bu olgularýn ne
ölçüde etkili olduðu dikkate alýnýr.

(3) Gecikme hâlinde herhangi bir zarar oluþmasa da, taþýma ücreti gecikme süresi ile orantýlý
olarak indirilir; meðerki, taþýyýcý her türlü özeni gösterdiðini ispat etmiþ olsun.

II - Sorumluluktan kurtulma
1. Genel olarak
a) Taþýyýcýnýn özeni
MADDE 876 - (1) Ziya, hasar ve gecikme, taþýyýcýnýn en yüksek özeni göstermesine raðmen

kaçýnamayacaðý ve sonuçlarýný önleyemeyeceði sebeplerden meydana gelmiþse, taþýyýcý sorumlu-
luktan kurtulur.
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b) Araç arýzasý ve kiralayanýn kusuru
MADDE 877 - (1) Taþýyýcý, taþýma aracýndaki arýzaya, taþýtý kiraladýðý kiþinin onun temsilcile-

rinin veya çalýþanlarýnýn kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz.
2. Özel hâller
MADDE 878 - (1) Ziya, hasar veya teslimdeki gecikme, aþaðýdaki hâllerden birine baðlanabi-

liyorsa taþýyýcý sorumluluktan kurtulur:
a) Sözleþme veya teamüle uygun olarak üstü açýk bir aracýn kullanýlmýþ olmasý yahut güverte-

ye yükleme yapýlmasý.
b) Gönderen tarafýndan yapýlan yetersiz ambalajlama.
c) Eþyanýn gönderen veya gönderilen tarafýndan iþleme tâbi tutulmasý, yüklenmesi veya boþal-

týlmasý.
d) Eþyanýn; özellikle kýrýlma, paslanma, bozulma, kuruma, sýzma, olaðan fire yoluyla kolayca

zarar görmesine yol açan doðal niteliði.
e) Taþýnacak paketlerin gönderen tarafýndan yetersiz etiketlenmesi.
f) Canlý hayvan taþýmasý.
g) Gümrük Kanunu ile diðer kanun ve düzenlemelerde yer alan hükümlerin taþýyýcýnýn sorum-

luluktan kurtulmasýný haklý gösterdiði hâller.
(2) Herhangi bir zararýn hâl ve þartlara göre birinci fýkrada öngörülen bir sebebe baðlanmasý-

nýn olasý bulunduðu durumlarda, o zararýn bu sebepten ileri geldiði varsayýlýr. Birinci fýkranýn (a)
bendinde öngörülen olaðanüstü ziya veya hasar hâlinde bu karine geçerli olmaz.

(3) Ziya, hasar veya gecikme, gönderenin eþyanýn taþýnmasýna iliþkin özel talimatlarýna taþýyý-
cýnýn uymamasýndan ileri gelmiþse, taþýyýcý birinci fýkranýn (a) bendine dayanarak sorumluluktan
kurtulamaz.

(4) Taþýyýcý sözleþme uyarýnca eþyayý sýcaða, soðuða, ýsý deðiþikliklerine, neme, sarsýntýlara ya
da benzer etkilere karþý özel olarak koruma yükümlülüðü altýnda ise, birinci fýkranýn (d) bendine an-
cak, hâl ve þartlara göre, özellikle de gerekli donanýmýn seçimi, bakýmý ve kullanýmýna iliþkin kendi-
sine düþen tüm önlemleri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

(5) Taþýyýcý birinci fýkranýn (f) bendine ancak, hâl ve þartlara göre kendisine düþen tüm önlem-
leri almýþ ve özel talimatlara uygun davranmýþ bulunmasý hâlinde dayanabilir.

III - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 879 - (1) Taþýyýcý;
a) Kendi adamlarýnýn,
b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,
görevlerini yerine getirmeleri sýrasýndaki fiil ve ihmallerinden, kendi fiil ve ihmali gibi sorumludur.
IV - Tazminatta esas alýnacak deðer
MADDE 880 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn tamamen veya kýsmen ziyaýndan dolayý tazminat ödemek-

le sorumlu tutulduðunda, bu tazminat eþyanýn taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki de-
ðerine göre hesaplanýr.
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(2) Eþyanýn hasara uðramasý hâlinde, onun taþýnmak üzere teslim alýndýðý yer ve zamandaki ha-
sarsýz deðeri ile hasarlý deðeri arasýndaki fark tazmin edilir. Zararý azaltmak ve gidermek için yapýla-
cak harcamalarýn birinci cümleye göre saptanacak deðer farkýný karþýladýðý karine olarak kabul edilir.

(3) Eþyanýn deðeri piyasa fiyatýna göre, aksi takdirde ayný tür ve nitelikteki mallarýn cari deðe-
rine göre tayin edilir. Eþya, taþýmak üzere teslimden hemen önce satýlmýþsa, satýcýnýn faturasýnda ta-
þýma giderleri mahsup edilerek gösterilen satýþ bedelinin piyasa fiyatý olduðu varsayýlýr.

V- Zarar saptama giderleri
MADDE 881 - (1) Taþýyýcý, eþyanýn zýya veya hasarý hâlinde, 880 inci madde uyarýnca öden-

mesi gereken tazminattan baþka, zararýn saptanmasý için yapýlmasý zorunlu olan giderleri de tazmin-
le yükümlüdür.

VI - Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 882 - (1) Gönderinin tamamýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde, 880 inci ve 881 inci mad-

deler uyarýnca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33
Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sýnýrlýdýr.

(2) Gönderinin münferit parçalarýnýn zýyaý veya hasarý hâlinde taþýyýcýnýn sorumluluðu,
a) Gönderinin tamamý deðerini yitirmiþse tamamýnýn,
b) Gönderinin bir kýsmý deðerini yitirmiþse, deðerini yitiren kýsmýnýn,
net olmayan aðýrlýðýnýn her bir kilogramý için 8,33 Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutar ile sý-

nýrlýdýr.
(3) Taþýyýcýnýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, taþýma ücretinin üç katý ile

sýnýrlýdýr.
(4) Özel Çekme Hakký, eþyanýn taþýma amacýyla taþýyýcýya teslim edildiði tarihteki veya taraf-

larca kararlaþtýrýlan diðer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðeri-
ne göre Türk Lirasýna çevrilir.

VII - Diðer giderlerin tazmini
MADDE 883 - (1) Taþýyýcý, ziya veya hasardan sorumlu olduðu hâllerde, 880 ilâ 882 nci mad-

delere göre ödenmesi gereken tazminatý ödedikten baþka, taþýma ücretini geri verir ve taþýma ile il-
gili vergileri, resimleri ve taþýma iþi nedeniyle doðan diðer giderleri de karþýlar. Ancak, hasar hâlin-
de, birinci cümle uyarýnca yapýlacak ödemeler 880 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre saptanacak
bedel ile orantýlý olarak belirlenir. Baþkaca zararlar karþýlanmaz.

VIII - Sair zararlarda sorumluluðun en yüksek tutarý
MADDE 884 - (1) Taþýyýcý, taþýma iþinin yapýlmasýnda, sözleþmeden doðan bir yükümlülüðü-

nü ihlâl etmesi nedeniyle meydana gelen ve eþyanýn ziyaýndan, hasarýndan veya taþýma süresinin
aþýlmasýndan kaynaklanmayan ve eþya veya kiþi zararlarý dýþýnda kalan zararlardan, tam ziya hâlin-
de ödenmesi gereken tazminat miktarýnýn üç katý ile sýnýrlý olmak üzere sorumludur.

IX - Sözleþme dýþý istemler
MADDE 885 - (1) Bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtuluþ hâlleri ve sýnýrlamalarý, gön-

deren veya gönderilenin, ziya, hasar veya gecikme nedeniyle taþýyýcýya yöneltebileceði, sözleþme
dýþý istemleri için de geçerlidir.
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(2) Taþýyýcý, eþyanýn ziyaýndan veya hasarýndan dolayý, üçüncü kiþilerin sözleþme dýþý istemle-
rine karþý, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sýnýrlamalara dayanabilir. Ancak bunlar,

a) Üçüncü kiþi taþýmaya onay vermemiþse ve taþýyýcý, gönderenin eþyayý gönderme konusunda
yetkili olmadýðýný biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa veya

b) Eþya, taþýma için teslim alýnmadan önce, üçüncü kiþinin veya ondan zilyetliði elde etmiþ
olan kiþinin onayý olmaksýzýn elinden çýkmýþsa,

ileri sürülemez.
X - Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 886 - (1) Zarara, taþýyýcýnýn böyle bir zarara sebep olmak kastýnýn veya pervasýzca

bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana gelmesinin olasý bulunduðu bilinci ile iþlenmiþ bir fi-
ilînin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edildiði takdirde taþýyýcý veya 879 uncu maddede be-
lirtilen kiþiler, bu Kýsýmda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluk sýnýrlama-
larýndan yararlanamaz.

XI - Yardýmcý kiþilerin sorumluluðu
MADDE 887 - (1) Taþýyýcýnýn yardýmcýlarýndan birine karþý, eþyanýn ziyaý, hasarý veya geç tes-

limi sebebiyle, sözleþme dýþý sorumluluktan doðan istemler ileri sürülmüþse, o kiþi bu Kýsýmda ön-
görülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanabilir. Zarara,
böyle bir zarara sebep olmak kastýyla veya pervasýzca bir davranýþla ve böyle bir zararýn meydana
gelmesinin olasý bulunduðu bilinciyle iþlenmiþ bir fiille veya ihmalle sebebiyet verilmiþse birinci
cümle hükmü uygulanmaz.

XII - Fiilî taþýyýcý
MADDE 888 - (1) Taþýma, kýsmen veya tamamen üçüncü bir kiþi (fiilî taþýyýcý) tarafýndan ye-

rine getirilirse, bu kiþi eþyanýn ziyaý, hasarý veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafýndan yapýlan ta-
þýma sýrasýnda ortaya çýkan zarardan asýl taþýyýcý gibi sorumludur. Asýl taþýyýcýnýn gönderen veya
gönderilen ile, sorumluluðun geniþletilmesi için yaptýðý sözleþmeler, fiilî taþýyýcýya karþý, bunlarý
yazýlý olarak kabul etmesi þartýyla geçerlidir.

(2) Fiilî taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan asýl taþýyýcýya ait bütün defileri ileri sürebilir.
(3) Asýl taþýyýcý ve fiilî taþýyýcý müteselsilen sorumludurlar.
(4) Fiilî taþýyýcýnýn yardýmcýlarýna baþvurulursa 887 nci madde hükmü uygulanýr.
(5) Fiilî taþýyýcý taþýma senedinde veya diðer bir belgede kendisine teslim olunan eþyanýn ne

hâlde bulunduðunu tespit ettirebilir. Bu hükme uyulmadýðý takdirde 858 inci maddenin ikinci fýkra-
sý hükümleri uygulanýr.

XIII - Bildirim
MADDE 889 - (1) Eþyanýn ziyaý veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, gönderen ve-

ya gönderilen en geç teslim anýna kadar ziyaý veya hasarý bildirmezlerse, eþyanýn sözleþmeye uy-
gun olarak teslim edildiði varsayýlýr. Bildirimde, zararýn gerekli açýklýkla belirtilmesi ve nitelendi-
rilmesi þarttýr.

(2) Birinci fýkradaki karine, ziya veya hasarýn açýkça görünmemesi ve eþyanýn tesliminden son-
ra yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir.



---- 769 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(3) Gönderilen, taþýyýcýya, teslim süresinin aþýldýðýný, teslimden itibaren yirmibir gün içinde
bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan haklarý sona erer.

(4) Teslimden sonra yapýlan bildirimin yazýlý olmasý þarttýr. Bildirim, telekomünikasyon araç-
larý yardýmýyla da yapýlabilir. Bildirimde bulunanýn kim olduðu herhangi bir þekilde anlaþýlýyorsa,
imzaya gerek yoktur. Sürenin korunmasý için bildirimin zamanýnda gönderilmiþ olmasý yeterlidir.

(5) Ziya, hasar veya gecikme teslim sýrasýnda bildirilirse, bu bildirimin yukarýdaki hükümlere
uygun olarak eþyayý teslim edene yapýlmasý yeterlidir.

XIV - Yetkili mahkeme
MADDE 890 - (1) Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümlerine tâbi taþýmadan doðan hukukî uyuþmaz-

lýklarda, malýn teslim alýndýðý veya teslim için öngörülen yer mahkemesi de yetkilidir.
(2) Fiilî taþýyýcýya karþý açýlacak dava, asýl taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde, asýl taþýyý-

cýya karþý açýlacak dava fiilî taþýyýcýnýn yerleþim yeri mahkemesinde de açýlabilir.
XV - Hapis hakký
MADDE 891 - (1) Taþýyýcý, taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakkýný haizdir. Hapis hakký,
860 ýncý maddedeki refakat belgelerini de kapsar.

(2) Taþýyýcýnýn, eþyayý zilyetliðinde bulundurduðu veya eþya üzerinde koniþmento ve taþýma
senedi aracýlýðý ile tasarruf hakkýna sahip olduðu sürece, hapis hakký vardýr.

(3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapýlmasý þarttýr. Gönderilen
bulunamýyorsa veya malý teslim almayý reddediyorsa, bildirim gönderene karþý yapýlýr.

XVI - Birden çok taþýyýcý
MADDE 892 - (1) Eþyanýn birden çok taþýyýcý tarafýndan taþýnmasý hâlinde, eþyanýn teslimin-

de; son taþýyýcý önceki taþýyýcýlarýn alacaklarýný tahsil etmek zorunda ise, önceki taþýyýcýlarýn sahip
olduklarý haklarý, özellikle hapis hakkýný kullanýr. Son taþýyýcý hapis hakkýný haiz olduðu sürece, ön-
ceki taþýyýcýlarýn hapis hakký varlýðýný sürdürür.

(2) Önceki taþýyýcýnýn alacaðý, sonraki taþýyýcý tarafýndan ödenirse, öncekinin alacak ve hapis
hakký sonrakine geçer.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, taþýmaya katýlmýþ olan taþýma iþleri yüklenicisinin alacak-
larý ve haklarý için de uygulanýr.

XVII - Birden çok hapis hakkýnýn sýrasý
MADDE 893 - (1) Ayný eþya üzerinde eþyanýn taþýnmasý ile baðlantýlý birden çok hapis hakký

varsa, bunlardan eþyanýn taþýnmasý ile doðrudan doðruya baðlantýlý olan hapis haklarý diðerlerinden
önce gelir. Sonuncular bakýmýndan ise, sonradan doðmuþ olanlar öncekilerden önce gelir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taþýnma Eþyasý Taþýmasý

A) Uygulanacak hükümler
MADDE 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alýnýp benzeri bir yere taþýnan

eþya “taþýnma eþyasý”dýr. Konusu taþýnma eþyasý olan taþýma sözleþmesine, bu Kýsýmda öngörülen
hükümlerde veya uygulanmasý gerekli uluslararasý sözleþmelerde aksine hüküm bulunmadýkça, bu
Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri uygulanýr.
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B) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri
MADDE 895 - (1) Taþýyýcýnýn yükümlülükleri, mobilyalarýn sökülmesi ve kurulmasý ile taþýn-

ma eþyasýnýn yüklenip boþaltýlmasýný da kapsar.

(2) Gönderen 864 üncü maddenin beþinci fýkrasýnda tanýmlanan tüketici ise, taþýnma eþyasýnýn
ambalajlanmasý ve iþaretlenmesi gibi taþýma ile ilgili diðer iþlerin yerine getirilmesi de taþýyýcýnýn
yükümlülüðündedir.

C) Taþýma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri
MADDE 896 - (1) Gönderen, 856 ilâ 857 nci maddelerden farklý olarak, taþýma senedi düzen-

lemekle yükümlü deðildir.

(2) Taþýnma eþyasý tehlikeli eþyadan sayýlýyorsa ve gönderen de tüketici ise, 861 inci madde-
den farklý olarak, taþýyýcý sadece eþyadan kaynaklanacak tehlike hakkýnda genel olarak bilgilendiri-
lir. Bilgilendirme herhangi bir þekle baðlý deðildir. Taþýyýcý ayrýca, göndereni birinci cümledeki yü-
kümlülüðü hakkýnda uyarýr.

(3) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý göndereni uyulmasý gerekli gümrük kurallarý ve yönetime
iliþkin diðer hükümler konusunda bilgilendirir. Ancak, taþýyýcý gönderen tarafýndan tasarrufuna su-
nulan bilgi ve belgelerin doðru ve eksiksiz olduðunu denetlemekle yükümlü deðildir.

D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluðu
MADDE 897 - (1) Gönderen, verdiði zarar sebebiyle taþýyýcýya karþý sadece 864 üncü madde-

nin ikinci fýkrasýndan farklý olarak, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan yükleme hacminin
metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký tutarýnda tazminatla yükümlüdür.

E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri
MADDE 898 - (1) Kanunun 878 inci maddesinde öngörülenlerden farklý olarak, ziya veya ha-

sarýn aþaðýdaki sebeplerden kaynaklanmasý durumunda, taþýyýcý sorumluluktan kurtulur.

a) Taþýyýcý, deðerli maden, taþ veya belge, mücevher, posta pulu, madenî para, kýymetli evrak
taþýyorsa.

b) Gönderen tarafýndan yapýlan paketleme veya etiketleme yetersizse.

c) Taþýnan eþya gönderen tarafýndan iþleme tâbi tutulmuþ, yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

d) Taþýyýcýnýn tarafýndan ambalajlanmamýþ olan eþya taþýnmýþsa.

e) Taþýyýcýnýn, olasý hasar tehlikesine karþý göndereni önceden uyarmýþ olmasýna raðmen, gön-
derenin ýsrarý ile, büyüklüðü ve aðýrlýðý itibarýyla yükleme ve boþaltma yerindeki þartlara uygun ol-
mayan eþya yüklenmiþ veya boþaltýlmýþsa.

f) Canlý hayvan veya bitki taþýnmýþsa.

g) Eþya doðal veya ayýplý yapýsý dolayýsýyla, özellikle kýrýlma, iþlev bozukluðu, paslanma, bo-
zulma veya sýzma gibi sebeplerle kolaylýkla zarar görebilecek nitelikteyse.

(2) Oluþan zararýn, durum ve þartlara göre, birinci fýkrada belirtilen tehlikelerden kaynaklan-
mýþ olabileceði hâllerde, zararýn bu tehlikelerden doðmuþ olduðu varsayýlýr.

(3) Taþýyýcý, birinci fýkra hükmüne, ancak, durum ve þartlara göre üzerine düþeni yapmýþ ve
tüm önlemleri alýp talimatlara uymuþsa dayanabilir.
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F) Sorumluluk sýnýrý
MADDE 899 - (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndaki düzenlemeden farklý ola-

rak, ziya veya hasar sebebiyle taþýyýcýnýn sorumluluðu, taþýma sözleþmesinin ifasý için gerekli olan
yükleme hacminin metreküpü baþýna 1.500 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr.

G) Bildirim
MADDE 900 - (1) Eþyanýn zýyaýndan veya hasara uðramasýndan doðan istem haklarý, 889 un-

cu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýndan farklý olarak:
a) Eþyanýn ziyaý veya hasara uðramýþ olduðu açýkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iþ

günü içinde veya
b) Ziya veya hasarýn açýkça görünmemesi hâlinde en geç teslimi izleyen ondört gün içinde,
taþýyýcýya bildirilmemiþse sona erer.
H) Sorumluluðu sýnýrlama hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 901 - (1) Gönderen tüketici ise, taþýyýcý veya 879 uncu maddede anýlan kiþilerden biri;
a) Taþýyýcýnýn, göndereni sözleþme yapýlýrken sorumluluk hükümleri hakkýnda bilgilendirme-

miþ ve sorumluluðun geniþletilmesi yönünde bir sözleþme yapýlmasý veya eþyanýn sigorta ettirilme-
si olanaklarýna iþaret etmemiþ olmasý hâlinde, 898 ve 899 uncu madde hükümleriyle bu Kitabýn ikin-
ci kýsmýnda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerine ve sorumluluk sýnýrlamalarýna dayanamaz;

b) Taþýyýcý, gönderileni en geç malýn teslimi sýrasýnda, zarar bildiriminin þekli ve süresi ile bu
bildirimin yapýlmamasý hâlinde ortaya çýkacak hukukî sonuçlar hakkýnda bilgilendirmemiþse, 900
üncü madde hükmüne dayanamaz.

(2) Bilgilendirmenin yazýlý, kolayca okunabilir ve anlaþýlabilir biçimde olmasý þarttýr.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Deðiþik Tür Araçlar ile Taþýma
A) Sözleþme
MADDE 902 - (1) Bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hükümleri, aþaðýdaki þartlarýn tamamý-

nýn bir arada varlýðý hâlinde, deðiþik tür araçlar ile taþýma sözleþmelerine de uygulanýr.
a) Eþyanýn taþýnmasý bütünlük gösteren bir taþýma sözleþmesine dayanýyorsa,
b) Bu sözleþme baðlamýnda taþýma deðiþik türde araçlarla yapýlacaksa,
c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrý sözleþme yapmýþ olsalardý, sözkonusu sözleþmelerin

en az ikisi farklý hükümlere baðlý tutulacak idiyse,
d) Aþaðýdaki hükümlerle, uygulanmasý gerekli uluslararasý sözleþmelerde aksi yolda bir düzen-

leme yoksa.
B) Bilinen zarar yeri
MADDE 903 - (1) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan olayýn, taþýmanýn hangi

kýsmýnda meydana geldiði belli ise, taþýyýcýnýn sorumluluðu, bu Kitabýn Birinci ve Ýkinci Kýsým hü-
kümlerinin yerine, taþýmanýn bu kýsmý için ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþme-
nin baðlý olacaðý hükümlere göre belirlenir. Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye yol açan ola-
yýn taþýmanýn hangi kýsmýnda meydana geldiðine iliþkin ispat yükü, bunu iddia eden tarafa aittir.
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C) Bildirim ve zamanaþýmý
MADDE 904 - (1) Zararýn bildirimine iliþkin olarak, zarar yerinin bilinip bilinmemesi veya

sonradan belli olmasýna bakýlmaksýzýn, 889 uncu madde hükmü uygulanýr. Taþýmanýn son kýsmý için
ayrý bir taþýma sözleþmesi yapýlmýþ olsaydý, o sözleþmeye uygulanacak hükümlere uygun bir bildi-
rimde bulunulmasý hâlinde de, zararýn bildirimi için öngörülmüþ olan þekil ve süreye uyulduðu ka-
bul edilir.

(2) Ziyaa, hasara veya teslimdeki gecikmeye dayanan istemin baðlý olduðu zamanaþýmýnýn baþlan-
gýcý için teslim tarihinin esas alýndýðý durumlarda, bu tarih eþyanýn gönderilene teslimi tarihidir. Ýstem
hakký, zarar yerinin belli olmasý hâlinde de en erken 855 inci madde uyarýnca zamanaþýmýna uðrar.

D) Taþýnma eþyasýnýn taþýmasý
MADDE 905 - (1) Deðiþik tür araçlarla taþýma sözleþmesinin konusunu taþýnma eþyasý oluþtu-

ruyorsa, sözleþmeye, bu Kitabýn Üçüncü Kýsým hükümleri uygulanýr. Zararýn meydana geldiði taþý-
ma kýsmý hakkýnda Kanunun 903 üncü maddesi hükmü ancak, Türkiye Cumhuriyeti için baðlayýcý
olan uluslararasý sözleþmelerden biri geçerliyse uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KISIM
Yolcu Taþýma

A) Kurallara uyma zorunluluðu
MADDE 906 - (1) Yolcu, taþýyýcý tarafýndan iç hizmetleri düzenlemek için konulmuþ kuralla-

ra uymak zorundadýr.
B) Seferin yapýlamamasý
MADDE 907 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin kurulmasýndan sonra fakat hareketten önce or-

taya çýkan bir sebep dolayýsýyla yapýlmamýþsa, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:
a) Ölüm, hastalýk veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayýsýyla sefer yapýlamamýþsa, sözleþme,

taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçersiz olur.
b) Sefer taþýma aracýyla ilgili olup taþýyýcý için kusur oluþturmayan, iki tarafýn da kusurundan do-

ðup yolculuða engel bulunan veya yolculuðu tehlikeli duruma sokan bir sebep dolayýsýyla yapýlmamýþ-
sa, sözleþme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüðü doðurmaksýzýn kendiliðinden geçersiz olur.

c) Sefer, taþýyýcýnýn fiili veya ihmali sebebiyle yapýlmamýþsa, yolcu tazminat isteyebilir.
d) Sefer, herhangi bir sebeple yapýlmamýþ ve yolcu da o sefer için saatinde gerekli yerde bulu-

namamýþsa, o seferi izleyen seferlerden birinde, ayný düzeydeki bir araçla ve ayný düzeydeki bir yer-
de seyahat etme hakkýný haizdir; meðerki, bu istemin yerine getirilmesi taþýyýcý yönünden imkânsýz
olsun veya büyük bir malî yük oluþtursun. Yolcuya sefer öneremeyen taþýyýcý bilet ücretinin üç ka-
tý tutarýnda tazminat öder. Seferin yapýlamamasýnda taþýyýcýnýn kusuru yoksa, yolcu ayný þartlarla
kendisine önerilen seferi, haklý bir sebep göstermeksizin reddederse taþýma ücretini öder.

e) (a), (b) ve (c) bentlerinde anýlan hâllerde taþýyýcý, peþin almýþ olduðu taþýma ücretini geri verir.
C) Seferin gecikmesi
I - Hareketin gecikmesi
MADDE 908 - (1) Hareket, duruma ve þartlara göre yolcudan katlanmasý istenemeyecek bir

süre gecikirse, yolcu sözleþmeden cayýp ödediði ücreti ve varsa zararýný isteyebilir. Yolcu, gecikme-
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ye raðmen yolculuðu yapmýþsa, sadece gecikmeden doðan zararýnýn tazminini dava edebilir. Cay-
ma þekle baðlý deðildir; hareket yerinden ayrýlma, cayma kabul edilir. Sözleþmeden cayýlsýn veya
cayýlmasýn, gecikme nedeniyle doðmuþ herhangi bir zarar ispat edilemese bile mahkemece bilet pa-
rasýnýn üç misli tazminata karar verilir.

II - Sefer sýrasýnda
1. Yol deðiþtirme
MADDE 909 - (1) Taþýyýcý, sefer esnasýnda, tarifede bulunmayan bir yerde durur, sebepsiz ye-

re olaðan yoldan baþka bir yol izler veya diðer bir þekilde ve kendi fiili sebebiyle gidilmesi amaç-
lanan yere geç ulaþýrsa, yolcu, sözleþmeden cayýp tazminat isteyebilir.

(2) Taþýyýcý, yolcu dýþýnda yük de taþýyorsa, yükün boþaltýlmasý için gerekli olan süre için se-
fere ara verebilir.

(3) Bu madde hükümleri sözleþmede aksine hüküm yoksa uygulanýr.

2. Zorunlu sebepler
MADDE 910 - (1) Sefer, Hükûmet emrinden, idarî bir tasarruftan, taþýmanýn yapýldýðý aracýn

onarýlmasý zorunluluðundan veya ansýzýn çýkýp yolculuða devamý tehlikeli duruma sokan bir sebep-
ten gecikmiþse, iki taraf arasýnda buna iliþkin bir sözleþme bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hüküm-
ler uygulanýr:

a) Yolcu, engelin kalkmasýný veya onarýmýn sonunu beklemek istemezse, taþýma ücretini, gidi-
len yol ile orantýlý olarak ödeyerek sözleþmeden cayabilir.

b) Yolcu, taþýma aracýnýn hareketini beklerse, sadece kararlaþtýrýlmýþ ücreti öder. Taþýma ücre-
tine yemek dâhilse durma süresince yemek giderini yolcu yüklenir.

D) Seferin duraklamasý
MADDE 911 - (1) Sefer, taþýma sözleþmesinin kurulmasýndan ve hareketten sonra duraklarsa,

sözleþmede aksine bir hüküm bulunmadýðý takdirde, aþaðýdaki hükümler uygulanýr:

a) Yolcu kendi isteði ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tama-
mýný öder.

b) Taþýyýcý, sefere devamdan vazgeçer veya taþýyýcýnýn kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bu-
lunan bir yerde inmek zorunda kalýrsa, taþýma ücreti ödenmez; ödenmiþse yolcu tamamýný geri alýr.
Yolcunun tazminat hakký saklýdýr.

c) Sefer, yolcunun kendisini veya taþýma aracýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur oluþturma-
yan bir sebepten duraklarsa, ücret, gidilen yol ile orantýlý olarak ödenir. Bu hâlde taraflardan hiçbi-
ri diðerine tazminat ödemez.

E) Bagaj
I - Taþýyýcýnýn sorumluluðu
MADDE 912 - (1) Yolcu, bagajý ile el bagajý için, aksine sözleþme yoksa, ayrý ücret ödemez.

Taþýyýcý, yolcunun eþyasýnýn ziyaýndan veya hasara uðramasýndan Kanunun 875 ilâ 886 ncý madde-
leri uyarýnca sorumludur.

(2) Yolcunun kiþisel eþyasýndan taþýyýcý sorumludur.
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II- Taþýyýcýnýn hapis hakký

MADDE 913 - (1) Taþýyýcý, seyahat ücretinin güvencesi olarak, Türk Medenî Kanununun
950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca bagaj üzerinde hapis hakkýný haizdir.

F) Taþýyýcýnýn sorumluluðu

MADDE 914 - (1) Taþýyýcý, yolcularý rahat bir yolculukla ve saðlýklý olarak gidecekleri yere
ulaþtýrmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliðine meydan vermemek için gerekli düzeni kur-
makla, gerekli diðer tüm önlemleri almakla, nihayet yönetmelikte öngörülen kurallara uymakla yü-
kümlüdür.

(2) Taþýyýcý, yolcularýn kazaya uðramalarýndan doðacak zararý tazmin eder. Yolcunun kaza so-
nucunda ölmesi hâlinde, onun yardýmýndan yoksun kalanlar uðradýklarý zararýn tazminini taþýyýcý-
dan isteyebilirler. Ancak taþýyýcý, kazanýn kendisinin veya yardýmcýlarýnýn en yüksek özeni göster-
melerine raðmen, kaçýnamayacaklarý ve sonuçlarýný önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiðini
ispat ederse tazminattan kurtulur.

(3) Taþýyýcý, bilette belirtilen yerin baþka bir kiþiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine
onunla ayný düzeyde olmayan baþka bir aracýn sefere konulmasý, aracýn belli saatten önce hareketi
nedeniyle yolcunun yetiþememesi, taþýma aracýnda durumun gerektirdiði ilk yardým malzemelerinin
ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal yararlanma olanaðýnýn saðlanmamýþ olma-
sý sebebiyle de, ikinci fýkraya göre sorumludur; herhangi bir zarar ispat edilmese bile taþýyýcý bilet
parasýnýn üç katýný tazminat olarak öder.

(4) Üçüncü fýkrada gösterilen hareketleri yapan araç þoförleri, araçlarý emri altýnda bulunduran
kiþiler ile araçlarý taþýma iþinde kullanýlanlar, þikâyet üzerine, kolluk görevlileri tarafýndan yüz Türk
Lirasýndan binbeþyüz Türk Lirasýna kadar idarî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

G) Yolcunun ölümü

MADDE 915 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, taþýyýcý, mirasçýlarýn çýkarlarýný korumak
için yolcuya ait bagaj ile eþyayý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi hâlde korunmalarý için
gerekli önlemleri alýr.

(2) Ölünün yakýnlarýndan biri orada bulunuyorsa, bu iþlemleri denetleyebilir ve taþýyýcýdan, bi-
rinci fýkrada belirtilen eþyanýn kendi elinde bulunduðuna iliþkin yazýlý bir beyan isteyebilir.

H) Yönetmelik

MADDE 916 - (1) Yolcu taþýmasý, bu Kanun hükümlerine uygun olarak Ulaþtýrma Bakanlýðýn-
ca bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere,
her konuda yolculuðun güvenliðini hava, ses, yer ve çevre temizliðini ve diðer gereklilikleri saðla-
yýcý önlemleri içerir. Yönetmelikte, bagajýn teslim alýndýðýna iliþkin belgenin þekline ve özellikle
bagajýn aðýrlýðý ile içeriðine iliþkin kayýtlara iliþkin hükümler yer alýr. Yönetmelikte bagaj aðýrlýðý-
ný ve sorumluluðu bu Kanundaki hükümler dýþýnda sýnýrlayýcý düzenlemelere izin veren hükümler
bulunamaz.

(2) Taþýyýcýnýn bagajdan doðan sorumluluðu iç taþýmalarda 500, dýþ taþýmalarda ise 1.000 Özel
Çekme Hakkýndan fazla olmamak üzere Ulaþtýrma Bakanlýðýnca tespit edilir.
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ALTINCI KISIM
Taþýma Ýþleri Yüklenicisi

A) Taþýma yükleniciliði sözleþmesi
MADDE 917 - (1) Taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmesi ile yüklenici eþya taþýtmayý üstlenir.

Bu sözleþme ile gönderen, kararlaþtýrýlan ücreti ödeme borcu altýna girer.

(2) Taþýma iþleri yükleniciliði bir ticarî iþletme faaliyetidir.

(3) Bu Kýsýmdaki özel hükümler saklý kalmak üzere, yüklenicilik sözleþmesi ve eþyanýn taþýn-
masýna ait konularda taþýma sözleþmesine iliþkin hükümler taþýma iþleri yükleniciliðine de uygulanýr.

B) Hükümleri
I - Eþyanýn taþýtýlmasý
MADDE 918 - (1) Eþyanýn taþýtýlmasý borcu, taþýma iþinin örgütlenmesini ve özellikle,

a) Taþýma araçlarýný ve taþýma yolunu belirlemek,

b) Taþýma iþini fiilen gerçekleþtirecek taþýyýcýyý ve taþýyýcýlarý seçmek, eþyanýn taþýtýlmasý için
gereken taþýma, ardiye ve taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmelerini yapmak,

c) Taþýyýcýya ve taþýyýcýlara gerekli bilgi ve talimatlarý vermek,

d) Gönderenin tazminat haklarýný güvence altýna almak,

yükümlülüklerini kapsar.

(2) Yüklenicinin yükümlülüklerinin kapsamýna ayrýca, taþýmaya iliþkin olarak kararlaþtýrýlmýþ
olan eþyanýn sigortalanmasý, ambalajlanmasý, iþaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi baþkaca edim-
lerin yerine getirilmesi de girer. Aksi öngörülmedikçe, yüklenici, sadece bu edimlerin yerine geti-
rilmesi için gereken sözleþmeleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Taþýma iþleri yüklenicisi gerekli sözleþmeleri kendi veya böyle bir yetki almýþ olmasý þar-
týyla, gönderen adýna yapar.

(4) Taþýma iþleri yüklenicisi, edimlerini yerine getirirken, gönderenin menfaatlerini gözetmek-
le ve onun talimatlarýna uymakla yükümlüdür.

II - Bildirme yükümlülüðü
MADDE 919 - (1) Gönderen, gerektiðinde eþyayý ambalajlamak ve iþaretlemekle ve gerekli bel-

geleri saðlamakla, ayrýca taþýma iþleri yüklenicisinin edimlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan
bilgileri ona vermekle yükümlüdür. Yük tehlikeli bir eþya ise, gönderen taþýma iþleri yüklenicisine
tehlikenin niteliðini alýnmasý gereken önlemleri yazýlý olarak ve zamanýnda bildirmekle yükümlüdür.

(2) Gönderen, kendisine herhangi bir kusur yüklenmese bile taþýma iþleri yüklenicisinin,

a) Eþyanýn yetersiz ambalajlanma ve iþaretlenmesinden,

b) Yükün tehlikesi hakkýnda yeterli bilgi verilmemesinden veya

c) Eþya ile ilgili resmî iþlemler için gerekli olan belgelerin ve bilgilerin eksikliði, yokluðundan
ya da gerçeðe aykýrýlýðýndan,

kaynaklanan giderlerini ve zararýný karþýlamakla yükümlüdür. Kanunun 864 üncü maddesinin
ikinci ilâ beþinci fýkralarý burada da uygulanýr.
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III - Ücretin muacceliyeti
MADDE 920 - (1) Eþyanýn, taþýyýcýya veya taþýyana teslimi üzerine, yüklenicinin ücreti ödenir.

IV - Kesin ücret
MADDE 921 - (1) Ücret olarak taþýma giderlerini de içeren tek bedel kararlaþtýrýlmýþsa, taþýma

iþleri yüklenicisi, taþýmaya iliþkin olarak, taþýyýcýnýn veya taþýyanýn hak ve yükümlülüklerine sahip
olur. Bu durumda yüklenici, giderlerin ödenmesini, ancak bunun olaðan olduðu hâllerde isteyebilir.

V - Gönderenin alacaklarý
MADDE 922 - (1) Gönderen, yüklenicinin kendi adýna ve onun hesabýna yaptýðý sözleþmeler-

den doðan alacaklarýný, ancak bu alacaklar yüklenici tarafýndan kendisine devredildikten sonra ile-
ri sürebilir. Bu tür alacaklar ile bu alacaklarýn yerine getirilmesi baðlamýnda elde edilen edimler
yüklenicinin alacaklýlarýyla olan iliþkisinde gönderene geçmiþ sayýlýr.

VI - Hapis hakký
MADDE 923 - (1) Yüklenici, taþýma iþleri yükleniciliði sözleþmesinden doðan bütün alacak-

larý için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca eþya üzerinde hapis hakký-
na sahiptir. Bu konuda ayrýca, 891 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ile üçüncü fýkra-
sý hükümleri de kýyas yoluyla uygulanýr.

VII - Sonraki yüklenici
MADDE 924 - (1) Taþýmaya, taþýyýcýdan baþka, bir de taþýma iþleri yüklenicisi katýlýyorsa ve

eþyayý bu yüklenici teslim edecekse, yüklenici hakkýnda taþýma sözleþmesine iliþkin 892 nci mad-
de hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

VIII - Halefiyet
MADDE 925 - (1) Önceki taþýyýcý veya taþýma iþleri yüklenicisinin alacaklarý, sonraki taþýma

iþleri yüklenicisi tarafýndan ödenirse, önceki yüklenici veya taþýyýcýnýn istem ve hapis haklarý son-
raki taþýma iþleri yüklenicisine geçer.

IX - Yüklenicinin taþýma iþini üzerine almasý
MADDE 926 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi, eþyanýn taþýnmasýný bizzat üstlenebilir. Bu hakký-

ný kullanýrsa, taþýmadan doðan haklar ve yükümlülükler yönünden taþýyýcý veya taþýyan sayýlýr. Bu
durumda, kendi faaliyeti için isteyeceði ücretin yanýsýra olaðan taþýma ücretini de isteyebilir.

X - Toplama yük
MADDE 927 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi kendi hesabýna yapýlmýþ bir taþýma sözleþmesine

dayanarak, eþyayý baþka bir gönderenin eþyasýyla birlikte taþýtma hakkýna sahiptir.

(2) Yüklenici bu hakkýný kullanýrsa, toplama yükün taþýnmasý konusunda taþýyýcýnýn veya ta-
þýyanýn hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

C) Sorumluluk
I - Yüklenicinin sorumluluðu
MADDE 928 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi, zilyetliðinde bulunan eþyanýn ziyaý ve hasarýndan

sorumludur. Kanunun 876 ilâ 878 inci, 880 ve 881 inci maddeleri ile, 882 nci maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fýkralarý ve 883 üncü, 885 ilâ 887 nci maddeleri kýyas yoluyla uygulanýr.
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(2) Taþýma iþleri yüklenicisi, zilyetliðinde bulunan malýn ziyaýndan veya hasarýndan kaynak-
lanmayan bir zarardan sadece Kanunun 918 inci maddesi uyarýnca kendisine düþen bir yükümlülü-
ðü ihlal etmesi hâlinde sorumludur. Tedbirli bir tacirin göstereceði özene raðmen zarar önleneme-
yecek ise yüklenici sorumluluktan kurtulur.

(3) Zararýn oluþmasýna, gönderenin bir davranýþý veya eþyanýn özel bir ayýbý da sebep olmuþ-
sa, tazminat borcunun doðmasýnda ve kapsamýnýn belirlenmesinde bu olgularýn ne ölçüde etkili ol-
duðu dikkate alýnýr.

II - Yardýmcýlarýn kusuru
MADDE 929 - (1) Taþýma iþleri yüklenicisi;

a) Kendi adamlarýnýn,

b) Taþýmanýn yerine getirilmesi için yararlandýðý kiþilerin,

görevlerini yapmalarý sýrasýndaki fiil ve ihmâllerinden, kendi fiil ve ihmâli gibi sorumludur.

D) Zamanaþýmý
MADDE 930 - (1) Bu Bölümde yer alan hükümlerden doðan istemler ve haklar bir yýlda za-

manaþýmýna uðrar.

(2) Zamanaþýmýnýn baþlangýcý, zamanaþýmýna uðramýþ bir istem veya hakkýn defi olarak ileri
sürülebilmesi bakýmýndan ve zararýn taþýma iþleri yüklenicisinin kastýndan veya pervasýzca bir dav-
ranýþý ve böyle bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinciyle iþlenmiþ bir fiilînden veya ihma-
linden doðmasý hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanýr.

BEÞÝNCÝ KÝTAP
Deniz Ticareti
BÝRÝNCÝ KISIM

Gemi
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler

A) Tanýmlar
I- Gemi; ticaret gemisi
MADDE 931 - (1) Tahsis edildiði amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliði bu-

lunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliðinden hareket etmesi olanaðý bulunmasa da, bu Ka-
nun bakýmýndan “gemi” sayýlýr.

(2) Suda ekonomik menfaat saðlama amacýna tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kul-
lanýlan her gemi, kimin tarafýndan ve kimin adýna veya hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn “ticaret ge-
misi” sayýlýr.

II- Denize, yola ve yüke elveriþli gemi
MADDE 932 - (1) Gövde, genel donatým, makine, kazan gibi esas kýsýmlarý bakýmýndan, yol-

culuðun yapýlacaðý sudan ileri gelen (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karþý koyabi-
lecek bir gemi “denize elveriþli” sayýlýr.
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(2) Denize elveriþli olan gemi, teþkilâtý, yükleme durumu, yakýtý, kumanyasý, gemi adamlarý-
nýn yeterliði ve sayýsý bakýmýndan yapacaðý yolculuðun (tamamýyla anormal tehlikeler hariç) tehli-
kelerine karþý koyabilmek için gerekli niteliklere sahip bulunduðu takdirde “yola elveriþli” sayýlýr.

(3) Soðutma tesisatý da dâhil olmak üzere eþyayý taþýmada kullanýlan kýsýmlarý eþyanýn kabulü-
ne, taþýnmasýna ve muhafazasýna elveriþli olan bir gemi “yüke elveriþli” sayýlýr.

(4) Denizde can ve mal koruma ile ilgili mevzuat hükümleri saklýdýr.
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire deðmez gemi
MADDE 933 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ olan bir gemi bu Kanunun uygulanmasý ba-

kýmýndan;
a) Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götürü-

lemezse, “tamir kabul etmez gemi”,
b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farký gözetilmeksizin, önceki deðerinin dörtte üçünü

aþacaksa, “tamire deðmez gemi”,
sayýlýr.
(2) Önceki deðer, denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse, geminin yol-

culuða çýkarken sahip olduðu deðerden; diðer hâllerde ise, gemi denize elveriþsiz hâle gelmeden ön-
ce sahip olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý hâlinde sahip olacaðý deðerden ibarettir.

IV- Gemi adamlarý
MADDE 934 - (1) “Gemi adamlarý”; kaptan, gemi zâbitleri, tayfalar ve gemide çalýþtýrýlan di-

ðer kiþilerdir.
B) Hükümlerin uygulama alaný
MADDE 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, bu Kanunun deniz

ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkýnda uygulanýr.
(2) Ancak bu Kitabýn;
a) “Gemi”, “Kaptan”, “Gemi Alacaklarý” ve “Cebrî Ýcra Hakkýnda Özel Hükümler” baþlýklý Ký-

sýmlarý, “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiþtirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eðitim, öðretim
ve bilim amaçlarýna tahsis edilmiþ gemilere,

b) “Çatma” ve “Kurtarma” baþlýklý Bölümleri, deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlan-
masý hakkýndaki hükümleri ile donatanýn, gemi adamlarýnýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþ-
kin 1062 nci maddesi, münhasýran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemileriyle donanmaya
baðlý harp gemilerine ve yardýmcý gemilere,

c) Bayrak þahadetnamesi ile ilgili 944 üncü maddenin ikinci fýkrasý ile 945, 947, 948 ve 949 un-
cu maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991 inci maddeleri, kanunî ipotekle ilgili 1013 üncü
maddesi ve yapý hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058 inci maddeleri ya-
bancý bir devlet veya onun vatandaþlarý adýna Türkiye’de yapýlmakta olan gemilere de, nitelikleri
ile baðdaþtýðý ölçüde,

uygulanýr.
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C) Gemilerin hukuksal niteliði
I- Genel olarak
MADDE 936 - (1) Sicile kayýtlý olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn bütün gemiler bu Kanunun

ve diðer kanunlarýn uygulanmasýnda taþýnýr eþyadandýr.

II- Taþýnmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar
MADDE 937 - (1) Bu Kanunda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun taþýnmazlara iliþkin hükümlerine tâbi

olacaðý açýkça bildirilen gemiler hakkýnda 936 ncý madde hükmü uygulanmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 429 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendi ile 444 ün-
cü, 523 üncü ve 635 inci maddelerinin uygulanmasýnda, “taþýnmaz” terimine yapý hâlinde veya ta-
mamlanmýþ olan bütün gemiler ve “tapu sicili” terimine “gemi sicilleri” dâhil olduðu gibi Borçlar
Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki “taþýnmaz rehni” terimine de “gemi ipoteði”
dahildir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Geminin Kimliði

A) Geminin adý
I- Seçme serbestisi
MADDE 938 - (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediði adý vermekte serbesttir. Þu kadar

ki; seçilen ad karýþtýrýlmaya yol açmayacak þekilde baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr.

(2) Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Denizcilik Müsteþarlýðýnýn izniyle deðiþ-
tirilebilir.

II- Gövde üzerine yazýlma zorunluluðu
MADDE 939 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn her iki tarafýna adý, kýçýna da adý ile

baðlama limaný; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazýlýr.

B) Geminin bayraðý
I- Türk Bayraðýný çekme hakký ve yükümlülüðü
MADDE 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker.

(2) Yalnýz Türk vatandaþlarýnýn malý olan gemi Türk gemisidir.

(3) Birlikte mülkiyet esaslarýna göre birden fazla kiþiye ait olan gemiler, paylarýn çoðunluðu-
nun Türk vatandaþlarýna ait bulunmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

(4) Türk Kanunlarý uyarýnca kurulup da;

a) Tüzel kiþiliðe sahip olan kuruluþ, kurum, dernek ve vakýflara ait olan gemiler, yönetim or-
ganýný oluþturan kiþilerin çoðunluðunun Türk vatandaþý olmasý,

b) Türk ticaret þirketlere ait olan gemiler, þirketi yönetmeye yetkili ortaklarýnýn çoðunluðunun
Türk vatandaþý olmalarý ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðunun Türk ortaklarda bulunmasý,
anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çoðunluðunun nama
yazýlý ve bir yabancýya devrinin þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmasý,

þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.
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(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarýnýn
yarýsýndan fazlasý Türk vatandaþlarýna ait ve iþtiraki yönetmeye yetkili paydaþ donatanlarýn çoðun-
luðunun Türk vatandaþý olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.

II- Ýstisnalarý
MADDE 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduðu takdirde Türk Bayraðý çekme hak-

kýný kaybedeceði kiþilere, en az bir yýl süreyle kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa, ma-
likin istemi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý býrakma süresince, o ülke kanunlarý buna olanak saðlý-
yorsa geminin yabancý bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebep-
lerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez.

(2) Türk gemisi olmayan bir gemi ona Türk Bayraðý çekebilecek kiþilere en az bir yýl süreyle
kendi adlarýna iþletilmek üzere býrakýlmýþsa, malikin rýzasý alýnmýþ olmak, Türk mevzuatýnýn kap-
tan ve gemi zâbitleri hakkýndaki hükümlerine uyulmak ve yabancý kanunda da bunu engelleyen bir
hüküm bulunmamak þartýyla, Denizcilik Müsteþarlýðý geminin Türk Bayraðý çekmesine izin verebi-
lir. Þu kadar ki; izin alan kiþi, her iki yýlda bir, izin için gerekli þartlarýn varlýðýný sürdürdüðünü is-
patlamakla yükümlüdür.

(3) Ýkinci fýkrada belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak özel bir sicile kaydo-
lunur.

III- Türk Bayraðý çekme hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 942 - (1) 940 ýncý madde ile 941 inci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý þartlardan bi-

rinin ortadan kalkmasýyla gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný yitirir. Bu durum gecikmeksizin De-
nizcilik Müsteþarlýðýna bildirilir. Müsteþarlýk en çok altý ay için daha geminin Türk Bayraðý çekme-
sine izin verebilir.

IV- Hakkýn ispatý
1. Gemi tasdiknamesi
MADDE 943 - (1) Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur.

(2) Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça, Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz.

(3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüðünce onaylanmýþ bir özeti veya bayrak þaha-
detnamesi yolculuk sýrasýnda devamlý olarak gemide bulundurulur.

2. Bayrak þahadetnamesi
MADDE 944 - (1) Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde eder-

se, geminin bulunduðu yerdeki Türk Konsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair ve-
rilecek “bayrak þahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak þahadetnamesi, düzenlen-
diði günden itibaren ancak bir yýl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdir-
de süre de uzar.

(2) Türkiye’de yapýlmýþ olup da 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-
hip bulunmayan gemilere, Denizcilik Müsteþarlýðýnca, teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak
üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir.

(3) 941 inci maddenin ikinci fýkrasý ile 942 nci maddede yazýlý hâllerde, bayrak þahadetname-
si, izin süresi için geçerli olmak üzere Denizcilik Müsteþarlýðýnca düzenlenir.
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3. Muaf olma
MADDE 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fýkra-

sýnýn (a) bendinde yazýlý gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesine ihtiyaç olmak-
sýzýn Türk Bayraðý çekebilirler.

C) Geminin baðlama limaný
MADDE 946 - (1) Bir geminin baðlama limaný o gemiye ait seferlerin yönetildiði yerdir.

D) Ceza hükümleri
I- Suç oluþturan fiiller
1. Kanuna aykýrý þekilde bayrak çekme
MADDE 947 - (1) Türk Bayraðý çekme hakký olmamasýna raðmen Türk Bayraðý çeken veya

Türk Bayraðý çekmesi gerekirken baþka bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný altý aya kadar
hapis cezasý veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

2. Tasdikname veya þahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme
MADDE 948 - (1) 945 inci maddede yazýlý gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun

onaylý suretini yahut bayrak þahadetnamesini almaksýzýn Türk Bayraðý çeken geminin kaptaný, dört
aya kadar hapis cezasý veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

(2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylý sureti veya bayrak þahadetnamesini gemide bulundur-
mayan kaptan iki aya kadar hapis cezasý veya yüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek
MADDE 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmlarý önünde ve Türk limanlarýna girerken

veya çýkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adlî para cezasýy-
la cezalandýrýlýr.

4. Geminin adýnýn ve baðlama limanýnýn yazýlmamasý
MADDE 950 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin bordasýnýn iki yanýna adýnýn, kýçýna da adý ile bað-

lama limanýnýn usûlüne uygun olarak yazýlmasý yükümlülüðüne uymayan kaptan üç aya kadar ha-
pis cezasý veya adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr.

II- Ortak hükümler
1. Kusur
MADDE 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanýmlanan suçlar dolayýsýyla cezaya hükmolu-

nabilmesi için, fiilin kasten veya taksirle iþlenmesi gerekir.

2. Suçun iþlendiði yer ve iþleyenin vatandaþlýðý
MADDE 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerindeki fiiller yabancý bir ülkede veya açýk deniz-

de bir Türk veya yabancý tarafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr.

E) Tüzük
MADDE 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl düzenleneceði, gemi-

nin adýnýn gemi üzerine nasýl yazýlacaðý ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama þekli bir tüzük ile be-
lirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili

A) Genel hükümler
I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri
MADDE 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteþarlýðýnýn uygun göreceði yerlerde ge-

mi sicili tutulur.
(2) Gemi sicilleri, liman baþkanlýðý nezdinde çalýþan sicil müdürlükleri tarafýndan, o yerde gö-

revli deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadýðý takdirde as-
liye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkeme-
sinin gözetimi altýnda tutulur. Bir yerde ticaret davalarýna bakan birden çok mahkeme varsa, gemi
sicilinin tutulmasýný gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcý-
lar Yüksek Kurulu belirler.

(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da geçerlidir.
II- Yetkili sicil müdürlüðü
MADDE 955 - (1) Gemi, baðlama limanýnýn tâbi olduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur.
(2) Bir geminin seferleri yabancý bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden

yönetildiði takdirde, malik, gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir.
(3) Malikin, Türkiye’de yerleþim yeri veya ticarî iþletmesi yoksa, bu Kanunda yazýlý haklarý

kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüðüne o bölgede oturan bir temsilci gös-
termesi gereklidir.

III- Tescili caiz gemiler
MADDE 956 - (1) Gemi siciline, 940 ýncý madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýna sa-

hip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerinde yazýlý gemiler kay-
dolunur.

IV- Tescili zorunlu gemiler
MADDE 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil

isteminde bulunmak zorundadýr.
V- Tescili caiz olmayan gemiler
MADDE 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan

Türk gemileri, donanmaya baðlý harp gemileri, yardýmcý gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve ben-
zeri kamu tüzel kiþilerine ait münhasýran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiþ gemiler
Türk Gemi Siciline tescil olunamaz.

B) Geminin tescili
I- Ýstem
1. Þekli
MADDE 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi sicili-

ne tescil olunur.

(2) Ýstem dilekçeyle yapýlýr.
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2. Ýçeriði
MADDE 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:

a) Geminin adý,

b) Türü ve üretilmesinde kullanýlmýþ olan esas malzeme,

c) Baðlama limaný,

d) Yapýldýðý yer ve kýzaktan indiði yýl (belirlenmeleri son derece zor olmamak þartýyla),

e) Resmî ölçme sonuçlarý ve makine gücü,

f) Geminin maliki,

1. Gerçek kiþi ise; adý ve soyadý, TC kimlik numarasý, varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulundu-
ðu ticaret sicili müdürlüðü ile sicil numarasý,

2. Ticaret þirketi ise, þirketin türü, ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret sicili müdürlüðü ile
sicil numarasý,

3. Diðer tüzel kiþilerden ise, adý ve merkezi,

4. Donatma iþtiraki ise; tacir sýfatýna sahip olduðu takdirde ticaret unvaný ile paydaþ donatan-
larýn ad ve soyadlarý, varsa TC kimlik numarasý ile gemi paylarýnýn miktarý ve varsa gemi müdürü-
nün ad ve soyadý ve TC kimlik numarasý,

g) Ýktisap sebebi,

h) Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas oluþturan sebepler,

i) 955 inci maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâlde temsilcinin adý, soyadý, TC kimlik numa-
rasý ve adresi.

3. Belgeler
a) Genel olarak
MADDE 961 - (1) 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazýlý hu-

suslarla makine gücüne ait beyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý,
bayrak çekme hakkýnýn dayandýðý olgularla ölçme sonuçlarýnýn belgelenmesi zorunludur.

(2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise, mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üze-
re Türkiye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye iliþkin belgenin veya onaylý baþka bir belgenin sunulmasý ye-
terlidir.

(3) Gemi tamamen veya kýsmen yurt içinde yapýlmýþsa, yapý hâlindeki gemilere özgü sicilde
kayýtlý bulunup bulunmadýðýna iliþkin yapým yeri sicil müdürlüðünden alýnacak bir belgenin veril-
mesi zorunludur.

b) Yabancý sicile kayýtlý gemiler için
MADDE 962 - (1) Daha önce yabancý bir gemi siciline kayýtlý bulunan bir Türk gemisinin,

Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artýk yabancý gemi siciline kayýtlý olmadýðýný kuvvetle muh-
temel gösteren belgelerin sicil müdürlüðüne sunulmasý gerekir.

(2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancý bir gemi siciline kayýtlý ise malikinin bu kaydý terkin et-
tirmesi ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsýzlýk hâlinde bundan vazgeçilebilir.
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II- Tescil
1. Tescil edilecek hususlar
MADDE 963 - (1) Bir geminin kaydýnda 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (g) ve (i)

bentlerinde yazýlý hususlarla ölçmeyi kanýtlayan belgenin niteliði, geminin kaydolunduðu gün ve si-
cil numarasý sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaþlýðý, geminin bir ticaret þir-
ketine, diðer bir tüzel kiþiye veya donatma iþtirakine ait olmasý hâlinde, Türk gemisi sayýlabilmesi
için gerekli nitelikleri taþýdýðý hususu ayrýca sicile kaydedilir. Kayýt, yetkili sicil memuru tarafýn-
dan imzalanýr.

(2) Gemi henüz tescil edilmeden önce herhangi bir kiþi kendisinin malik olduðunu ileri süre-
rek tescil isteminde bulunan kiþinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil edilmekle beraber itiraz
eden lehine sicile þerh verilir.

(3) Gemi, yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tescil edilmiþse, o sicile kayýtlý bulunan gemi ipo-
tekleri, sahip olduklarý dereceler saklý kalmak þartýyla, gemi siciline resen geçirilir. Geminin tescil
olunduðu, yapý hâlindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir.

2. Deðiþiklikler
MADDE 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen deðiþikliklerin sicile

geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(2) 941 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasý-
na izin verilmiþ olan geminin ne süreyle Türk Bayraðý çekemeyeceði sicil müdürlüðüne bildirilir ve
bu husus tescil edilir. Ýzin sona erer veya geri alýnýrsa bu olgu da tescil olunur.

(3) Gemi kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hâle gelir yahut her ne su-
retle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil mü-
dürlüðüne bildirilmesi gerekir.

(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre yapýlmasý gereken istemleri gemi maliki ve donatma iþti-
rakinde gemi müdürü de yapmak zorundadýr. Ýstemde bulunmasý gerekenler birden fazla ise bunlar-
dan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan temsil edilen bir tüzel kiþiyse ayný
esas geçerlidir.

(5) Deðiþikliðin tesciline 960, 961 ve 963 üncü maddeler nitelikleriyle baðdaþtýðý ölçüde uy-
gulanýr.

C) Silinme
I- Ýstem üzerine
MADDE 965 - (1) Gemi, kurtarýlamayacak þekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya-

hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, istem üzerine sicilden kaydý si-
linir. Tescili isteðe baðlý olan gemilerin kaydý malik veya maliklerinin istemi üzerine sicilden silinir.

(2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydýnýn silinmesi istendiðinde, sicil
memuru, tescil edilmiþ gemi ipoteði alacaklýlarýný gerektiðinde 966 ncý maddede yazýlý usule göre
yapýlacak ilân ile durumdan haberdâr ederek belirleyeceði uygun bir süre içinde itirazlarýný bildir-
meye çaðýrýr. Süresi içinde bildirilen itirazlarýn yerinde görülmediðine dair mahkemece verilen ka-
rarýn kesinleþmesi üzerine geminin kaydý silinir.
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(3) Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirirse, kaydý, ancak ipotek alacaklýlarýnýn ve gemi
sicilindeki kayýt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kiþilerin onayý ile sicil-
den silinebilir. Kaydýn silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemiþse, geminin Türk Bayraðýný
çekme hakkýný yitirdiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayýt, gemi üzerinde tescil edil-
miþ gemi ipotekleri bulunmadýkça, geminin kaydýnýn silinmesi hükmündedir. Þu kadar ki, geminin
cebrî icra yoluyla 940 ýncý maddede yazýlý niteliklere sahip olmayan bir kiþiye satýlmasý hâlinde
1388 inci maddenin ikinci fýkrasý, cebrî icra yurtdýþýnda vuku bulmuþ ise 1350 nci maddenin birin-
ci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümleleri hükümleri saklýdýr.

(4) Tescili isteðe baðlý olan gemilere ait kayýtlarýn sadece maliklerinin istemleri üzerine siline-
bilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicilinin içeriðine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan
üçüncü kiþilerin buna onay vermeleri þarttýr.

II- Resen
1. Genel þartlarý
MADDE 966 - (1) Esaslý þartlarýndan birinin var olmamasý sebebiyle tescili caiz olmayan bir

gemi tescil edilmiþ olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hâllerden birinin ortaya
çýktýðý sicil müdürlüðüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanýr. Þu kadar ki; durumun si-
cile kayýtlý diðer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler
olduðu veya yerleþim yerleri belli deðilse, silinmeye çaðrý ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sici-
li Gazetesi ile uygun görülen diðer bir gazetede ve varsa þirketin web sitesinde ilân edilir ve ilân
belgesi sicil müdürlüðü ve mahkeme divanhanesine asýlýr.

(2) Geminin kaydý ancak kaçýnma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bun-
larýn mahkemece yerinde görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi hâlinde sicilden silinebi-
lir. Bir ipotekli alacaklý, gemi ipoteðinin hâla var olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hak-
kýný yitirmiþ olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayýt silinmeyip sadece geminin
Türk Bayraðýný çekme hakkýný yitirdiði tescil olunur.

2. Özel hâller
MADDE 967 - (1) Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt iþlemi ya-

pýlmamýþ ve Denizcilik Müsteþarlýðýndan alýnan bilgiye göre de geminin artýk var olmadýðýna veya
denizcilikte kullanýlamayacak hâle geldiðine kanaat getirilmiþ olursa, gemi üzerinde ipotek veya in-
tifa hakký tescil edilmiþ bulunmadýðý takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme 966 ncý
maddede yazýlý usule gerek kalmaksýzýn, gemi kaydýnýn silinmesine resen karar verir.

D) Gemi tasdiknamesi
I- Ýçeriði
MADDE 968 - (1) Sicil müdürlüðü, geminin sicile kaydolunduðuna iliþkin bir gemi tasdikna-

mesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayýtlarý aynen ve tam olarak geçirilir.
(2) Gemi tasdiknamesinde ayrýca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiði ve onun

Türk Bayraðýný çekme hakkýna sahip olduðu da gösterilir.
(3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylý bir özeti verilir. Bu özete yal-

nýz 960 ýncý maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (f) bentlerinde yazýlý hususlarla geminin Türk Bay-
raðýný çekme hakkýna sahip olduðu yazýlýr.
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II- Yeniden düzenlenmesi

MADDE 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zi-
yaa uðradýðýnýn inandýrýcý bir þekilde ortaya konmasý þarttýr. Gemi tasdiknamesinin onaylý özeti hak-
kýnda da ayný hüküm geçerlidir.

(2) Geminin yabancý ülkede bulunmasý hâlinde sicil müdürlüðü yeni tasdiknameyi, eskisinin
iadesi karþýlýðýnda kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarýna gönderir.

III- Deðiþiklikler

MADDE 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de ya-
zýlýr. Bir gemi payýnýn devrinin sýnýrlanmasýna iliþkin kayýtlar hakkýnda bu hüküm uygulanmaz.

IV- Ýbraz zorunluluðu

MADDE 971 - (1) Gemi siciline tescil olunan hususlarda meydana gelecek deðiþikliklerle ge-
mi mülkiyetinin geçiþi veya bir gemi payýnýn iktisabý hâlinde deðiþikliði istemekle yükümlü olan-
lar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylý özetini sicil memuruna ibraz etmek zorundadýrlar. Gemi
baðlama limanýnda veya sicil müdürlüðünün bulunduðu limanda olduðu sürede kaptan da istemde
bulunmakla yükümlüdür.

(2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fýkralarýnda yazýlý hâllerde gemi tasdiknamesi ve var-
sa özeti geri alýnarak iptal olunur.

E) Sicil iþlemlerini yaptýrmaya davet

MADDE 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydýný, kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini
istemekle yahut bu iþlemlerin yapýlabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kiþi-
ler, bu iþlemleri gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yükümlülüklerini yerine
getirmedikleri takdirde haklarýnda 33 üncü madde hükmü uygulanýr.

(2) Resen silinmeye iliþkin 966 ncý madde hükmü saklýdýr.

F) Hükümleri

I- Sicilin açýklýðý

MADDE 973 - (1) Gemi sicili açýktýr. Herkes sicil kayýtlarýný inceleyebilir ve giderini ödemek
þartýyla onaylý veya onaysýz örneklerini alabilir.

(2) Haklý bir menfaatinin olduðunu inandýrýcý bir þekilde ortaya koyan bir kiþi, sicil dosyalarý-
ný, bir kaydýn tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapýlan belgeleri ve he-
nüz sonuçlanmamýþ tescil istemlerini de incelemeye ve onlarýn örneklerini almaya yetkilidir.

II- Sicil karineleri

MADDE 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, geminin maliki sayýlýr.

(2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakký
tescil edilmiþ olan kiþi o hakkýn sahibi sayýlýr.

(3) Tescil olunmuþ bir hak sicilden silinirse o hakkýn artýk var olmadýðý kabul edilir.

(4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
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III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi
MADDE 975 - (1) Gemi sicilinin içeriði; mülkiyet, gemi ipoteði, ipotek üzerindeki bir hak, in-

tifa hakký yahut 983 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý türden bir tasarruf sý-
nýrlamasý bakýmýndan gerçek hukukî duruma uymadýðý takdirde, hakký tescil edilmemiþ veya yan-
lýþ tescil edilmiþ yahut var olmayan bir hakkýn veya sýnýrlamanýn tescili sonucunda hakký zarara uð-
ramýþ bulunan kiþi, deðiþiklik sonucunda hakký zarara uðrayacak olan kiþiden kaydýn deðiþtirilme-
sine onay vermesini isteyebilir.

(2) Gemi sicili, ancak birinci fýkra gereðince yükümlü olan kiþinin hakký tescil edildikten son-
ra deðiþtirilebilecekse, bu kiþi, istem üzerine hakkýný tescil ettirmek zorundadýr.

(3) Yukarýdaki fýkralarda yazýlý bulunan deðiþikliði isteme haklarý zamanaþýmýna uðramaz.
IV- Ýtirazlar
MADDE 976 - (1) 975 inci maddede yazýlý hâllerde gemi siciline, sicil kaydýnýn doðru olma-

dýðý hakkýnda bir itiraz tescil olunabilir.
(2) Ýtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut sicildeki kaydýn deðiþtirilmesi sonucunda hakký za-

rar görecek olan kiþinin onayýna dayalý olarak sicile geçirilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde
hakkýn tehlikede olduðunun inandýrýcý þekilde ortaya konmasý þartý aranmaz.

V- Þerhler
1. Verilebilecekleri hâller
MADDE 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hakkýn kurulmasýný veya kaldýrýl-

masýný yahut böyle bir hakkýn içeriði veya derecesinin deðiþtirilmesini isteyebilmek hakkýný güven-
ce altýna almak için gemi siciline þerh verilebilir. Gelecekte doðacak veya þarta baðlý bir istem hak-
kýnýn güvence altýna alýnmasý amacýyla gemi siciline þerh verilmesi mümkündür.

(2) Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar, þerh ile güvence altýna alý-
nan hakký zarara uðrattýðý ölçüde geçerli deðildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyatî haciz yoluyla
yahut iflâs idaresi tarafýndan yapýlmasý hâllerinde de hüküm böyledir.

(3) Þerh ile güvence altýna alýnan hakkýn derecesini belirlemede þerh tarihi esas tutulur.
(4) Hak, þerh verilmek suretiyle güvence altýna alýndýðý ölçüde yükümlünün mirasçýsý, sorum-

luluðunun sýnýrlý olduðunu ileri süremez.
2. Verilmesi
MADDE 978 - (1) Þerh, bir ihtiyatî tedbir kararýna yahut þerh sonucunda gemisi veya hakký

sýnýrlanan kiþinin onayýna dayalý olarak verilir. Ýhtiyatî tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehli-
kede olduðunun inandýrýcý þekilde ortaya konmasý þartý aranmaz.

3. Saðladýðý hak
MADDE 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki hakkýn yahut bir intifa

hakkýnýn iktisabý, lehine þerh verilen kiþiye karþý geçersiz olduðu takdirde, þerh sahibi, þerh ile gü-
vence altýna alýnan istem hakkýnýn gerçekleþmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay ver-
mesini iktisap edenden isteyebilir.

(2) Ýstem hakkýnýn bir devir yasaðýyla güvence altýna alýnmýþ olmasý hâlinde de birinci fýkra
hükmü uygulanýr.
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4. Hükümden düþmesi
MADDE 980 - (1) Sicile þerh verilmek suretiyle istem hakký güvence altýna alýnmýþ bulunan

alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 1052 nci maddede belirti-
len þartlar mevcut olursa, alacaklý, ilân yoluyla çaðrýlarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. Ýptale
karar verilmekle þerh de hükümden düþer.

5. Silinmesi
MADDE 981 - (1) Þerh sonucunda gemisi veya hakký sýnýrlandýrýlan kiþi, þerh ile güvence al-

týna alýnan istem hakkýnýn ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir def’e sahip bulunduðu
takdirde alacaklýdan þerhin silinmesini isteyebilir.

VI- Ýtiraz veya þerhin kalkmasý
MADDE 982 - (1) Ýtiraz veya þerh bir ihtiyatî tedbir kararýna dayalý olarak tescil edilmiþse,

tedbirin kalkmasý veya düþmesiyle itiraz veya þerh de kalkar.
VII- Sicile güven ilkesi
MADDE 983 - (1) Hukukî bir iþlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkýný, gemi ipoteði-

ni veya ipotek üzerindeki bir hakký iktisap eden kiþi lehine gemi sicilinin içeriði, bu haklarla ilgili
olduðu ölçüde doðru sayýlýr; meðerki, iktisap eden kiþi kaydýn doðru olmadýðýný bilmiþ veya bilme-
si gerekmiþ olsun. Hak sahibinin kayýtlý bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kiþi lehine sýnýr-
lanmýþ ise, bu sýnýrlama iktisap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya onun sicil
kaydýnýn doðru olmadýðýný bilmesi veya bilmesinin gerekmesi þartýyla hüküm ifade eder.

(2) Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hâllerde, kaydýn doðru olmadýðýnýn bilinmesi bakýmýn-
dan tescili istem tarihi asýldýr.

(3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan bir kiþiye bu hakký sebebiyle bir edimde
bulunulmasý veya bu kiþinin üçüncü bir kiþi ile, sicile kayýtlý bir hak üzerinde birinci fýkrada yazýlý
olanlar dýþýnda bir tasarruf iþlemi yapýlmasý hâllerinde de yukarýdaki fýkralar hükümleri uygulanýr.

G) Zamanaþýmý
MADDE 984 - (1) Tescil edilmiþ aynî haklardan doðan istem haklarý, tescil devam ettiði süre-

ce zamanaþýmýna tâbi deðildir. Belli zamanda ifasý gerekip de birikmiþ olan edimlerle tazminat
ödenmesine iliþkin istem haklarý bunun istisnasýný oluþturur.

(2) Sicile kayýtlý bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayýtlý haklar hükmündedir.
(3) Gemi ipoteðinin tescili, alacak hakkýnda zamanaþýmýnýn iþlemesine engel olur.
H) Kayýt giderleri
MADDE 985 - (1) Aksi kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya gemi payý üzerindeki mülkiyetin geçi-

rilmesine veya diðer bir aynî hakkýn kurulmasýna veya devrine iliþkin kayýt giderleri, bunun için ge-
rekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakký iktisap edene aittir.

(2) Kendisi ile yükümlü arasýndaki hukukî iliþkiden aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn deðiþtiril-
mesi isteminde bulunan kiþi, deðiþiklik ile bunun için gerekli beyanlarýn giderlerine katlanýr.

Ý) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil
I- Genel olarak
MADDE 986 - (1) Yapý hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapý üzerinde bir ge-

mi ipoteðinin kurulmasý yahut yapýnýn ihtiyatî ya da icraî haczi veya tersane sahibinin gemi ipote-
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ðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný güvence altýna almak amacýyla sicile þerh verilmesi söz
konusu olduðu takdirde yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Yapý, yapým yerinin baðlý bulunduðu sicil müdürlüðünce tescil olunur. Yapý, bu sicil mü-
dürlüðünün yetki çevresi dýþýndaki diðer bir yere götürülse de, ayný sicil müdürlüðü yetkili kalýr. Þu
kadar ki; bu müdürlük tarafýndan yeni yapým yerindeki sicil müdürlüðüne yapýnýn kaydedilmiþ ol-
duðu bildirilir.

II- Yapýnýn tescili

1. Tescil istemi

a) Þekli

MADDE 987 - (1) Yapý, malikinin veya kanunî ipotek hakkýný tescil ettirmek isteyen tersane
sahibinin dilekçesi ile yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.

(2) Ýhtiyatî veya icraî haciz kararý almýþ olan alacaklý da, icra müdürünün yazýsý ile yapýnýn si-
cile kaydýný isteyebilir.

b) Ýçeriði

MADDE 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:

a) Yapý hâlinde bulunan geminin türü ile adý veya numarasý veya ayýrdedilebilmesine yarayan
herhangi bir iþareti,

b) Yapým yeri ve geminin yapýldýðý tersane,

c) Maliki.

(2) 1054 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yapý üzerinde gemi ipoteði kurulmasý için gerekli gö-
rülen þartlarýn bulunduðu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceði bir belge ile kanýtlanýr.

2. Tescil

a) Tescil edilecek hususlar

MADDE 989 - (1) Bir yapýnýn kaydýnda, Kanunun 988 inci maddesinin birinci fýkrasýnda ya-
zýlý hususlarla, ikinci fýkrasýnda yazýlý belgenin niteliði ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçiri-
lir. Kayýt, yetkili memur tarafýndan imzalanýr.

b) Deðiþiklikler

MADDE 990 - (1) Yapýnýn maliki veya geminin yapýldýðý tersanenin sahibi, tescil edilen hu-
suslarda meydana gelen deðiþiklikleri ve geminin yapýmýnýn tamamlandýðýný, tescil edilmek üzere
bir kayýt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüðüne bildirmek zorundadýr. Ýstemde bulunmasý
gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kiþi tarafýndan
temsil edilen bir tüzel kiþi ise ayný esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususlarýn belgelendirilmesi ge-
rekir. 972 nci madde hükmü burada da uygulanýr.

(2) Geminin yapýmýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçün-
cü fýkrasýnda yazýlý belge verildikten sonra, artýk yapý hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteði
tescil olunamaz.
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c) Hükümleri
MADDE 991 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicil hakkýnda Kanunun 954 üncü ve 973 ün-

cü maddeleri uygulanýr. Þu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayýtlarýnýn dayanaklarýný incele-
mek ve örneklerini almak isteyen kiþinin ilgisini ispat etmesi gerekir.

(2) Yapý hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakký tescil edilmiþ olan kiþi yapý ipo-
teði alacaklýsý sayýlýr. Sicilden silinen bir yapý ipoteðinin ise, mevcut olmadýðý kabul edilir.

(3) Kanunun 977 nci ile 983 ilâ 985 inci maddeleri yapý hâlindeki gemilere özgü sicile de uygulanýr.
d) Silme
MADDE 992 - (1) Yapýnýn sicildeki kaydý;
a) Geminin tersane sahibi tarafýndan, yabancý ülkeye teslim edildiðinin bildirilmesi;
b) Yapýnýn maliki ile geminin yapýldýðý tersane sahibinin, kaydýn sicilden silinmesini istemeleri;
c) Yapýnýn harap olmasý;
hâllerinde terkin olunur.
(2) Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde, birinci fýkranýn (a) ve (b) bentlerinde yazýlý

hâllerde, ipotekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin kaydýn sicilden silin-
mesine onaylarý da gereklidir.

(3) Yapýnýn tamamlanarak geminin yabancý ülkeye teslim edildiðinin veya harap olduðunun süre-
si içinde bildirilmemesi hâlinde 966 ncý maddedeki usûl uyarýnca yapýnýn kaydý resen sicilden silinir.

J) Sicil memurunun kararlarýna itiraz
MADDE 993 - (1) Sicil memurunun kararlarýna Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olu-

nabilir.
K) Tüzük
MADDE 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý, müdür ve memurlarýnýn sahip

olmalarý gereken nitelikleri, hukukî iliþkilerin nasýl belgelenecekleri ve tescil olunacaklarý, kayýtla-
rýn düzeltilmesi, deðiþtirilmesi ve silinmesine iliþkin tamamlayýcý hükümler tüzük ile belirlenir.

L) Türk Uluslararasý Gemi Sicili
MADDE 995 - (1) “Türk Uluslararasý Gemi Sicili” ile ilgili hükümler saklýdýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diðer Aynî Haklar

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler

A) Sicile kayýtlý gemilere
MADDE 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadýkça, bu Bölüm hükümleri yalnýz Türk

Gemi Siciline kayýtlý bulunan gemiler hakkýnda uygulanýr.
B) Sicile kayýtlý olmayan gemilere
MADDE 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayýtlý bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet

ve sýnýrlý aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taþýnýrlara iliþkin hükümleri uygulanýr.
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(2) Gemi veya payýnýn devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karþýlamak þartýyla, kendi-
sine devre iliþkin resmî veya imzasý noterce onaylý bir senet verilmesini isteyebilir.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Mülkiyet

A) Ýktisabý
I- Aslen iktisabý
1. Sahiplenme
MADDE 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakký sadece devletindir. Sahipsiz gemi, si-

cil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk
edilmiþ olan gemidir.

(2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mül-
kiyeti iktisap eder.

2. Olaðan zamanaþýmý
MADDE 999 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki olmadýðý hâlde, gemi siciline malik olarak

tescil edilmiþ bulunan bir kiþi, tescilin en az beþ yýl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasýz ve ara-
lýksýz bir þekilde aslî zilyet sýfatýyla elinde bulundurmasý þartýyla, geminin mülkiyetini iktisap eder.
Bu süre, malik olmayan kiþinin sicile tescil edildiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin hesa-
bý, kesilmesi ve durmasý, Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir. Ge-
mi siciline kaydýn doðru olmadýðý yolunda bir itirazýn tescil edilmesi hâlinde itiraz kayýtlý olduðu
sürece zamanaþýmý iþlemez.

(2) Zamanaþýmý için öngörülen þartlarýn gerçekleþmesiyle sicilde geminin maliki olarak gözü-
ken kiþi onun mülkiyetini iktisap eder.

3. Olaðanüstü zamanaþýmý
MADDE 1000 - (1) Sicile kaydý gerekirken kaydedilmemiþ olan bir gemiyi en az on yýl sürey-

le davasýz ve aralýksýz olarak aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduran bir kiþi, geminin, sicile kendi
malý olarak tescil edilmesini isteyebilir.

(2) Sicil kayýtlarýndan malikinin kim olduðu anlaþýlmayan veya en az on yýl önce ölmüþ veya
gaipliðine karar verilmiþ bir kiþi adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi, birinci fýkrada yazýlý þartlarla,
elinde bulunduran kiþi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik süresinin
hesabý, kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak zamanaþýmýna iliþkin hükümlerine tâbidir.

(3) Tescil ancak mahkeme kararýyla olur. Tescil davasý, geminin kayýtlý olduðu veya kaydedilme-
si gereken sicil müdürlüðüne karþý açýlýr. Mahkeme ilgilileri, en fazla üç aylýk bir süre belirleyerek iti-
razlarýný bildirmeye ilân yoluyla çaðýrýr. Ýtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.

(4) Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kiþi malik sýfatýyla tescil edilir veya üçüncü ki-
þinin mülkiyeti dolayýsýyla sicile, gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ
olursa, tescil kararý üçüncü kiþi hakkýnda hüküm ifade etmez.

(5) Mahkemece verilen tescil kararýna dayanarak kendisini sicile kaydettirdiði anda aslî zilyet,
geminin mülkiyetini iktisap eder.
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II- Devren iktisabý

1. Devrin þekli

MADDE 1001 - (1) Gemi siciline kayýtlý olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin,
mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaþmalarý ve geminin zilyetliðinin geçirilmesi þarttýr.

(2) Mülkiyetin devrine iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylý
olmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil memurunun önünde de yapýlabilir.

2. Devrin kapsamý

MADDE 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, iktisap eden, geminin mülkiye-
ti ile birlikte, iktisap anýnda varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanýr.

(2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kiþilere ait haklarla sýnýrlandýrýlmýþ
bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliðine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve
991 inci maddeleri uygulanýr. Ýktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliði elde ettiði an esas alýnýr.

(3) Gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devredenle iktisap eden arasýndaki iliþki-
lerde bu yolculuðun kâr ve zararý, aksine sözleþme bulunmadýkça iktisap edene aittir.

B) Ziyaý

I- Geminin ziyaý

MADDE 1003 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin kurtarýlamayacak þekilde batmasý, yararlanýlabi-
lir enkaz býrakmaksýzýn harap olmasý, patlamasý ve tahrip edilmiþ olmasý gibi sebeplerden zâyi ol-
masýyla gemi üzerindeki mülkiyet hakký sona erer. Þu kadar ki, malikin; yararlanýlabilir enkaz üze-
rindeki taþýnýr mülkiyeti ile her türlü enkazýn kaldýrýlmasýna, çevrenin korunmasýna ve benzer hu-
suslara iliþkin yükümlülük ve borçlarý devam eder.

II- Terk

MADDE 1004 - (1) Sicile kayýtlý bir geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkýndan vaz-
geçtiðini sicil müdürlüðüne bildirerek ve bunu gemi siciline tescil ettirerek geminin mülkiyetini terk
edebilir.

III- Zamanaþýmý

MADDE 1005 - (1) Gemiyi elinde bulunduran aslî zilyet lehine olaðan zamanaþýmý þartlarýnýn
gerçekleþmesi ile önceki malikin mülkiyet hakký sona erer.

(2) Olaðanüstü zamanaþýmýnda gemiyi aslî zilyet sýfatýyla elinde bulunduranýn, 1000 inci mad-
denin üçüncü fýkrasýna göre açtýðý tescil davasý sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki mali-
kin mülkiyet hakký sona erer.

C) Sicile kayýtlý gemi payý ve iþtirak payý üzerinde mülkiyet

I- Ýktisabý

1. Aslen

MADDE 1006 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý veya iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin aslen ikti-
sabý, sicile kayýtlý gemiler hakkýndaki hükümlere tâbidir.
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2. Devren
a) Devir yoluyla
MADDE 1007 - (1) Sicile kayýtlý gemi payýnýn mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta

anlaþmalarý ile devralana geçer. Anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýn noterce onaylan-
masý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil memurunun önünde de yapýlabilir.

(2) Donatma iþtirakinde paydaþ donatanlarýn her biri, iþtirak payýný dilediði anda diðer paydaþ-
larýn onayý olmaksýzýn tamamen veya kýsmen baþkasýna devredebilir. Sicile kayýtlý gemi üzerindeki
iþtirak payýnýn devri, gemi payýnýn devri ve sicile tescili ile olur.

(3) Gemi payý veya iþtirak payýnýn devri sonucunda gemi Türk Bayraðý çekme hakkýný kaybe-
decekse, devir yalnýz bütün paydaþlarýn veya paydaþ donatanlarýn onaylarýyla geçerli olur.

(4) Gemi payý, gemi yolculukta bulunduðu sýrada devredilirse, devrin kapsamý 1002 nci mad-
denin son fýkrasýna göre belirlenir.

b) Ýþtirak payýnýn býrakýlmasý yoluyla
MADDE 1008 - (1) Donatma iþtirakinde; yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemi-

yi tamir ettirmeye yahut donatma iþtirakinin sorumlu olduðu bir gemi alacaðýnýn ödenmesine karar
verilirse, karara iþtirak etmeyen paydaþ donatanlardan her biri, herhangi bir karþýlýk istemeksizin iþ-
tirak payýný býrakmak suretiyle, kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kur-
tulabilir.

(2) Bu hakkýný kullanmak isteyen paydaþ donatan; kararýn verildiði tarihten, eðer karar verilir-
ken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise, kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde, no-
ter aracýlýðýyla, paydaþ donatanlara veya gemi müdürüne bildirimde bulunmak zorundadýr.

(3) Býrakýlan iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hakký, ikinci fýkra uyarýnca yapýlacak bir býrak-
ma bildirimi ile iþtirak paylarý ölçüsünde öteki paydaþ donatanlara geçer.

II- Ziyaý
MADDE 1009 - (1) Sicile kayýtlý gemi payý ile iþtirak payý üzerindeki mülkiyetin ziyaý, sicile

kayýtlý gemiler hakkýndaki mülkiyetin ziyaý hükümlerine tâbidir.

(2) Ýþtirak payýnýn 1008 inci madde uyarýnca býrakýlmasý hâlinde, usulüne uygun olarak yapý-
lan býrakma bildiriminin gönderildiði anda paydaþ donatanýn iþtirak payý üzerindeki mülkiyet hak-
ký sona erer.

D) Yapý hâlinde bulunan gemiler ve yapý paylarý üzerindeki mülkiyet
I- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1010 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý olmayan yapýlar ve yapý pay-

larý üzerindeki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý, sicile kayýtlý olmayan gemiler ve gemi paylarý üzerin-
deki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý ile ilgili hükümlere baðlýdýr.

II- Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapýlar ve yapý paylarý
MADDE 1011 - (1) Yapý hâlindeki gemilere özgü sicile kayýtlý yapýlar ve yapý paylarý üzerin-

deki mülkiyetin iktisabý ve ziyaý, sicile kayýtlý gemiler ve gemi paylarý üzerindeki mülkiyetin ikti-
sabý ve ziyaý ile ilgili hükümlere tâbidir.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni

A) Sicile kayýtlý olmayan gemiler üzerindeki iþtirak payýnýn rehni
MADDE 1012 - (1) Sicile kayýtlý olmayan bir geminin bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletil-

mesi hâlinde, paydaþ donatanlardan her birinin iþtirak payýnýn rehni, Türk Medenî Kanununun ala-
caklar ve diðer haklar üzerindeki rehinlere iliþkin hükümlerine tâbidir.

B) Sicile kayýtlý olan gemilerin rehni
I- Tersane sahibinin ipotek hakký
MADDE 1013 - (1) Tersane sahibi, geminin yapýmý ve onarýmýndan doðan alacaklarý için, o

yapý veya gemi üzerinde, bir ipoteðinin tescilini isteme hakkýna sahiptir. Bu haktan önceden vaz-
geçme geçerli deðildir.

(2) Bu ipoteðin kurulmasý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanýr.

(3) Gemi ipoteðinin kurulmasýna yönelik istem hakkýný güvence altýna almak için, gemi veya
yapý siciline þerh verilebilir. Geminin yapýmý veya onarýmý henüz tamamlanmamýþsa, bedelin, ta-
mamlanan iþi karþýlayan bir kýsmý ve bedelin kapsamýnda olmayan giderler için bir güvence ipote-
ðinin kurulmasý istenebilir.

II- Gemi ipoteði
1. Niteliði
MADDE 1014 - (1) Bir alacaðý güvence altýna almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Ge-

mi ipoteði alacaklýya, alacaðýný, geminin bedelinden alma yetkisini verir. Sicile kayýtlý gemilerin
sözleþmeye dayalý rehni sadece gemi ipoteði yolu ile saðlanýr. Ýleride doðabilecek veya þarta ya da
kýymetli evraka baðlý bir alacak için de ipotek kurulabilir.

(2) Alacaklýlarýn gemi ipoteðinden doðan hakký, sadece alacaða göre belirlenir.

(3) Bir geminin payý ancak gemiye paylý mülkiyet esaslarýna göre malik olan paydaþlardan bi-
rinin payýndan ibaret olmak þartýyla gemi ipoteði ile sýnýrlandýrýlabilir.

(4) Bir geminin bütün paylarý bir malikin elinde bulunduðu sürece bir pay üzerinde gemi ipo-
teði kurulamaz.

2. Kurulmasý
MADDE 1015 - (1) Gemi ipoteðinin kurulmasý için geminin maliki ile alacaklýnýn gemi üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi þarttýr.

(2) Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin sözleþmelerin yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn noterce
onaylanmasý gerekir. Bu anlaþma gemi sicil memuru önünde de yapýlabilir. Bu þekillerden birine
uygun bir þekilde yapýlmadýkça ipoteðin kurulmasýna dair anlaþma geçerli olmaz.

(3) Tescilden önce anlaþma Kanunun öngördüðü þekilde yapýlmýþ veya malik tarafýndan Gemi
Sicili Nizamnamesi uyarýnca alacaklýya kayda onay verdiði bildirilmiþ ya da sicil müdürlüðüne ka-
yýt dilekçesi verilmiþ olduðu takdirde, ilgililer tescilden kaçýnamazlar.

(4) Bundan sonra, malikin tasarruf ehliyetinin sýnýrlanmasý, sicile bildirilen kayda onayýný ve-
ya kayýt istemini geçersiz duruma getirmez.
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(5) Yabancý bir ülkede iktisap edilip, henüz Türk Gemi Sicili ve Türk Uluslararasý Gemi Sici-
line tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh tescil hükmündedir. Geminin tes-
cilinde bu gibi ipotekler resen sicile geçirilir.

(6) Hamiline yazýlý bir tahvile baðlý alacaðý güvence altýna almak amacýyla gemi ipoteði kurul-
masý için malikin sicil müdürlüðüne beyanda bulunmasý ve sicile tescil yeterlidir.

3. Sicile geçirilecek hususlar
MADDE 1016 - (1) Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý veya unvaný ile ala-

caðýn Türk Lirasý ile tutarý, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirasý karþýlýðý, alacak fa-
izli ise faiz oraný, diðer ikincil edimler kabul edilmiþse bunlarýn da alacaðýn miktarýnýn belirlendiði
para cinsinden tutarý ve ipoteðin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin güvence altýna aldýðý
miktar, rehin konusu alacaðýn belirlendiði para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkýn ve alacaðýn içeri-
ðinin belirlenmesine yardým eden diðer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir.

(2) Türk Lirasýyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlayacaðý alacak ve ikincil borçla-
rýn miktarý, altýn veya yabancý para ölçüsü ile belirlenebilir.

(3) Alacaðýn miktarý belirli deðil veya deðiþken ise, gerçek miktarý zamanýnda saptamak üze-
re, ipoteðin güvence altýna alacaðý alacak miktarýnýn üst sýnýrý belirlenerek gemi siciline tescil edi-
lir; alacak faizli ise, faizleri de üst sýnýr kapsamýnda sayýlýr.

(4) Yabancý para üzerinden gemi ipoteði kurulabilir. Bu takdirde yabancý para veya Türk para-
sý karþýlýklarýnýn hesabýnda hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ ku-
ru esas alýnýr. Rehin haklarýnýn hangi yabancý para üzerinden kurulabileceði Hazine Müsteþarlýðýn-
ca belirlenir. Ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði kurulamaz.

(5) Yabancý para üzerinden kurulan rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde, yerine, tescil edile-
ceði tarihteki karþýlýðý Türk parasý veya yabancý para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parasý ile ku-
rulmuþ bir rehne ait derecenin boþalmasý hâlinde ise, yerine tescil edileceði tarihteki karþýlýðý ya-
bancý para üzerinden rehin kurulabilir.

(6) Tahvile baðlý bir alacaðý güvence altýna almak için gemi ipoteði kurulacak olmasý hâlinde,
tahvil sayýsý, her tahvilin bedeli ve ayýrt edici iþaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacaðýn miktarý
ile ipotek ödüncün tamamý için kurulacaksa, alacaklý yerine, borçlu ile alacaklýlarýn hepsi adýna ha-
reket eden temsilci lehine; ipotek tahvil ihracýný üstlenen bir iþletme için kurulacaksa gemi ipoteði
üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur.

(7) Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diðer bir se-
netten doðan alacaklarý güvence altýna almak amacýyla gemi ipoteðinin kurulmasýnda, alacaðý son-
radan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde belirli tasarruflarda bulunmak ve ipo-
teðin paraya çevrilmesi için yapýlacak takipde alacaklýyý temsil etmek üzere belirlenebilecek tem-
silcinin de sicile kaydý gerekir. Bu temsilcinin yetkileri hususunda tescil talepnamesine gönderme-
de bulunulabilir.

4. Ýpoteðin derecesi
MADDE 1017 - (1) Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taþýn-

maz rehni hakkýndaki hükümlerine göre belirlenir.
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5. Ýpoteðin güvence altýna aldýðý alacak
a) Genel olarak
MADDE 1018 - (1) Ýpotekli gemi Türk Medenî Kanunun 875 inci maddesinin birinci fýkrasýy-

la 876 ncý maddesinde öngörülen alacaklar için güvence saðlar.

(2) Temerrüt þartlarý yalnýz gemi malikine karþý mevcut olduðu takdirde de, ipotek temerrüt fa-
izlerini karþýlar.

b) Faizler
MADDE 1019 - (1) Alacak faizsiz veya faiz oraný o tarihte geçerli asgarî kanunî faiz oranýný

düzenleyen hükümde belirlenen orandan aþaðý ise, ipotek dereceleri eþit olan veya sonradan gelen
hak sahiplerinin onayýna gerek olmaksýzýn bu kanunî faizi de kapsayacak þekilde geniþletilebilir.

(2) Faizin ödeme zamanýnda ve yerinde yapýlacak deðiþiklikler için bu hak sahiplerinin onayý-
na gerek yoktur.

6. Ýpoteðin kapsamý
a) Gemi, gemi payý, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satýþ veya istimval be-

deli ve tazminat istemleri
MADDE 1020 - (1) Ýpoteðin kapsamý hakkýnda Türk Medenî Kanununun 862 ve 863 üncü

maddeleri uygulanýr.

(2) Eklentiler normal bir iþletmenin gereði olarak bu durumdan çýkarýlýr veya alacaklý lehine el
konmazdan önce devredilerek gemiden uzaklaþtýrýlýr ise, ipotek artýk bunlarý kapsamaz.

(3) Bütünleyici parçalar, gemiden geçici bir amaç için olmamak þartýyla ayrýlýp uzaklaþtýrýlýr-
larsa ipotek bunlarý kapsamaz; meðerki uzaklaþtýrýlmadan önce alacaklý lehine gemiye elkonulmuþ
olsun.

(4) Ýstimval edilen geminin bedeli ve gemi malikinin geminin ziyaý veya hasarýndan dolayý
üçüncü þahýslara karþý sahip olduðu tazminat istemleri ipoteðin kapsamýndadýr.

b) Birlikte gemi ipoteðinde birden çok gemi veya gemi payý
MADDE 1021 - (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþse, bunlar-

dan her biri borcun tamamýndan sorumludur.

(2) Alacaklý, her gemi veya pay ancak belirli bir kýsýmdan sorumlu olmak üzere alacaðýný ge-
mi veya paylar arasýnda paylaþtýrabilir. Paylaþtýrma, sicil müdürlüðüne yapýlacak beyan ve tescil ile
gerçekleþir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onayý gereklidir.

c) Sigorta tazminatý
aa) Kural
MADDE 1022 - (1) Gemi ipoteðinin kapsamýna giren hususlarla ilgili olarak malikin menfa-

atinin, malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde, ipotek, si-
gorta tazminatýný da kapsar.

(2) Ýpotek, sigorta primlerini veya sigorta sözleþmesi gereðince sigortacýya yapýlmasý gereken
baþka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklý tarafýndan harcanan paralarla bunlarýn faizlerini de
güvence altýna alýr.
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(3) Aþaðýdaki hükümler saklý kalmak üzere, Türk Medenî Kanununun rehnedilen alacak ve di-
ðer haklara iliþkin hükümleri burada da uygulanýr; sigortacý gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediði-
ni ileri süremez. Bununla beraber, sigortacý veya sigorta ettiren kiþi, zararýn meydana geldiðini ala-
caklýya bildirmiþ ve bildirimden itibaren iki haftalýk bir süre geçmiþse, sigortacý, tazminatý sigorta-
lýya ödemekle alacaklýya karþý da sorumluluktan kurtulur. Bildirimin yapýlmasý son derece zor ise,
bundan kaçýnýlabilir. Bu takdirde süre, tazminatýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
Süre sona erinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý ödemeye itiraz edebilir.

bb) Sigortacýnýn yapacaðý ödemeler
MADDE 1023 - (1) Sigortacý, geminin önceki durumuna getirilmesi veya gemi alacaklýlarýna

verilmesi amacýyla malike tazminat bedeline sayýlmak üzere ödemede bulunmuþ ve bu amaçlara
eriþilmesi güvence altýna alýnmýþ ise, ödeme, ipotekli alacaklýya karþý da geçerli olur.

(2) Gemi önceki durumuna getirildiði veya eklenti olan yeni parçalar yerlerine konulduðu tak-
dirde, sigortacýnýn ipotek alacaklýlarýna karþý olan sorumluluðu sona erer. Malikin bir gemi alacak-
lýsý hakkýna temel oluþturan borçlarýnýn ödenmesi hâlinde, sigortacýnýn malike yapacaðý ödeme, an-
cak gemi alacaklýsý hakkýnýn güvencesini oluþturan unsurlarýn rizikonun gerçekleþmesinden hemen
sonra taþýdýklarý deðer oranýnda sigortacýyý ipotekli alacaklýya karþý sorumluluktan kurtarýr.

cc) Gemi ipoteðinin sigortacýya bildirilmesi
aaa) Bildirim yükümü
MADDE 1024 - (1) Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþse, sigorta priminin zamanýn-

da ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda, sigortacý-
nýn bunu gecikmeksizin alacaklýya bildirmesi gereklidir. Sigorta priminin ödenmemesi nedeniyle
sürenin sonunda sigorta sözleþmesinin feshedilmesinde de, ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigorta sözleþmesinin, feshin bildirimi, cayma veya diðer herhangi bir sebeble süresinden
önce sona ermesi durumunda, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya sigorta sözleþmesinin sona erdiðini
veya henüz sona ermemiþse, sona ereceði tarihi bildirmesi gerekir. Ýpotekli alacaklý hakkýnda sigor-
ta sözleþmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipo-
tekli alacaklýnýn onlarý herhangi bir þekilde öðrendiði tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm
ifade eder.

(3) Sigorta sözleþmesinin sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi veya
sigortacýnýn iflâsý üzerine son bulmasý hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Sigortacý, sigorta ettiren ile, sigorta bedelini azaltan veya sigortacýnýn sorumlu olduðu teh-
likenin kapsamýný daraltan bir anlaþma yaptýðý takdirde, ikinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü kýyas
yoluyla uygulanýr.

(5) Sigorta sözleþmesi, sigorta ettirenin, aþkýn veya çifte sigorta sebebiyle malvarlýðýnda hak-
sýz olarak bir fazlalýk elde etmek kastýyla kurulmuþ olmasý dolayýsýyla geçersiz olursa, sigortacý ge-
mi ipoteðini bildirmiþ olan ipotekli alacaklýya karþý geçersizlik iddiasýnda bulunamaz. Bununla be-
raber, sigortacýnýn ipotekli alacaklýya geçersizliði bildirmesinden veya alacaklýnýn bunu herhangi
bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta iliþkisi ipotekli alacaklýya karþý da so-
na ermiþ olur.



---- 798 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

bbb) Birden çok sigortacýnýn varlýðýnda
MADDE 1025 - (1) Gemi birden çok sigortacý tarafýndan müþtereken sigorta edilmiþse 1024

üncü madde gereðince, ipoteðin, malik tarafýndan, alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigorta-
cýya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacý, durumu diðer sigortacýlara bildirmekle yükümlüdür.

ccc) Ýpotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmesi
MADDE 1026 - (1) Ýpotekli alacaklý, yerleþim yerini deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmez-

se, 1024 üncü madde uyarýnca ona yapýlacak bildirimlerin, sigortacý tarafýndan bilinen son adresi-
ne gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklýnýn yerleþim yerini deðiþtirmemiþ olmasý hâlin-
de düzenli hizmet veren bir iletiþim aracýyla yapýlmýþ olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiy-
se, o tarihten itibaren hüküm ifade eder.

dd) Sigortacýnýn borcundan kurtulmasý
MADDE 1027 - (1) Sigortacý, sigorta ettirenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden, tazminat öde-

me borcundan kurtulsa bile, ipotekli alacaklýya karþý olan borcu varlýðýný sürdürür. Sigortacýnýn ri-
zikonun gerçekleþmesinden sonra sözleþmeden caymasý hâlinde de ayný hüküm geçerlidir.

(2) Sigortacý;

a) Sigorta primi zamanýnda ödenmediði,

b) Gemi, denize ve yola elveriþsiz bir hâlde yola çýktýðý,

c) Gemi bildirilen veya olaðan rotadan ayrýldýðý,

için borcundan kurtulursa, birinci fýkranýn birinci cümlesi uygulanmaz.

ee) Ýpoteðin ödeyen sigortacýya geçmesi
MADDE 1028 - (1) Sigortacý, 1024 üncü maddenin iki ilâ beþinci fýkralarý ile 1027 nci mad-

de gereðince ipotekli alacaklýya ödemede bulunduðu ölçüde, gemi ipoteði kendisine geçer. Þu ka-
dar ki, intikal alacaklýnýn veya sigortacýnýn kendilerine karþý ödeme borcu devam eden ayný derece-
deki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak ileri sürülemez.

ff) Sigortacýnýn prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluðu
MADDE 1029 - (1) Sigortacý, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleþmesi gereðin-

ce ona yapýlmasý gereken diðer ödemeleri kanunen reddedebileceði durumlarda bile, bunlarý sigor-
talýdan ve ipotekli alacaklýdan kabul etmeðe zorunludur.

7. Ýpoteðin hükümleri
a) Alacaðýn muaccel olmasýndan önce
aa) Ýpotekli alacaklýnýn haklarý
aaa) Gemi maliki aleyhine
MADDE 1030 - (1) Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi sonucu olarak ipoteðin saðladýðý güven-

ce tehlikeye düþerse, alacaklý, tehlikeyi gidermesi için malike uygun bir süre verebilir. Bu süre için-
de tehlike giderilmezse, alacaklý derhal ipoteði paraya çevirtmek hakkýný elde eder. Alacak faizsiz
olup henüz muacceliyet kazanmamýþsa, paranýn alýnmasý ile muacceliyet tarihleri arasýndaki zama-
na ait kanunî faiz indirilir.
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(2) Malikin gemiyi iþletme tarzý sonucu olarak, ipoteðin saðladýðý güvenceyi tehlikeye düþüre-
cek þekilde gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca teh-
likeye girmesinden kaygý duyulur ya da üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak bu gibi müdahaleye ve
tahribata karþý malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklýnýn istemi üzerine mahkeme;

a) 1353 üncü madde uyarýnca geminin ihtiyaten haczine;
b) Gerekli görürse geminin, kaptandan baþka bir güvenilir kiþiye býrakýlmasýna ve
c) Malikin ihtiyatî haczin uygulanmasýndan baþlayarak otuz günlük bir süre içinde gerekli ön-

lemleri almasýna,
karar verir. Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alýnmadýðý veya alýnan önlemlerin yetersiz

kaldýðý anlaþýlýrsa mahkeme, alacaklýya ipoteði derhal paraya çevirme hakký tanýr.
(3) Ýpoteðin kapsamýna giren eklentinin kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin gereklerine ay-

kýrý olarak gemiden uzaklaþtýrýlmasý hâli de geminin kötüleþmesi hükmündedir.
bbb) Üçüncü kiþiler aleyhine
MADDE 1031 - (1) Üçüncü kiþinin fiili sebebiyle geminin, ipoteðin saðladýðý güvenceyi teh-

likeye düþürecek derecede kötüleþmesinden kaygý duyulursa, alacaklý, üçüncü kiþi aleyhine ancak
bu fiilin önlenmesi davasýný açabilir.

bb) Malikin haklarý
aaa) Defide bulunma hakký
MADDE 1032 - (1) Ýpotekli geminin maliki, borçlunun alacaklýya karþý sahip olduðu defileri

ipotekli alacaklýya karþý ileri sürebileceði gibi, borçlu, borcuna temel olan hukukî iþlemi feshede-
bildiði sürece alacaklýnýn hakkýný gemiden alabilmesine de engel olabilir. Bunun gibi, borçlu, bor-
cunu alacaklýdan olan muaccel bir alacaðý ile takas etmek olanaðýna sahip bulundukça, gemi mali-
ki ipotekli alacaklýnýn hakkýný gemiden almasýný önleyebilir. Borçlu ölürse malik, mirasçýlarýn borç-
tan ancak sýnýrlý bir þekilde sorumlu olduklarýný ileri süremez.

(2) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, borçlunun bir defiden vazgeçmesi ile borçlu o defiyi
ileri sürme hakkýný kaybetmiþ olmaz.

bbb) Alacaðýn muacceliyeti için bildirimde bulunma hakký
MADDE 1033 - (1) Alacaðýn muacceliyet kazanmasý bildirime baðlý ise, bildirim, ancak ala-

caklý tarafýndan malike veya malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý hâlinde, gemi ipoteði hakkýnda
hüküm ifade eder.

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kiþi, alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr.
ccc) Malike temsilci atanmasý
MADDE 1034 - (1) Malik, alacaklýya ülke içinde bir yerleþim yeri veya bir temsilci gösterme-

miþ ise, geminin tescil edildiði sicilin bulunduðu yer mahkemesi alacaklýnýn istemi üzerine, kendi-
sine bildirimde bulunabileceði bir temsilci atar. Malikin yerleþim yerinin bilinmemesi veya alacak-
lýnýn kendi kusuru olmaksýzýn malikin kim olduðunu bilmemesi hâlinde de ayný hüküm uygulanýr.

b) Alacaðýn muaccel olmasýndan sonra
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakký
MADDE 1035 - (1) Alacak, malike karþý muacceliyet kazanýr yahut borçlu borcunu ödemek

hakkýna sahip olursa, malik borcu ödeyebilir.
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(2) Malik parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebilir.

bb) Alacaðýn malike geçmesi
MADDE 1036 - (1) Malik ayný zamanda borçlu deðilse, alacaklýnýn hakkýný yerine getirdiði

ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiþ, alacaklýnýn zararýna ileri sürülemez.

(2) Borçlunun malik ile olan hukukî iliþkilerinden doðan itiraz haklarý saklýdýr.

(3) Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa, 1046 ncý madde hükmü uygulanýr.

cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakký
MADDE 1037 - (1) Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik, gemi sicilinin

deðiþtirilmesi veya gemi ipoteðinin silinmesi için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir.

8. Gemi ipoteðinin devri ve deðiþtirilmesi
a) Ýpoteðin devri
aa) Genel olarak
MADDE 1038 - (1) Ýpotekle güvence altýna alýnmýþ olan alacaðýn devri ile gemi ipoteði de ye-

ni alacaklýya geçer.

(2) Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez.

(3) Alacaðýn devri için eski ve yeni alacaklýnýn bu hususta yazýlý þekilde anlaþmalarý ve devrin
gemi siciline tescili þarttýr.

(4) Üst sýnýr ipoteðinde alacak, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere göre de devredilebi-
lir. Bu takdirde gemi ipoteði alacak ile birlikte geçmez.

(5) Emre veya hamile yazýlý bir senede baðlanmýþ alacaklar, gemi ipoteði ile güvence altýna
alýnmýþsa, alacaðýn devri bu alacaklarýn baðlý olduklarý senetlerin devri hakkýndaki hükümlere tâbi-
dir. Bu takdirde, gemi ipoteði de alacak ile birlikte geçer.

(6) Ýpotek ile güvence altýna alýnmýþ bir borcu ödemesi sebebiyle, malike veya onun hukukî se-
leflerine rücu hakkýna sahip olduðu oranda gemi ipoteði, gemi maliki olmayan borçluya geçer.

bb) Ýtiraz ve defiler
MADDE 1039 - (1) Malikin, eski alacaklý ile arasýnda mevcut hukukî iliþkiye dayanarak gemi

ipoteðine karþý ileri sürebileceði bir itiraz veya defi, yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir. Gemi
siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fýkrasý, 975 ve 976 ncý maddelerle 985 nci
maddenin son fýkrasý hükümleri, bu defi ve itiraz hakkýnda da geçerlidir.

(2) Alacak, malikin devri öðrendiði üç aylýk takvim döneminden veya bunu izleyen üç aylýk
takvim döneminden daha geç bir tarihte muaccel olmayan faiz veya diðer ikincil edimlere iliþkin
ise, alacaklý, birinci fýkrada yazýlý defilere karþý sicile güven ilkesinin saðladýðý korumadan yararla-
namaz. Üç aylýk dönemler, takvim yýlýnýn baþýndan itibaren hesap olunur.

cc) Devri genel hükümlere tâbi alacaklar
MADDE 1040 - (1) Birikmiþ faizlere, diðer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine ve-

ya 1022 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hususlara iliþkin alacaklarýn devri ve malik ile yeni
alacaklý arasýndaki hukukî iliþki, alacaðýn devrine iliþkin genel hükümlere tâbidir.
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(2) Yukarýda yazýlý alacaklar hakkýnda gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci
ve ikinci fýkralarý uygulanmaz.

b) Ýpoteðin deðiþtirilmesi
aa) Ýpoteðin içeriðinin deðiþtirilmesi
MADDE 1041 - (1) Gemi ipoteðinin içeriðinin deðiþtirilmesi için malik ile alacaklý arasýnda

bu hususta imzalarý noterce onaylý bir anlaþma yapýlmasý veya gemi sicili müdürü önünde anlaþma-
larý ve deðiþikliðin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncý maddenin birinci fýkrasý hükmü
uygulanýr.

(2) Gemi ipoteði üçüncü bir kiþinin hakký ile sýnýrlandýrýlmýþ bulunuyorsa, deðiþikliðe o kiþi-
nin de onayý gerekir. Onay, sicil müdürlüðüne veya deðiþikliðin lehine verileceði kiþiye karþý beyan
edilmelidir. Onaydan rücu edilemez.

bb) Ýpoteðin derecesinin deðiþtirilmesi
MADDE 1042 - (1) Yeni bir gemi ipoteði kurulurken tescil edilmiþ bir gemi ipoteðinin dere-

cesenin bu ipotek lehine deðiþtirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi deðiþtirilen ipotek alacak-
lýsýnýn, imzalarý noterden onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicili müdürü önünde anlaþma-
larý ve bu durumun gemi siciline tescili gereklidir.

(2) Mevcut gemi ipoteklerinin derecelerinin sonradan deðiþtirilebilmesi için, derecesi ilerleyen
ipotek hakký sahibi ile derecesi düþen ipotek hakký sahibinin, imzalarý noterce onaylý bir sözleþme
yapmalarý ya da gemi sicili müdürü önünde anlaþmalarý, malikin buna onay vermesi ve durumun
gemi siciline tescili þarttýr. Deðiþme sonucunda derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler
varsa bunlarýn da onaylarý gerekir.

(3) Ýpotekli alacaðýn taksimi hâlinde, kýsmî ipoteklerin kendi aralarýndaki derecelerini deðiþtir-
mek için malikin onayý aranmaz.

(4) Derece deðiþikliði, dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere zarar vermez.
cc) Ýpotekli alacaðýn yerine baþka bir alacaðýn konulmasý
MADDE 1043 - (1) Ýpotekle güvence altýna alýnmýþ alacak yerine baþkasý konulabilir. Bunun

için alacaklý ile malikin imzalarý noterce onaylý bir sözleþme yapmalarý veya gemi sicili müdürü
önünde anlaþmalarý ve durumun gemi siciline tescili þarttýr. Ýpotek üzerinde hak sahibi üçüncü kiþi-
ler varsa, onlarýn da onaylarý gerekir. 1016 ncý madde burada da uygulanýr.

(2) Yeni alacaðýn sahibi, eski ipotekli alacaklý deðilse, birinci fýkrada yazýlý anlaþmaya onun da
katýlmasý gerekir.

9. Gemi ipoteðinin sona ermesi
a) Sebepleri
aa) Alacakla birlikte ipoteðin de düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Alacaðýn düþmesi
MADDE 1044 - (1) Alacaðýn sona ermesi ile ipotek de düþer. Kanundaki istisnalar saklýdýr.
(2) Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný kiþide birleþmesi, alacaðýn ödenmesi hükmündedir.
(3) Gemi maliki olmayan borçlu, alacaðýn bir kýsmýný öderse, gemi ipoteðinin alacaklý üzerin-

de kalan kýsmý borçluya geçenden sýra itibarýyla önce gelir.
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(4) Gemi maliki olmayan borçlu ödeme sonucunda ipoteði iktisap eder veya ayný sebebten do-
layý gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklýdan sicilin düzeltilmesi için gerekli
belgeleri kendisine vermesini isteyebilir.

(5) Malik, bir baþkasýna karþý, alacaðýn düþmesi hâlinde gemi ipoteðini de sildirmeyi üstlenir-
se, silinmeyi istemek hakkýnýn güvence altýna alýnabilmesi için gemi siciline þerh verilebilir.

bbb) Alacaklý ve malik sýfatlarýnýn birleþmesi
MADDE 1045 - (1) Gemi ipoteði ile mülkiyetin ayný kiþide birleþmesi ile ipotek düþer.
(2) Borçlu, gemi malikinden baþka bir kiþi olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa

hakký bulunduðu takdirde ipotek devam eder. Þu kadar ki, gemi maliki alacaklý sýfatý ile geminin
paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacaklarý için gemi güvence oluþturmaz.

ccc) Birlikte gemi ipoteðinde malikin alacaklýya ödemede bulunmasý
MADDE 1046 - (1) Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki, diðer ipotekli gemilerden biri-

nin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sahip bulunduðu oranda o malikin gemisi
üzerindeki ipotek hakkýný kazanýr. 1045 inci maddenin ikinci fýkrasý gereðince devam eden ipotek-
le iþbu ipotek birlikte ipotek teþkil eder.

(2) Kýsmen ödeme hâlinde, alacaklý üzerinde kalan ipotek, birinci fýkra ile 1045 inci maddenin
ikinci fýkrasý gereðince malike geçen ipoteklerden sýra itibarýyla önce gelir.

(3) Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin kiþiliðinde birleþmesi,
alacaðýn malik tarafýndan ödenmesi hükmündedir.

(4) Alacaklýnýn hakkýný cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden almasý durumunda bi-
rinci fýkranýn birinci cümlesi hükmü uygulanýr.

ddd) Birlikte gemi ipoteðinde ipoteðin borçluya geçmesi
MADDE 1047 - (1) Birlikte gemi ipoteðinde borçlu, 1038 inci maddenin altýncý fýkrasýnda ya-

zýlý hâlde, ipotekli gemilerden yalnýz birinin malikine veya onun hukukî seleflerine rücu hakkýna sa-
hip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diðer gemiler üzerindekiler düþer.

eee) Alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zamanaþýmýna uðramasý
MADDE 1048 - (1) Gemi sicilinden haksýz yere silinmiþ sözleþmesel ipoteklerle tescil edilme-

miþ bulunan kanunî ipotekler, alacaklýnýn gemi malikine karþý sahip olduðu istem hakkýnýn zama-
naþýmýna uðramasý ile düþer.

bb) Sadece ipoteðin düþmesi sonucunu doðuran sebepler
aaa) Taraflarýn anlaþmasý
MADDE 1049 - (1) Ýpotekli alacaklý ile gemi malikinin, ipoteðin kaldýrýlmasý hususunda

1015 inci maddenin ikinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde anlaþmalarý ve ipotek kaydýnýn gemi si-
cilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn
da onaylarý þarttýr.

bbb) Alacaklýnýn feragati
MADDE 1050 - (1) Ýpotek, alacaklýnýn ondan vazgeçmesi ve bunun üzerine sicilden ipotek

kaydýnýn silinmesi ile düþer. Þu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kiþiler varsa onlarýn da onay-
larý þarttýr.
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(2) Malik, ipoteðin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsýz kýlan bir defe sahip bulunduðu tak-
dirde, alacaklýdan ipotekten vazgeçmesini isteyebilir.

(3) Vazgeçme beyaný imzasý noterce onaylý bir senetle veya sicil müdürlüðü önünde olur.

(4) Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe öncelik hakký tanýmak suretiyle borç-
luyu ipotekten hakkýný almak olanaðýndan yoksun býraktýðý oranda borçlu borcundan kurtulur.

ccc) Ýpoteðin süresinin dolmasý
MADDE 1051 - (1) Belli bir süre için kurulan ipotek, bu sürenin dolmasý ile düþer.

cc) Mahkemece ipoteðin düþmesine karar verilmesi
aaa) Alacaklýnýn belli olmamasý hâlinde
MADDE 1052 - (1) Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak

üzere yapýlan son kayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu süre içinde malik tarafýn-
dan Borçlar Kanununun 133 üncü maddesi gereðince zamanaþýmýný kesecek tarzda tanýnmýþ olma-
dýðý takdirde, alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklar-
da bu süre, vadenin dolmasýndan önce iþlemeye baþlamaz.

(2) Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer.

bbb) Paranýn tevdii hâlinde
MADDE 1053 - (1) Malik, alacaklýnýn alacaðýný ödeme veya feshi bildirme hakkýna sahip olur

ve alacak tutarýný, geri almak hakkýndan vazgeçerek, alacaklýnýn adýna tevdi ederse, belli olmayan
alacaklý ilân yoluyla çaðrýlarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Faizler ancak miktarý sicile ge-
çirilmiþ ise, tevdi olunur; düþme kararýnýn verilmesinden önceki üç yýla ait faizler tevdi edilmez.

(2) Alacaklý, Borçlar Kanununun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkýný almýþ sa-
yýlmadýkça düþme kararýnýn verilmesi ile borç ödenmiþ sayýlýr.

(3) Alacaklý daha önce tevdi yerine baþvurmadýðý takdirde, tevdi edilen bedel üzerindeki hak-
ký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sona erer. Bu hâlde tevdi eden kiþi, tev-
di sýrasýnda geri almak hakkýndan vazgeçmiþ olsa bile, tevdi ettiði bedeli geri alabilir.

III- Yapý hâlindeki gemiler üzerinde ipotek
1. Konusu
MADDE 1054 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir.

(2) Omurgasýnýn konulduðu andan kýzaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve
numara konulmak suretiyle yapýnýn açýk ve sürekli bir þekilde ayýrt edilmesi gerçekleþtirildiði an-
dan itibaren yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir.

(3) Onsekiz gros tonilâtodan ufak yapýlar üzerinde ipotek kurulamaz.

2. Kurulmasý
MADDE 1055 - (1) Yapý hâlindeki gemi üzerinde ipotek yapý maliki ile alacaklýnýn yapý üze-

rinde ipotek kurulmasý hususunda anlaþmalarý ve ipoteðin yapý hâlindeki gemilere özgü sicile tes-
cili ile kurulur. Ýpoteðin kurulmasýna iliþkin anlaþmanýn yazýlý þekilde yapýlmasý ve imzalarýnýn no-
terce onaylanmasý þarttýr. Bu anlaþma gemi sicil müdürü önünde de yapýlabilir.
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3. Kapsamý
MADDE 1056 - (1) Yapý hâlindeki gemi, yapýmýn her aþamasýnda ipoteðin kapsamýndadýr. Ya-

pý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, 1020 nci maddede yazýlý þeylerle yapý malikinin mülkiyeti-
ne girmemiþ olan kýsýmlar dýþýnda, tersanede bulunup yapýmda kullanýlacak olan ve bunun için iþa-
retlenmiþ bulunan kýsýmlarý da kapsar.

(2) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotek, sigorta tazminatýný ancak ipoteðin kapsamýna gi-
ren hususlar üzerindeki malikin menfaatinin malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan ayrý-
ca sigorta ettirilmiþ olmasý hâlinde kapsar.

4. Derecesi
MADDE 1057 - (1) Yapý üzerinde kurulan gemi ipoteði, yapýmý tamamlandýktan sonra eski de-

recesiyle gemi üzerinde kalýr.
5. Uygulanacak hükümler
MADDE 1058 - (1) Yapý hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklý kal-

mak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü maddeler hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanýr.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ýntifa Hakký
A) Kurulmasý
MADDE 1059 - (1) Sicile kayýtlý gemiler üzerinde intifa hakký kurulabilir.
(2) Ýntifa hakký, aksi kararlaþtýrýlmadýkça, sahibine üzerinde kurulduðu gemiden tam yararlan-

ma yetkisini saðlar.
(3) Sözleþmesel intifa hakkýnýn kurulmasýnda 1015 inci madde hükmü uygulanýr.
B) Uygulanacak hükümler
MADDE 1060 - (1) Sicile kayýtlý gemi üzerindeki intifa hakký Türk Medenî Kanununun taþýn-

mazlar üzerindeki intifa hakký hükümlerine tâbidir.
(2) Ýntifa hakký ile gemi ipotekleri arasýndaki iliþkiler Türk Medenî Kanununun 869 uncu mad-

desi hükmüne tâbidir. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededir. Gemi ipoteðinin
derecelerinin deðiþtirilmesi ve ipoteðin malike karþý alacaklýya saðladýðý haklarýn zamanaþýmýna uð-
ramasý ile ilgili hükümler burada da uygulanýr.

ÝKÝNCÝ KISIM
Donatan ve Donatma Ýþtiraki

A) Donatan
I- Tanýmý
MADDE 1061 - (1) Donatan, gemisini menfaat saðlamak amacýyla suda kullanan gemi mali-

kine denir.
(2) Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat saðlamak amacýyla suda kendi adýna bizzat veya

kaptan aracýlýðýyla kullanan kiþi, üçüncü kiþilerle olan iliþkilerinde donatan sayýlýr. Malik, geminin
iþletilmesinden dolayý gemi alacaklýsý sýfatýyla bir istemde bulunan kiþiyi, bu iþletilme malike kar-
þý haksýz ve alacaklý da kötüniyet sahibi olmadýkça, hakkýný istemekten engelleyemez.
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II- Gemi adamlarýnýn kusurlarýndan doðan sorumluluðu
MADDE 1062 - (1) Donatan, gemi adamlarýnýn, zorunlu danýþman kýlavuzun veya isteðe bað-

lý kýlavuzun görevlerini yerine getirirken iþledikleri kusur sonucunda üçüncü kiþilere verdiði zarar-
lardan sorumludur. Ancak donatan, yolculara ve yükle ilgili kiþilere karþý, taþýyanýn gemi adamlarý-
nýn kusurundan doðan sorumluluðuna iliþkin hükümlere göre sorumlu olur.

(2) Donatanýn, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna
iliþkin uluslararasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.

III- Yetkili mahkeme
MADDE 1063 - (1) Donatan aleyhine, bu sýfatý dolayýsýyla, herhangi bir alacaktan dolayý ge-

minin baðlama limaný mahkemesinde dava açýlabilir.
B) Donatma iþtiraki
I- Tanýmý
MADDE 1064 - (1) Birden çok kiþinin paylý mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi,

menfaat saðlamak amacýyla aralarýnda yapmýþ olduklarý sözleþme gereðince, hepsi adýna ve hesabý-
na suda kullanmalarý hâlinde donatma iþtiraki vardýr.

(2) Tek baþýna bir geminin maliki veya iþletme hakkýna sahip olan ticaret þirketleri veya diðer
tüzel kiþiler hakkýnda donatma iþtirakine iliþkin hükümler uygulanmaz.

II- Ýþtirakin tescili
MADDE 1065 - (1) Donatma iþtirakinin kurulmasýný izleyen onbeþ gün içinde iþtirakin ticaret

ve gemi sicillerine tescili gerekir.
(2) Ticaret ve gemi sicillerine,
a) Paydaþ donatanlarýn adlarý, yerleþim yerleri ve vatandaþlýklarý,
b) Ýþtirakin unvaný ve merkezi,
c) Ýþtirakin konusu,
d) Her paydaþ donatanýn gemi payýnýn miktarý ve
e) Ýþtiraki temsile yetkili kiþilerin ad ve soyadlarý ile bunlarýn yalnýz baþlarýna mý yoksa birlik-

te mi imza atmaya yetkili olduklarý
kaydedilir.
III- Paydaþ donatanlar arasýndaki iliþkiler
MADDE 1066 - (1) Paydaþ donatanlar arasýndaki hukuk iliþkiler ile donatma iþtirakinin tem-

sili, paydaþlar arasýndaki sözleþme hükümlerine tâbidir. Sözleþmede hüküm bulunmayan durumlar-
da, aþaðýdaki maddeler uygulanýr.

IV- Ýþtirakin yönetimi ve temsili
1. Kararlar
MADDE 1067 - (1) Ýþtirakin iþleri paydaþ donatanlarýn oy çoðunluðu ile verecekleri kararlara

göre yürütülür. Her paydaþ donatanýn sahip olduðu oy hakký, onun gemideki payý veya paylarýnýn
miktarýna göre belirlenir. Kararýn lehinde oy verenlerin, tüm paylarýn yarýsýndan fazlasýna sahip ol-
malarý hâlinde oy çoðunluðu gerçekleþmiþ sayýlýr.
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(2) Donatma iþtiraki sözleþmesinin deðiþtirilmesine iliþkin veya bu sözleþmeye aykýrý ya da iþ-
tirakin amacýna yabancý kararlar oybirliði ile alýnýr.

2. Gemi müdürü

a) Atanmasý ve görevden alýnmasý

MADDE 1068 - (1) Donatma iþtirakinin iþlerinin görülmesi için oy çoðunluðu ile bir gemi mü-
dürü atanabilir. Paydaþ donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanmasý için oy birliði þarttýr.

(2) Gemi müdürü, sözleþmeden doðan tazminat istem hakký saklý kalmak üzere, her zaman oy
çoðunluðuyla görevden alýnabilir.

(3) Gemi müdürünün atanmasý ve görevden alýnmasý ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur.

b) Yönetim yetkisi

MADDE 1069 - (1) Gemi müdürünün yönetme hakký 1070 inci maddeye tâbidir. Ancak, ola-
ðanüstü tamirler veya kaptanýn atanmasý ve görevden alýnmasý için önceden donatma iþtirakinin ka-
rarýnýn alýnmasý gerekir.

(2) Gemi müdürü, iþtirak tarafýndan yetkilerinin kapsamýna getirilen sýnýrlamalara uymakla yü-
kümlüdür. Bunun dýþýnda alýnan kararlara göre hareket etmek ve bu kararlarý uygulamak zorundadýr.

c) Temsil yetkisi

aa) Kapsamý

MADDE 1070 - (1) Gemi müdürü, bu sýfatla iþtirakin olaðan iþlerinin gerektirdiði bütün iþlem-
leri ve hukuk tasarruflarý üçüncü kiþilerle yapmaya ve bu iþler dolayýsýyla ödenen paralarý toplama-
ya yetkilidir. Gemi müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna iliþ-
kin iþlem ve tasarruflar ile navlun sözleþmelerinin yapýlmasý ve geminin, navlunun, donatma gider-
lerinin ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesi dâhildir.

(2) Gemi müdürü, kaptaný atamaya ve görevden almaya yetkilidir. Kaptan, sadece gemi müdü-
rünün emir ve talimatlarýna uymakla yükümlü olup; paydaþ donatanlardan herhangi birinin verece-
ði talimata uymak zorunda deðildir.

(3) Gemi müdürü bu madde uyarýnca yapmaya yetkili olduðu iþlerden doðan uyuþmazlýklar do-
layýsýyla açýlan davalarda ve giriþilen takiplerde iþtiraki temsile de yetkilidir.

(4) Gemi müdürü, kendisine ayrýca özel bir yetki verilmedikçe, iþtirak veya paydaþ donatanlar-
dan birinin veya birkaçýnýn adýna kambiyo taahhüdünde bulunamayacaðý veya ödünç para alamaya-
caðý gibi gemi veya gemi paylarý üzerinde bunlarý satmak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bu-
lunamaz.

bb) Hükümleri

MADDE 1071 - (1) Gemi müdürünün bu sýfatla kanun yetkileri çerçevesinde yaptýðý hukuk iþ-
lemlerden doðan bütün hak ve borçlar iþtirake aittir.

cc) Sýnýrlandýrýlmasý

MADDE 1072 - (1) Gemi müdürünün kanun temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý, donatma iþti-
raki tarafýndan ancak iþlemin yapýldýðý anda bunu bilen üçüncü kiþilere karþý ileri sürülebilir.
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d) Yükümlülükleri
aa) Özen yükümlülüðü
MADDE 1073 - (1) Gemi müdürü, donatma iþtirakinin iþlerini yaparken tedbirli bir donatanýn

özenini göstermek zorundadýr.
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüðü
MADDE 1074 - (1) Gemi müdürü, iþtirak iþlerine iliþkin ayrý bir defter tutmaya ve iþtirak iþleri

dolayýsýyla aldýðý belgeleri ve verdiði belgelerin suretlerini düzenli bir þekilde saklamak zorundadýr.
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüðü
MADDE 1075 - (1) Gemi müdürü, paydaþ donatanlardan her birine, istemi üzerine, donatma iþti-

rakine ait iþler hakkýnda bilgi vermek ve iþtirake ait bütün defterlerle belgeleri göstermek zorundadýr.
(2) Donatma iþtirakinde gemi müdürünün hesap vermesine her zaman karar verilebilir. Gemi

müdürünün verdiði hesabýn çoðunluk tarafýndan onaylanmasý ve gördüðü iþlerin uygun bulunmasý,
bu karara karþýoy verenlerin itiraz haklarýný düþürmez.

V- Kazanca ve zarara katýlma
MADDE 1076 - (1) Ýþtirakin kazancý ve zararý, paydaþ donatanlara gemideki paylarýna göre

daðýtýlýr.
(2) Kazanç ve zarar hesabý ile kazancýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr.
VI- Giderlere katýlma
MADDE 1077 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri iþtirakin giderlerine, özellikle geminin do-

natýlmasý ve tamiri giderlerine, gemideki paylarý oranýnda katýlmak zorundadýr.
(2) Paydaþ donatanlardan biri kendisine düþen gider payýný ödemez ve bu para diðer paydaþ do-

natanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse, borçlu paydaþýn temerrüt faizi ödeme yü-
kümlülüðü, avanslarýn verildiði tarihten itibaren baþlar. Avansýn ödenmesinin, borçlu paydaþa ait
gemi payý veya paylarý üzerinde, avans veren paydaþ donatanlar bakýmýndan doðurduðu sigortala-
nalabilir menfaatin sigorta ettirilmesi hâlinde, sigorta giderleri de borçlu paydaþ donatana ait olur.

VII- Paydaþ donatanlarýn kiþiliðinde deðiþiklik
MADDE 1078 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin kiþiliðinde meydana gelecek bir deðiþiklik,

donatma iþtirakinin devamýna engel olmaz.
(2) Paydaþ donatanlardan hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz.
VIII- Paydaþ donatan olan kaptan
MADDE 1079 - (1) Kaptan paydaþ donatanlardan biri ise, iþine onayý olmaksýzýn son verildi-

ðinde, paydaþ donatanlarla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatýyla sahip olduðu pa-
yýn, diðer donatanlar tarafýndan, bilirkiþilerce biçilecek deðerinin ödenmesi suretiyle satýn alýnma-
sýný isteyebilir. Kaptan, haklý bir sebep olmaksýzýn istemini ileri sürmekte gecikirse, hakký düþer.

IX- Paydaþ donatanlarýn sorumluluðu
1. Ýþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý sorumluluðu
MADDE 1080 - (1) Deniz alacaklarýndan sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýyla ilgili hükümler

saklý kalmak üzere, paydaþ donatanlar, iþtirakin borçlarýndan dolayý üçüncü kiþilere karþý kiþisel
olarak ve fakat iþtirak paylarý oranýnda sorumludurlar.
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2. Ýþtirak payýnýn devredilmiþ olmasý hâlinde
MADDE 1081 - (1) Ýþtirak payýný devreden paydaþ donatan, iktisap edenle birlikte devri diðer

donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sayýlýr ve
bu bildirimden önce doðan bütün borçlardan dolayý onlara karþý paydaþ donatan sýfatýyla sorumlu
olmakta devam eder. Ýþtirak payýný iktisap eden kiþi de, iktisap anýndan itibaren diðer paydaþ dona-
tanlarla olan iliþkilerinde paydaþ donatan sýfatý ile sorumlu olur.

(2) Donatma iþtiraki sözleþmesi hükümleri ile, iþtirak tarafýndan verilen kararlar ve giriþilmiþ
iþler, devredeni ne ölçüde baðlýyorsa, iktisap edeni de o ölçüde baðlar. Ýktisap edenin tekeffül baký-
mýndan devredene karþý sahip olduðu haklar saklý kalmak þartýyla, diðer paydaþ donatanlar, devre-
denin paydaþ donatan sýfatýyla devrettiði payýna iliþkin olmak üzere ona düþen borçlarý, iktisap ede-
ne karþý da takas edebilirler.

(3) Birinci ve ikinci fýkra hükümleri, bir iþtirak payýnýn cebr icra yolu ile iktisabý hâlinde de uy-
gulanýr.

X- Sona ermesi
1. Sona erme sebepleri
a) Fesih kararý
MADDE 1082 - (1) Donatma iþtiraki, çoðunluk kararý ile fesih olunabilir. Geminin devri hak-

kýndaki karar da, iþtirakin feshi kararý hükmündedir.

b) Çýkmak isteyen ortaðýn fesih istemi
MADDE 1083 - (1) Paydaþ donatanlardan her biri, haklý bir sebebe dayanarak iþtirakten çýk-

masýna izin verilmesini isteyebilir. Ýþtirakten çýkmasýna izin verilmeyen paydaþ donatan, haklý se-
beplere dayanarak mahkemeden iþtirakin feshini isteyebilir.

(2) Dürüstlük kurallarýna göre paydaþ donatanýn iþtirakte kalmasýný ondan beklenilemeyecek
derecede zorlaþtýran olaylar haklý sebep sayýlýr. Sadece çýkmak isteyen paydaþ donatanýn kiþiliðini
ilgilendiren ve diðer paydaþ donatanlardan hiçbiri için sözleþmeye aykýrýlýk oluþturmayan olaylar,
haklý sebep olarak kabul edilemez.

(3) Mahkeme haklý sebebi kanýtlanmýþ görürse, davacýnýn iþtirak payýna bilirkiþilerce biçilecek
olan deðerin diðer paydaþ donatanlar tarafýndan ödenip devralýnmasý için onlara uygun bir süre ve-
rir. Her paydaþ donatanýn, davacý paydaþ donatanýn payýný, kendi payý oranýnda devralmak hakký
vardýr. Mahkemece verilen süre içinde davacý paydaþ donatanýn payý devralýnmadýðý takdirde, mah-
keme iþtirakin feshine karar verir.

(4) Bu madde hükümlerinin paydaþ donatanlar aleyhine deðiþtirilmesi sonucunu doðuran söz-
leþme þartlarý geçersizdir.

c) Ýþtirakin iflâsý
MADDE 1084 - (1) Donatma iþtiraki hakkýnda iflsýn açýlmasýyla da iþtirak sona erer.

2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller
MADDE 1085 - (1) Paydaþ donatanlardan birinin ölümü veya iflâsý, donatma iþtirakinin sona

ermesine sebep olmaz.
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XI- Tasfiye
MADDE 1086 - (1) Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin devri kararlaþtýrýlmýþsa, gemi

açýk arttýrmayla satýlýr ve iþtirak tasfiye olunur. Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir
hâlde bulunduðu mahkeme kararýyla saptanmadýkça, satýþ, ancak gemi baðlama limanýnda veya bir
Türk limanýnda bulunup da yerine getirmekle yükümlü olduðu bir navlun sözleþmesiyle henüz bað-
lý bulunmadýðý bir sýrada yapýlabilir. Satýþ þekli ve þartlarý paydaþ donatanlarýn hepsinin onaylarýy-
la verecekleri bir kararla deðiþtirilebilir.

(2) Satýþ þekli ve þartlarý veya tasfiye memurunun atanmasý hususunda paydaþ donatanlarýn uz-
laþamamalarý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý hâlinde, mahkeme gemiyi satmak ve iþ-
tiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru atar. Bu memurun haklarý, görevleri ve sorumluluðu
hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarý hakkýndaki hükümler kýyas yoluyla uygulanýr.

XII- Yetkili mahkeme
MADDE 1087 - (1) Paydaþ donatanlar aleyhine bu sýfatlarý dolayýsýyla diðer paydaþ donatan-

lar veya üçüncü kiþiler tarafýndan herhangi bir alacaktan dolayý geminin baðlama limaný mahkeme-
sinde dava açýlabilir.

(2) Davanýn paydaþ donatanlardan biri veya birkaçý aleyhine açýlmýþ olmasý hâlinde de ayný hü-
küm uygulanýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan

A) Özen yükümlülüðü
MADDE 1088 - (1) Kaptan, bütün iþlerinde, özellikle ifasý kendisine düþen sözleþmelerin ye-

rine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadýr.
B) Sorumluluðu
MADDE 1089 - (1) Kaptan, kusuruyla yol açtýðý zararlardan, özellikle bu Kýsým ile diðer Ký-

sýmlarda belirtilen görevlerini yapmamasýndan doðacak zararlardan dolayý, yolcular da dâhil, gemi
ve eþyayla ilgili herkese karþý sorumludur.

(2) Donatanýn emrine uymasý kaptaný sorumluluktan kurtarmaz.
(3) Durumu bilerek kaptana emir vermiþ olan donatan da sorumludur.
(4) Kaptanýn, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduðu sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasýna

iliþkin uluslararasý sözleþmelerden doðan sorumluluðunu sýnýrlandýrma hakký saklýdýr.
C) Görevleri
I- Geminin elveriþliliði ile ilgili olarak
1. Geminin denize ve yola elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1090 - (1) Kaptan; yola çýkmadan önce geminin denize ve yola elveriþli olmasýna ve

gemiye, gemi adamlarýna ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasýna dikkat etmek zorundadýr.
2. Geminin yüklemeye ve boþaltmaya elveriþli olup olmadýðýna dikkat etme
MADDE 1091 - (1) Kaptan; yükleme ve boþaltma araçlarýnýn kullanýlma amaçlarýna uygun du-

rumda olmasýna ve istifin, özel istifçiler tarafýndan yapýlsa bile, denizcilikte geçerli olan kurallara
uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesine dikkat etmek zorundadýr.
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(2) Kaptan; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarýnca, geminin aþýrý derecede yüklenmemesi-
ne; gerekli safranýn gemide bulunmasýna ve geminin ambarlarýnýn taþýnacak olan eþyayý kabule ve
korumaya elveriþli düzen ile de donatýlmýþ olmasýna dikkat etmek zorundadýr.

II- Yabancý mevzuata uyma

MADDE 1092 - (1) Kaptan; yabancý bir ülkede bulunduðu sýrada o ülke devletinin mevzuatý-
na, özellikle güvenlik, vergi ve gümrük kurallarýna uymamasýndan doðan zararlarý tazmin ile yü-
kümlüdür.

(2) Kaptan, gemisine harp kaçaðý niteliðine sahip olduðunu bildiði veya bilmesi gereken eþya-
yý yüklemesi sebebiyle ortaya çýkan zararý da tazmin ile yükümlüdür.

III- Yola çýkma

MADDE 1093 - (1) Kaptan, gemi kalkmaya hazýr olunca, elveriþli ilk fýrsatta yola çýkmak zo-
rundadýr.

(2) Kaptan, hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile,
geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný, uygun görülemeyecek bir þekilde geciktiremez.
Böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat almasý mümkünse, vakit
geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde
yerine baþka bir kiþiyi kaptan olarak býrakmak zorundadýr. Kaptan, seçiminde kusurlu olmadýkça,
kendisine vekâlet eden kaptanýn fiillerinden dolayý sorumlu tutulamaz.

IV- Gemide hazýr bulunma

MADDE 1094 - (1) Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep bulun-
madýkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamaz. Kaptan ayrýlmak zorun-
da kalýrsa, ayrýlmadan önce zabitler veya tayfalar arasýndan uygun birisini yerine vekil býrakmakla
yükümlüdür.

(2) Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunduðu za-
manda, yükleme baþlamadan önce ve boþaltma bittikten sonra da uygulanýr.

(3) Kaptan, yakýn bir tehlikenin varolmasý hâlinde veya gemi denizde bulunduðu sýrada, gemi-
den ayrýlmasýný haklý gösteren bir zorunluluk olmadýkça, gemide kalmakla yükümlüdür.

V- Kaptanýn gemi zabitlerine danýþmasý

MADDE 1095 - (1) Kaptan, bir tehlikenin varlýðý hâlinde, gemi zabitlerine danýþmaya gerek
görse bile, onlarýn verdikleri kararla baðlý olmayýp alacaðý önlemlerden daima kendisi sorumlu olur.

VI- Gemi jurnali

1. Tutma yükümlülüðü

MADDE 1096 - (1) Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculuk-
ta eþya veya safranýn yüklenmeye baþlanmasý anýndan itibaren geçecek belli baþlý olaylar yazýlýr.

(2) Gemi jurnali, kaptanýn gözetimi altýnda, ikinci kaptan tarafýndan ve onun özrü hâlinde biz-
zat kaptan veya kaptanýn gözetimi altýnda olmak þartýyla yetkin bir gemi adamý tarafýndan tutulur.

(3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüðü yoktur.
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2. Ýçeriði
MADDE 1097 - (1) Gemi jurnaline engel olmadýkça aþaðýdaki hususlar günü gününe yazýlýr:
a) Meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu,
b) Geminin izlediði rota ve aldýðý yol,
c) Geminin bulunduðu enlem ve boylam dairesi,
d) Sintinelerdeki su yüksekliði,
e) Ýskandil edilen su derinliði,
f) Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler,
g) Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler,
h) Gemi veya eþyanýn uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn ayrýntýlý açýklamasý,
i) Gemide iþlenen suçlar ve Nüfus Kanunu hükümleri saklý kalmak üzere, gemideki doðum ve

ölüm olaylarý.
(2) Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr.
VII- Deniz raporu
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar
MADDE 1098 - (1) Kaptan, yolculuk sýrasýnda gemiyi veya taþýnan eþyayý ilgilendiren veya

baþkaca bir maddî zarar doðurmasý mümkün olan bir kaza meydana geldiðinde, gemi zayi olsa bi-
le, bir deniz raporu düzenlenmesini isteme yetkili kiþilerce kendisinden istendiði takdirde buna zo-
runludur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya ilgisi olduðunu ispat eden herkes isteye-
bilir. Deniz raporunun, vakit kaybetmeksizin aþaðýda belirtilen yerlerde düzenlenmesi istenebilir:

a) Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise, kazadan sonra varýlan ilk limanda,
b) Gemi tamir edildiði veya eþya boþaltýldýðý takdirde barýnma limanýnda,
c) Yolculuk geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan bi-

ter ise, kaptanýn veya ona vekâlet eden kiþinin uðradýðý ilk elveriþli yerde.
(2) Kaptan, ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptan-

dan sonra, en yüksek rütbeli zabit tespit yaptýrmak zorundadýr.
(3) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuat hükümleri saklýdýr.
(4) Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde mahkemelerce düzenlenir. Diðer yerler-

de Türk Bayraklý gemiler için yerel mevzuat hükümleri saklý kalmak üzere Türk konsolosluklarý de-
niz raporu düzenler.

2. Tespit edilecek konular
MADDE 1099 - (1) Yolculuðun önemli olaylarý, özellikle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi ve-

ya azaltýlmasý için alýnan önlemler tam ve açýk olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir.
3. Usul
MADDE 1100 - (1) Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný gösteren bir

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diðer belgelerle birlikte 1098 inci maddede belirtilen
mahkemeye veya konsolosluða baþvurur.
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(2) Baþvuru üzerine mahkeme veya konsolosluk, tespit için mümkün olduðu kadar yakýn bir
gün belirler ve bunu uygun olan bir þekilde ilân eder. Ancak, gecikmesinde sakýnca görülen hâller-
de ilândan vazgeçilebilir.

(3) Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diðer kiþiler, mahkemede veya konsolosluk-
ta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler.

(4) Kaptan, gemi jurnaline dayalý olarak gerekli açýklamalarda bulunur. Gemi jurnali, mahke-
meye veya konsolosluða getirilemiyorsa veya tutulmasý zorunlu deðilse, bu hâllerin sebebleri bildi-
rilmelidir.

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüðünde gemi adamlarýndan mahkemeye gelmemiþ olan-
larý dinleyebileceði gibi, olaylarýn yeterince anlaþýlmasý için kaptan ve diðer gemi adamlarýna iste-
diðini de sorabilir.

(6) Kaptan, diðer gemi adamlarý ve olayla ilgisi bulunanlara doðru söylemeleri gerektiði ihtar
olunur.

4. Tutanaðýn aslýnýn saklanmasý

MADDE 1101 - (1) Tutanaðýn aslý mahkemece veya konsoloslukça saklanýr. Ýlgililerden iste-
yenlere onaylanmýþ örnekleri verilir.

VIII- Donatanýn menfaatlerini koruma

MADDE 1102 - (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiði sürece donatanýn menfaatlerini ko-
rumakla yükümlüdür.

D) Kanundan doðan temsil yetkisi

I- Donatanýn temsilcisi sýfatýyla

1. Kapsamý

a) Gemi baðlama limanýnda bulunduðu sýrada

MADDE 1103 - (1) Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ oldu-
ðu hukukî iþlemler, donataný baðlamaz; meðerki, kaptan kendisine ayrýca verilmiþ özel bir yetkiye
dayanarak hareket etmiþ veya borç diðer özel bir sebepten doðmuþ olsun.

(2) Kaptan baðlama limanýnda da gemi adamý tutmaya yetkilidir.

b) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada

MADDE 1104 - (1) Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan bu sýfatla geminin
donatýlmasýna, yakýt ve kumanyasýna, gemi adamlarýna, geminin denize, yola ve yüke elveriþli bir
hâlde tutulmasýna ve genel olarak yolculuðun güvenli bir þekilde sürdürülmesine iliþkin her türlü iþ-
lem ve tasarruflarý üçüncü kiþilerle donatan adýna yapmaya yetkilidir.

(2) Taþýma sözleþmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanýn yet-
kisi kapsamýndadýr.

(3) Yabancý bayraklý gemilerde, geminin malikine veya kiracýsýna açýlacak her türlü dava veya
takip, onlar hakkýnda geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir.
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c) Kredi iþlemleri
MADDE 1105 - (1) Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuðu yapmak için zorunluluk

bulunmasý hâlinde ve bu gereksinimlerin karþýlanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para ve-
ya veresiye mal almaya ve benzeri kredi iþlemlerini yapmaya yetkilidir.

(2) Birinci fýkrada kaptanýn yapmaya yetkili olduðu belirtilen iþlemlerin geçerliði, onun seçti-
ði iþlemin amaca uygun veya bu iþlemle saðlanan para veya diðer þeylerin fiilen geminin korunma-
sý veya yolculuk yapmak için kullanýlmýþ olup olmamasýna baðlý deðildir. Üçüncü kiþi, kaptanýn
yetkisiz olduðunu veya saðlanan krediyi baþka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduðunu biliyor-
sa yahut bunlarý bilmemesi aðýr bir ihmal oluþturuyorsa, kaptanýn yaptýðý iþlem donataný baðlamaz.

(3) Kaptanýn kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn kiþisel olarak sorumlu tutulmasý, ona
donatan tarafýndan açýk bir temsil yetkisi verilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.

2. Temsil yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý
MADDE 1106 - (1) Kaptanýn kanundan doðan temsil yetkisini sýnýrlandýrmýþ olan donatan, bu

sýnýrlandýrmalara kaptanýn uymadýðýný, sadece bunlarý bilen kiþilere karþý ileri sürebilir.

3. Fesihten sonra kaptanýn yetkilerinin kaldýrýlmasý
MADDE 1107 - (1) Kaptanla yaptýðý sözleþmenin feshini bildiren donatan, onun feshi bildirim

süresi içinde, yetkilerini kullanmasýný yasaklayabilir.

4. Kaptanýn vekâletsiz iþ görmesi
MADDE 1108 - (1) Vekâleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya

kendi adýna borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacaðý bakýmýndan üçüncü kiþilerden fark-
lý bir hakka sahip deðildir.

5. Donatanýn kaptanýn yaptýðý iþlemlerden doðan sorumluluðu
MADDE 1109 - (1) Donatan, kaptanýn onun adýna hareket ettiðini bildirerek veya bildirmeye-

rek, gemiyi sevk ve idare eden kiþi sýfatýyla kanunî yetkileri dâhilinde yaptýðý hukukî iþlemlerden
dolayý üçüncü kiþilere karþý hak iktisap eder ve borç altýna girer.

(2) Kaptan, ifasýný ayrýca üstlenmedikçe veya kanunî yetkilerini aþmadýkça, yapmýþ olduðu iþ-
lemlerden dolayý þahsen borç altýna girmez. Kaptanýn 1088 ve 1089 uncu maddelerden kaynakla-
nan sorumluluðu saklýdýr.

6. Kaptanýn donatana karþý hak ve yükümlülükleri
MADDE 1110 - (1) Donatan tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ olmadýkça, kaptan ile donatan arasýn-

daki iliþkilerde de kaptanýn yetkilerinin kapsamý, 1103 ilâ 1105 inci maddelerde yer alan hükümle-
re tâbidir.

(2) Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sýrasýnda meydana gelen olaylar, yaptýðý sözleþ-
meler ve açýlan davalar hakkýnda düzenli þekilde bilgi vermekle yükümlü olduðu gibi, þartlar elver-
dikçe bütün önemli iþlerde, özellikle 1105 inci maddede yazýlý durumlarda, yolculuðun deðiþtirilmesi
veya kesilmesi gerektiðinde ve olaðanüstü tamirler ile alýmlarda ondan talimat istemek zorundadýr.

(3) Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olaðanüstü tamirleri ve alým-
larý, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir.
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(4) Kaptan, donatana geminin baðlama limanýna dönüþünde ve onun her isteyiþinde hesap ver-
meye zorunludur.

(5) Kaptan, taþýtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altýnda
olursa olsun navlun dýþýnda aldýðý bütün paralarý da, donatanýn hesabýna alacak yazmak zorundadýr.

II- Kendi hesabýna gemiye eþya yükleme yasaðý

MADDE 1111 - (1) Kaptan, donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna gemiye eþya
yükleyemez. Bu yasaða uymadýðý takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eþya için, yükleme
yerinde ve zamanýnda istenebilecek en yüksek navlunu donatana ödemeye zorunludur. Donatanýn
kaptanýn ödediði navlunun karþýlamadýðý zararý için tazminat isteme hakký saklýdýr.

III- Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini koruma yükümlülüðü

1. Genel olarak

MADDE 1112 - (1) Kaptan, yolculuk esnasýnda yükle ilgili olanlarýn menfaati gereði eþyanýn
en iyi þekilde korunmasý için mümkün olan özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Kaptan, bir zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için özel önlemlerin alýnmasý gerekti-
ðinde, yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmaya ve mümkünse talimatlarýný almaya
ve durumun gereðine göre bu talimatlarý yerine getirmeye zorunludur. Talimat alýnmasý mümkün ol-
madýðý takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanlarý, bu gibi du-
rumlardan ve alýnan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düþeni yapar.

(3) Kaptan, bu gibi durumlarda eþyayý tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve eþyanýn bozulma-
sý yüzünden veya diðer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçile-
meyeceði anlaþýlýyorsa, eþyayý satmaya; korunmasý yahut daha ileri götürülmesi için gereken para-
yý saðlamak için rehnetmeye yetkilidir.

(4) Kaptan, yükle ilgili olanlarýn zamanýnda bizzat yapabilecek durumda olmamalarý koþuluy-
la, eþyanýn ziyaýndan ve hasara uðramasýndan doðan istem haklarýný, mahkemelerde veya mahkeme
dýþýnda kendi adýna kullanmaya yetkilidir.

2. Rotadan sapma

MADDE 1113 - (1) Yolculuðun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir durum
engellerse, kaptan durumun gereklerine ve olanaklar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduðu ta-
limata göre, yolculuða, baþka bir rota üzerinde devam edebileceði gibi kýsa veya uzun bir süre için
ara verebilir veya kalkma limanýna geri dönebilir.

(2) Taþýma sözleþmesinin sona ermesi hâlinde kaptan, 1211 inci madde hükümlerine göre
hareket eder.

3. Eþya üzerinde tasarruf yetkisi

a) Genel olarak

MADDE 1114 - (1) 1112 nci maddede yazýlý hâller dýþýnda kaptan, ancak yolculuðun devamý
için zorunluluk bulunduðu takdirde, eþya üzerinde onu satmak, rehnetmek veya kullanmak suretiy-
le tasarrufta bulunabilir.
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b) Müþterek avarya hâlinde
MADDE 1115 - (1) Kaptan, para gereksinimi müþterek avaryadan kaynaklanmýþ olup da bunu

karþýlamak için deðiþik önlemlerden birine baþvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgi-
lilere en az zarar verecek olanýný seçmek zorundadýr.

c) Diðer hâllerde
MADDE 1116 - (1) Müþterek avarya hâli bulunmadýðý takdirde, kaptan, sadece, para gereksi-

niminin baþka yolla karþýlanmasý olanaðý yoksa veya diðer önlemlerin alýnmasý donatan yönünden
katlanýlamayacak bir zararýn doðmasýna sebebiyet verecekse eþyayý satabilir, rehnedebilir veya di-
ðer bir þekilde eþya üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d) Kaptanýn iþlemlerinin donataný baðlamasý
MADDE 1117 - (1) Kaptan eþya üzerinde 1116 ncý maddede yazýlý olduðu þekilde tasarruf ettiði

takdirde, donatan, bundan zarar gören yükle ilgili kiþilerin uðradýklarý zararý tazmin ile yükümlüdür.

(2) Donatanýn ödeyeceði tazminat hakkýnda 1186 ncý madde hükmü uygulanýr. Eþyanýn satýþý
sonucunda elde edilen net satýþ bedeli 1186 ncý maddede yazýlý deðeri geçerse, onun yerine net sa-
týþ bedeli geçer.

4. Dýþ iliþkide iþlemlerin geçerliði
MADDE 1118 - (1) Kaptanýn, 1112 nci, 1114 üncü, 1115 inci ve 1117 nci maddelere göre yap-

týðý hukukî iþlemlerin geçerli olup olmadýðý, 1105 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Deniz Ticareti Sözleþmeleri
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Gemi Kira Sözleþmeleri
A) Tanýmý ve türleri
MADDE 1119 - (1) Gemi kira sözleþmesi öyle bir sözleþmedir ki, bununla kiralayan, belirli bir

süre için geminin kullanýlmasýný, kira bedeli karþýlýðýnda, kiracýya býrakmayý üstlenir.

(2) Kiralayanýn, gemi ile birlikte gemi adamlarýný da kiracýnýn emrine vermeyi üstlenmesi, söz-
leþmenin niteliðini deðiþtirmez.

B) Gemi kira senedi
MADDE 1120 - (1) Gemi kira sözleþmesinin taraflarýndan her biri, giderini vermek koþuluy-

la, sözleþme þartlarýný içeren bir gemi kira senedi (gemi kira çarter partisi) düzenlenmesini ve ken-
disine verilmesini isteyebilir.

C) Sicile þerh
MADDE 1121 - (1) Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmadýkça, taraflar, gemi kira sözleþmelerinin

Türk Gemi Siciline veya 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý gereðince Denizcilik Müsteþarlýðý tara-
fýndan tutulan özel sicile þerhini isteyebilirler.

(2) Bu þerh, sonraki maliklere, kiracýnýn gemi kira sözleþmesindeki koþullar çerçevesinde, ge-
miyi kullanmasýna izin vermek zorunluluðunu yükler.



---- 816 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

D) Hüküm ve sonuçlarý
I- Geminin kullanýlmasýndan doðan istemler
MADDE 1122 - (1) Kiracý, üçüncü kiþilerin, geminin iþletilmesinden dolayý, kiralayana karþý

yöneltecekleri tüm istemleri karþýlamak yükümlülüðü altýndadýr.
II- Geminin teslimi
MADDE 1123 - (1) Kiralayan, kiralanan gemiyi kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde denize elveriþ-

li ve sözleþme ile güdülen amaca uygun bir þekilde kullanmaða hazýr olarak kiracýya teslim etmek-
le yükümlüdür.

III- Giderler
MADDE 1124 - (1) Geminin ayýplarýndan doðan tamirler ile bu yüzden deðiþtirilen parçalarýn

giderleri kiralayana aittir.
(2) Geminin, ayýbýndan dolayý yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasý hâlinde, aþan

süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiþ ise geri verilir.
(3) Geminin bakýmý ve birinci fýkra kapsamýna girmeyen tamirleri ile parçalarýnýn deðiþtirilme-

si ve iþletilmesinden doðan giderler, kiracýya aittir.
IV- Gemiyi kullanma hakký
MADDE 1125 - (1) Kiracý, gemiyi tahsis amacýna uygun olarak sözleþme hükümleri çerçeve-

sinde dilediði gibi kullanabilir.
(2) Kiracý, kiralayanýn geminin donatýmý için sözleþme hükümlerine göre gemide býraktýðý her

tür malzeme ve techizatý, sözleþmenin bitiminde ayný nitelik ve nicelikte teslim etmek þartýyla kul-
lanma hakkýna sahiptir.

V- Sigorta
MADDE 1126 - (1) Kiracý, geminin geri verilmesine kadar doðacak denizcilik ve sorumluluk

rizikolarýna karþý sigorta yaptýrmak ve sigorta sözleþmesinin kurulduðunu kiralayana önceden bil-
dirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleþmesinde ve poliçesinde, kiralayanýn ismen bildirilmesi ve si-
gortanýn “kimin olacaksa onun hesabýna” yaptýrýlmasý zorunludur.

VI- Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasý
MADDE 1127 - (1) Gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülükler

kiracýya aittir. Geminin gemi adamlarýyla birlikte kiracýnýn emrine verildiði kira sözleþmelerinde,
gemi adamlarýnýn çalýþtýrýlmasýndan doðan bütün borç ve yükümlülüklerden kiralayan, kiracý ile
birlikte ve müteselsilen sorumlu olur.

VII- Geminin iadesi
MADDE 1128 - (1) Kiracý, sözleþme bitiminde gemiyi, teslim aldýðý hâliyle geri verir. Kiracý,

gemide ve tesisatýnda, normal bir kullaným tarzý sonucu meydana gelen eksiklik, deðiþiklik veya
aþýnmadan sorumlu deðildir.

VIII- Geminin geri verilmesinde gecikme
MADDE 1129 - (1) Sözleþmenin bitiminde gemiyi geri vermede geciktiði takdirde kiracý, ge-

ciktiði sürenin ilk onbeþ günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki ka-
tý üzerinden hesaplanacak bir tazminatý ödemekle yükümlüdür; meðerki kiralayan, daha yüksek bir
zarara uðradýðýný ispat etmiþ olsun.
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E) Uygulanacak hükümler
MADDE 1130 - (1) Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanununun adî kira

sözleþmeleri hakkýndaki hükümleri nitelikleri elverdiði ölçüde uygulanýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleþmesi

A) Tanýmý
MADDE 1131 - (1) Zaman çarteri sözleþmesi öyle bir sözleþmedir ki, bununla tahsis eden, do-

natýlmýþ bir geminin ticarî yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karþýlýðýnda tahsis olunana bý-
rakmayý üstlenir.

(2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayýlýr.

B) Zaman çarter partisi
MADDE 1132 - (1) Zaman çarter sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini vere-

rek, sözleþme þartlarýný içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir.

C) Taraflarýn haklarý ve borçlarý
I- Tahsis edenin borçlarý
MADDE 1133 - (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden,

belirlenen gemiyi,

a) Kararlaþtýrýlan tarihte ve yerde hazýr bulundurmak,

b) Sözleþme süresince gemiyi denize ve yola elveriþli ve sözleþmede belirtilen amaca uygun
bir hâlde bulundurmak

ile yükümlüdür.

II- Geminin ticarî yönetimi
MADDE 1134 - (1) Geminin, ticar yönetimi tahsis olunana aittir.

(2) Kaptan, tahsis olunanýn geminin ticar yönetimine iliþkin olarak zaman çarteri sözleþmesi
hükümleri çerçevesinde kendisine verdiði bütün talimatlara uymak zorundadýr.

III- Giderler
MADDE 1135 - (1) Geminin ticar iþletilmesinden doðan, özellikle makinelerinin düzenli bir

þekilde iþlemesini saðlayacak nitelik ve miktarda yakýtýn saðlanmasý için gerekli giderlere olduðu
gibi, tüm giderlere tahsis olunan katlanýr.

IV- Ücret ödeme borcu ve güvencesi
MADDE 1136 - (1) Tahsis ücreti, geminin ticarî yönetiminin, sözleþme þartlarý çerçevesinde

fiilen tahsis olunana býrakýldýðý günden baþlamak üzere aylýk olarak ve peþinen ödenir.

(2) Geminin hareketsiz kaldýðý sürenin en az yirmidört saati geçmiþ olmasý þartýyla, ticarî ba-
kýmdan yararlanýlabilir bir durumda olmadýðý süre için ücret ödenmez.

(3) Tahsis eden zaman çarteri sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için, tahsis olunana ait ta-
þýnýr ve kýymetli evrak üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca ha-
pis hakkýna, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uya-
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rýnca alacak rehnine ve bu navlunu güvence altýna almak üzere 1201 inci maddeye göre tanýnan ha-
pis hakkýna sahiptir; þu kadar ki, navlun borçlusu, alacak rehni kendisine bildirilmediði takdirde
tahsis olunana yapacaðý ödemeyle borcundan kurtulur.

V- Tahsis olunanýn sorumluluðu ve gemiyi geri verme yükümlülüðü
MADDE 1137 - (1) Tahsis olunan, geminin ticar yönetimi dolayýsýyla tahsis edenin uðradýðý

zararlardan sorumludur.
(2) Tahsis olunan, sözleþme bitiminde gemiyi sözleþmede belirlenen yerde ve hâlde geri ver-

mekle yükümlüdür. Bu yükümlülüðün ihlâli hâlinde, tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, za-
man çarteri sözleþmesinin bittiði tarihte ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katýný ödemekle yü-
kümlüdür, meðerki, bu yüzden daha yüksek bir zararýn meydana geldiði ispat edilmiþ olsun.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun (Denizde Eþya Taþýma) Sözleþmesi

BÝRÝNCÝ AYIRIM
Genel Hükümler

A) Sözleþmenin türleri
MADDE 1138 - (1) Navlun sözleþmesiyle taþýyan, navlun karþýlýðýnda;
a) Geminin tamamýný veya bir kýsmýný ya da belli bir yerini taþýtana tahsis ederek denizde eþ-

ya taþýmayý üstlenir (yolculuk çarteri sözleþmesi); veya
b) Ayýrdedilmiþ eþyayý (parça eþya) denizde taþýmayý üstlenir (kýrkambar sözleþmesi).
(2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna uygulanmaz.
B) Yolculuk çarter partisi
MADDE 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesi yapýldýðýnda taraflardan her biri, giderini ve-

rerek, sözleþme þartlarýný içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesi-
ni isteyebilir.

C) Kamaralar
MADDE 1140 - (1) Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar kapsam dýþý sayýlýr;

bununla beraber taþýtanýn izni olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.
D) Taþýyanýn; gemiyi denize, yola ve yüke elveriþli bulundurma yükümlülüðü
MADDE 1141 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde taþýyan, geminin denize, yola ve yüke el-

veriþli bir hâlde bulunmasýný saðlamakla yükümlüdür.
(2) Taþýyan, yükle ilgili olanlara karþý geminin denize, yola veya yüke elveriþli olmamasýndan

doðan zararlardan sorumludur; meðerki, tedbirli bir taþýyanýn harcamakla yükümlü olduðu dikkat ve
özen gösterilmekle beraber, eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe olanak bulunmamýþ olsun.

ÝKÝNCÝ AYIRIM
Yükleme ve Boþaltma

A) Yükleme
I- Demirleme yeri
MADDE 1142 - (1) Kaptan, eþyayý almak için gemiyi sözleþmede belirlenen yere demirler.
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(2) Sözleþmede yalnýzca geminin yükleme yapacaðý liman veya bölge belirlenmiþse, gemi, bu
liman veya bölge için tahsis edilmiþ bekleme alanýnda yükleme yerinin belirtilmesini bekler.

II- Yükleme giderleri
MADDE 1143 - (1) Sözleþme, yükleme limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa, yerel teamüller

ile aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiye kadar taþýma gideri taþýtana, yükleme gideri ise ta-
þýyana aittir.

III- Yüklenecek eþya
1. Kararlaþtýrýlandan baþka eþya
MADDE 1144 - (1) Kararlaþtýrýlan eþya yerine, ayný varma limaný için, taþýtan tarafýndan ge-

miye baþka eþya yükletilmek istenilirse taþýyan, bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile
yükümlüdür. Sözleþmede, eþya ferden belirlenmiþ ise bu hüküm uygulanmaz.

2. Doðru bildirimde bulunma yükümlülüðü
a) Eþya hakkýnda
MADDE 1145 - (1) Taþýtan ile yükleten, eþya hakkýnda taþýyana tam ve doðru beyanda bulun-

makla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan zarardan taþýya-
na karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise, ancak kusurlarý varsa sorumlu
olurlar.

(2) Taþýyanýn navlun sözleþmesi gereðince taþýtan ve yükleten dýþýndaki kiþilere karþý olan yü-
kümlülükleri ve sorumluluðu saklýdýr.

b) Caiz olmayan eþya ve yükleme hakkýnda
MADDE 1146 - (1) Taþýtan ve yükleten, harp kaçaðý veya ihracý, ithali veya transit olarak ge-

çirilmesi menedilmiþ olan eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda kanun hükümlerine, özellikle kol-
luk güçleri, vergi ve gümrük kanunlarýna aykýrý hareket ederlerse, taþýyana karþý sorumludur; bu
yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise ancak kusurlarý varsa sorumlu olurlar.

(2) Kaptanýn onayýyla hareket etmiþ olmalarý, taþýtan ve yükleteni diðer kiþilere karþý sorumlu-
luktan kurtarmaz. Bunlar eþyanýn elkonulmuþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten kaçýna-
mazlar.

(3) Eþya, gemiyi veya içindeki diðer eþyayý tehlikeye sokarsa, kaptan, bunu karaya çýkarmaya
veya zorunluluk hâllerinde denize atmaya yetkilidir.

c) Gizlice yüklenen eþya hakkýnda
MADDE 1147 - (1) Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gizlice gemiye eþya yükleyen kiþi de 1145 in-

ci maddeye göre bu yüzden doðacak zararý tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eþyayý tek-
rar karaya çýkarmaya ve gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye düþürürse gerektiðinde denize atmaya
yetkilidir. Kaptan eþyayý gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve
eþya için alýnan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir.

d) Tehlikeli eþya hakkýnda
MADDE 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkýndaki mevzuata göre tehlikeli sayýlan

eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksýzýn gemiye
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getirilirse, taþýtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye gö-
re sorumludur. Bu hâlde kaptan eþyayý her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çýkarmaya, imha
etmeye veya baþka suretle zararsýz hâle getirmeye yetkilidir.

(2) Kaptan, eþyanýn tehlikeli cins veya niteliðini bildiði hâlde, yüklemeye onay vermiþse, eþya
gemiyi veya diðer eþyayý tehlikeye soktuðu takdirde ayný þekilde hareket etmeye yetkilidir. Bu
hâlde de taþýyan veya kaptan, zararý tazmin etmekle yükümlü deðildirler. Müþterek avarya hâlinde
zararýn paylaþýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

3. Bilgi
MADDE 1149 - (1) Taþýyanýn veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâller-

de kaptanýn bilgisi hükmündedir.

IV- Baþka gemiye yükleme ve aktarma
MADDE 1150 - (1) Taþýyan, taþýtanýn iznini almadan eþyayý baþka gemiye yükleyemez, yük-

lerse bundan doðacak zarardan sorumlu olur; meðerki, eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ
olmasý hâlinde de zararýn meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taþýtana ait olsun.

(2) Tehlike hâlinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra
hükmü uygulanmaz.

V- Güverteye konacak eþya
MADDE 1151 - (1) Taþýyan, eþyayý güvertede taþýyamaz ve küpeþteye asamaz.

(2) Taþýyan eþyayý ancak yükleten ile arasýndaki anlaþmaya veya ticar teamüle uygunsa ya da
mevzuat gereði zorunluysa güvertede taþýyabilir.

(3) Taþýyan eþyanýn güvertede taþýnmasý veya taþýnabileceði hususunda yükleten ile anlaþtýðý
takdirde denizde taþýma senedine bu yolda yazýlý bir kaydý düþmesi gerekir. Böyle bir kaydýn düþül-
memesi hâlinde, güvertede taþýma hususunda bir anlaþmanýn varlýðýný ispat yükü taþýyana aittir; þu
kadar ki, taþýyan, denizde taþýma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kiþilere
karþý böyle bir anlaþmayý ileri sürmek hakkýna sahip deðildir.

(4) Eþyanýn güvertede taþýnmýþ olmasý birinci veya ikinci fýkraya aykýrý ise, taþýyan, güvertede
taþýmadan ileri gelen ziya, hasar veya geç teslimden Kanunun 1178 ve 1179 uncu maddelerine göre
sorumlu olur. Taþýyanýn sorumluluðun sýnýrlarý hakkýnda, yerine göre, Kanunun 1186 veya 1187 nci
maddeleri uygulanýr.

(5) Eþyanýn ambarda taþýnmasý hakkýndaki açýk anlaþmaya aykýrý olarak güvertede taþýnmasý,
taþýyanýn, Kanunun 1187 nci maddesi anlamýnda bir fiili veya ihmali sayýlýr.

VI- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþ deðilse, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, aþaðýdaki hükümlere uygun olarak taþýtana bir hazýrlýk bildiriminde bulunur.

(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.

(3) 1142 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-
rine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
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veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, taþýtanýn talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir talimata göre, ta-
þýtandan baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye yapýlýr. Bildirimin
muhatabý bulunamazsa veya muhatap bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþýtana bildi-
rilir. Bu takdirde, hazýrlýk bildirimi, bildirim giriþiminde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sayýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliði, herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Yükleme süresi
MADDE 1153 - (1) Yükleme süresi, hazýrlýk bildiriminin, muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk

takvim günü ve eðer yüklemeye fiilen baþlanmýþsa, o andan itibaren iþlemeye baþlar. Sürenin iþle-
meye baþladýðý anda, yüklemeye fiilen baþlanýlamamasý hâllerinde de 1156 ncý madde uygulanýr.

(2) Yükleme süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, yüklemenin yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, yükleme tesis ve araçlarý ve yükün
niteliði ile birlikte yükleme limaný düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, yükleme süresi için ayrýca bir ücret istenemez.

3. Sürastarya süresi
MADDE 1154 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, eþyanýn yükletilmesi için yükleme

süresinden fazla beklemek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.

(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da, sürastar-
ya süresi belirtilmemiþse, bu süre on gündür.

(3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn baþlar.

4. Sürastarya parasý
MADDE 1155 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.

(2) Sürastarya parasýnýn miktarý, sözleþme ile belirlenmiþse, taþýyan, sözleþmede belirlenen
miktarý aþan bir istemde bulunamaz.

(3) Sözleþmede miktarý belirlenmemiþse, sürastarya parasý olarak yükleme süresini aþan bekle-
me nedeniyle, taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý giderler ve yararlý giderler istenebilir.

(4) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu, taþýtan olup, sürastarya parasý
ödenmeden veya yeterli güvence verilmeden, taþýyan gemiyi yola çýkarmak zorunda deðildir.

(5) Yükleme limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur. Kullanýlmayan zaman birimi için sürastarya parasý istenemez.

(6) Navluna iliþkin hükümler, yükleme limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.

5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabý
MADDE 1156 - (1) Yükleme ve sürastarya süreleri takvime göre aralýksýz hesaplanýr.



---- 822 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Taþýtanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye tes-
limi mümkün olmayan günler de yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabýnda dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen raslantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye
alýnmasý mümkün olmayan günler ise bu sürelerin hesabýnda dikkate alýnmaz; sürastarya süresi
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parasý istenemez.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet alanýný ilgilendiren rastlan-
týsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý olanaðý bulunmayan günler
yükleme veya sürastarya sürelerine eklenir; þu kadar ki, yükleme süresi içinde olsa bile taþýtan bu
günler için taþýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, yüklemeye fiilen devam edildiði anda, sü-
reler durduðu yerden iþlemeye baþlar.

6. Hýzlandýrma primi
MADDE 1157 - (1) Yüklemenin, sözleþmede kararlaþtýrýlan yükleme süresinden önce bitiril-

mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, yükleme süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan sözleþme, navlunun saptanmasýna ve belirlenmesine iliþkin olarak yükleme veya
boþaltma limanýnda geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya iliþkin hükümleri dolanmak
amacýna yönelikse, birinci fýkra uygulanmaz.

VII- Yolculuk baþlamadan önce sözleþmenin feshi
MADDE 1158 - (1) Taþýtan, yolculuk çarteri sözleþmesini, gemi o sözleþme uyarýnca yükle-

mesini tamamlayýp yolculuða çýkýncaya kadar feshedebilir.

(2) Fesih tazminatý olarak, taþýyan sözleþmenin feshedilmesinden dolayý yoksun kaldýðý kazanç
ve o zamana kadar doðmuþ olan alacaklarýný isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaþtýrýlan toplam
navlunun yüzde otuzu, yoksun kalýnan kazanç sayýlýr. Feshedilen sözleþmenin ifasý için gereken sü-
re içinde, taþýyanýn, yeni navlun sözleþmeleri yapmak suretiyle elde ettiði kazanç, tazminat tutarýn-
dan indirilir.

(3) Fesih hakkýnýn, gemiye eþya alýndýktan sonra kullanýlmasý hâlinde, taþýyan, eþyanýn boþal-
týlmasý için gereken süreyi beklemek zorundadýr. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sa-
yýlmaz. Taþýtan, eþyanýn gemiden çýkarýlmasý nedeniyle taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý bütün gi-
derleri ve uðradýðý zararý tazmin etmek zorundadýr.

(4) Sözleþme uyarýnca birden fazla yolculuk yapýlacaksa, fesih hakký, henüz baþlamýþ olmayan
yolculuklardan her biri için ayrý ayrý veya hepsi için birlikte kullanýlabilir.

VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapýlmamasý
1. Yüklemenin hiç yapýlmamasý

MADDE 1159 - (1) Yükleme süresinin sonunda, 1152 nci maddenin üçüncü fýkrasý uyarýnca
gemi bekleme alanýnda bekliyorsa veya yükleme baþlamýþ deðilse, taþýyan, 1158 inci maddede ön-
görülen haklarý kullanmak üzere taþýtana faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araç-
larla da mümkün olmak üzere, yazýlý bildirimde bulunabilir. Sürastarya süresi kararlaþtýrýlmamýþsa,
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yükleme süresinin sonu itibarýyla yolculuk çarteri sözleþmesi feshedilmiþ sayýlýr ve taþýyan, 1158 in-
ci maddedeki haklarýný kullanabilir. Sürastarya süresinin kararlaþtýrýlmýþ olmasý hâlinde bu bildirim
üzerine taþýtan, derhal taþýyana sürastarya süresinin sonuna kadar beklemesine dair açýk bir talimat
vermezse, yükleme süresinin dolmasýyla yolculuk çarteri sözleþmesi feshedilmiþ sayýlýr ve taþýyan,
1158 inci maddeden doðan haklarý kullanabilir. Sürastarya süresinin sonunda hiç yükleme yapýlma-
mýþsa, yükleme süresinin sonuna kadar bildirimde bulunmamýþ olan taþýyan, bir bildirimde buluna-
rak 1158 inci maddeden doðan haklarý kullanabilir.

2. Eksik yükleme

MADDE 1160 - (1) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, ta-
þýyan, yüklemenin tamamlanmasý için daha fazla beklemek zorunda deðildir. Taþýyan, taþýtanýn ta-
limatýna dayanarak yükleme ve varsa sürastarya süresinden sonra beklemeye devam ederse, bu sü-
re için yaptýðý giderlerle bu yüzden uðradýðý zarara karþýlýk tazminat isteyebilir.

(2) Yükleme süresi ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi bittikten sonra, taþýyan, taþýnmasý
kararlaþtýrýlan eþyanýn tamamý yüklenmiþ olmasa bile, taþýtanýn istemi üzerine yola çýkmak zorun-
dadýr. Bu durumda taþýyan,

a) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun tamamýný,

b) Doðmuþ sürastarya ücretini,

c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldýðý giderleri ve uðradýðý zararý,

d) Alacaklarý, eksik yükleme sebebiyle kýsmen veya tamamen güvencesiz kalmýþsa, kendisine
ek güvence gösterilmesini,

isteyebilir. Þu kadar ki, kýsmen yüklenmeyen eþyanýn yerine baþka bir sözleþme uyarýnca eþya
taþýnmýþsa, bu eþya için alýnacak navlun, (a) bendine göre istenecek navlundan düþülür.

(3) Yükleme süresinin ve kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresinin sonunda, kararlaþtýrýlan eþya-
nýn tamamý yüklenmemiþ ve önceki iki fýkraya göre talimat da verilmemiþ ise, taþýyan, süre veril-
mesi suretiyle taþýtana ihtarda bulunup; ya sözleþmeyi feshedilmiþ sayarak 1158 inci maddeden do-
ðan haklarýný ya da yola çýkýlmasýna iliþkin talimat verildiðini kabul ederek ikinci fýkradan doðan
haklarýný kullanabilir.

IX- Birden çok yükleten veya taþýtanýn bulunmasý

1. Birden çok yükleten

MADDE 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmesine veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir
talimata göre eþya, ayný limanda birden çok kiþiden teslim alýnacaksa, hazýrlýk bildiriminin taþýtana
yapýlmasý gereklidir. 1152 ilâ 1160 ýncý madde hükümleri, birden çok yükleten bulunmasý dikkate
alýnmaksýzýn uygulanýr. Yükletenler, herbir eþya için, geminin yükleme yerinin deðiþtirilmesini is-
teyebilir; þu kadar ki, yer deðiþtirmenin, manevrasý da dâhil olmak üzere bütün giderleri taþýtana ait-
tir ve yükleme ile sürastarya süreleri yer deðiþtirme manevrasý sýrasýnda iþlemeye devam eder.

2. Birden çok taþýtan
MADDE 1162 - (1) Geminin belli kýsýmlarý veya yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz

yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleþme için
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ayrý ayrý uygulanýr; þu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleþtiðinde, gemiye alýn-
mýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer
bütün taþýtanlarýn onayý alýnmýþ olmadýkça taþýtan, eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez.

X- Kýrkambar sözleþmesi
1. Yükleme aný
MADDE 1163 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde taþýtan, taþýyanýn veya yetkili temsilcisinin çað-

rýsý üzerine, gecikmeden eþyayý yüklemek zorundadýr.
(2) Taþýtan gecikirse taþýyan, eþyanýn teslimini beklemekle yükümlü deðildir. Yolculuk, eþya

teslim alýnmadan baþlamýþ olsa bile, taþýtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; þu kadar ki, taþý-
yanýn teslim edilmiþ olmayan eþya yerine yüklediði eþyanýn navlunu, tam navlundan indirilir.

(3) Taþýyanýn, geciken taþýtandan navlun isteyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana
faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere yazýlý þekil-
de bildirmesi gerekir; aksi hâlde istem hakkýný kaybeder.

2. Taþýtanýn sözleþmeyi feshetmesi
MADDE 1164 - (1) Yüklemeden sonra taþýtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarýnca gü-

vence altýna alýnmýþ diðer alacaklarý ödeyerek veya 1202 nci madde uyarýnca güvence vererek söz-
leþmeyi feshedebilir; þu kadar ki, gemiye alýnmýþ olan eþyanýn boþaltýlmasý, yolculuðun gecikmesi-
ne veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diðer bütün taþýtanlarýn onayýný almýþ olmadýkça taþýtan,
eþyanýn boþaltýlmasýný isteyemez. Taþýyan eþyanýn gemiden çýkarýlmasý için yolculuðu deðiþtirme-
ye veya bir limana uðramak zorunda deðildir.

XI- Belgeleri verme yükümlülüðü
MADDE 1165 - (1) Her türlü navlun sözleþmesinde, taþýtan ve yükleten, eþyanýn teslim alýna-

caðý süre içinde o eþyanýn taþýnmasý için gerekli belgeleri taþýyana vermek zorundadýr.
(2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunlarýn gerçeðe uymayan beyanlarý

içermelerinden doðan zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgili diðer kiþilere karþý
1145 inci madde gereðince sorumludur.

B) Boþaltma
I- Demirleme yeri
MADDE 1166 - (1) Kaptan, eþyayý boþaltmak için gemiyi sözleþmede belirlenen yere demirler.
(2) Sözleþmede yalnýzca, geminin boþaltma yapacaðý liman veya bölge belirlenmiþse, gemi, bu

liman veya bölge için ayrýlmýþ bekleme alanýnda boþaltma yerinin belirlenmesini bekler.
II- Boþaltma giderleri
MADDE 1167 - (1) Sözleþme, boþaltma limaný düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamüller

ile aksi öngörülmüþ olmadýkça, eþyanýn gemiden çýkartýlmasý gideri taþýyana, geri kalan boþaltma
giderleri ise, gönderilene aittir.

III- Süreler
1. Hazýrlýk bildirimi
MADDE 1168 - (1) Boþaltmanýn belli bir günde baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþ deðilse, taþýyan ve-

ya yetkili bir temsilcisi, aþaðýdaki hükümlere uygun olarak gönderilene hazýrlýk bildiriminde bulunur.
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(2) Hazýrlýk bildirimi, gemi, 1166 ncý maddede öngörülen demirleme yerine varýnca yapýlýr.

(3) 1166 ncý maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hâllerde, hazýrlýk bildiriminde bulunulmasý üze-
rine gemiye boþaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliði, geminin selâmeti, yerel düzenlemeler
veya tesisler, verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi, bekleme alanýnda kalýr. Bu
hükmün uygulanmasýnda, liman yönetiminin talimatý, gönderilenin talimatý hükmündedir.

(4) Yolculuk çarteri sözleþmesine, koniþmentoya veya taþýtanýn sonradan verdiði geçerli bir tali-
mata göre, gönderilenden baþka bir kiþiye bildirimde bulunulmasý gerekiyorsa, bildirim bu kiþiye ya-
pýlýr. Bildirimin muhatabý bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçýnýrsa, bu durum derhal taþýtana
bildirilir. Bu takdirde hazýrlýk bildirimi, bildirim teþebbüsünde bulunulduðu tarihte yapýlmýþ sayýlýr.

(5) Hazýrlýk bildiriminin geçerliliði herhangi bir þekle baðlý deðildir. Hazýrlýk bildiriminin hü-
küm doðurmasý için, muhatabýna ulaþmasý zorunludur.

2. Boþaltma süresi
MADDE 1169 - (1) Hazýrlýk bildiriminin muhatabýna ulaþmasýný izleyen ilk takvim günü ve eðer

boþaltmaya fiilen baþlanmýþ ise, o andan itibaren boþaltma süresi iþlemeye baþlar. Sürenin iþlemeye
baþladýðý anda, boþaltmaya fiilen baþlanýlamamasý durumlarýnda da, 1172 nci madde uygulanýr.

(2) Boþaltma süresi sözleþme ile belirlenmemiþse, boþaltmanýn yirmidört saatlik kesintisiz ça-
lýþma ile yapýlmasý hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, boþaltma süresi olarak kabul edilir. Bu süre he-
saplanýrken, boþaltmanýn yapýlacaðý liman, taþýmayý yapan gemi, boþaltma tesis ve araçlarý ve eþya-
nýn niteliði ile birlikte, boþaltma limaný düzenlemeleri ve yerel teamül gözönünde bulundurulur.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, boþaltma süresi için ayrýca bir ücret istenemez.

3. Sürastarya süresi
MADDE 1170 - (1) Sözleþmede kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan, boþaltma süresinden fazla bekle-

mek zorundadýr. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir.

(2) Sözleþmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasýndan sözedilmiþ olup da sürastar-
ya süresi tayin edilmemiþse, bu süre on gündür.

(3) Sürastarya süresi, boþaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksýzýn iþleme-
ye baþlar.

4. Sürastarya parasý
MADDE 1171 - (1) Sürastarya süresi için taþýyana “sürastarya parasý” ödenir.

(2) Sürastarya parasýnýn miktarý, sözleþme ile öngörülmüþse taþýyan, sözleþmede belirtilen mik-
tarý aþan bir istemde bulunamaz.

(3) Sözleþmede miktarý tayin edilmemiþse, sürastarya parasý olarak, boþaltma süresini aþan
bekleme nedeniyle taþýyanýn yapmak zorunda kaldýðý giderler ve yararlý giderler istenebilir.

(4) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýnýn borçlusu taþýtandýr.

(5) Boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasý, sürastarya süresinin hesabýnda esas alýnan za-
man biriminin sonunda muaccel olur.

(6) Navluna iliþkin hükümler, boþaltma limanýnda doðan sürastarya parasýna kýyas yoluyla bi-
le uygulanamaz.
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5. Boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabý

MADDE 1172 - (1) Boþaltma ve sürastarya süreleri takvime göre aralýksýz hesaplanýr.

(2) Gönderilenin faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemi-
den karaya çýkarýlmasý mümkün olmayan günler dahi boþaltma ve sürastarya sürelerinin hesabýnda
dikkate alýnýr.

(3) Taþýyanýn faaliyet alanýnda gerçekleþen rastlantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden
çýkarýlmasý mümkün olmayan günler ise, bu sürenin hesabýnda dikkate alýnmaz; sürastarya süresi
içinde olsa bile bu günler için sürastarya parasý istenemez.

(4) Fýrtýna, buz istilâsý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendiren rast-
lantýsal sebepler dolayýsýyla eþyanýn gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmayan
günler bekleme süresine eklenir; þu kadar ki; boþaltma süresi içinde olsa bile gönderilen, bu günler
için taþýyana sürastarya parasý ödemekle yükümlüdür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fýkralarda yazýlý hâllerde, boþaltmaya fiilen devam edildiði anda, sü-
reler durduðu yerden iþlemeye baþlar.

6. Hýzlandýrma primi

MADDE 1173 - (1) Boþaltmanýn, sözleþmede kararlaþtýrýlan boþaltma süresinden önce bitiril-
mesi hâlinde, taþýyanýn, kullanýlmayan süre için taþýtana bir para ödemesini öngören anlaþmalar ge-
çerlidir. Bu paraya iliþkin sürenin hesaplanmasýnda, boþaltma süresinin hesabýna iliþkin kurallar uy-
gulanýr.

(2) Yapýlan anlaþma, navlunun tespit ve tayinine iliþkin olarak yükleme veya boþaltma lima-
nýnda geçerli olan yönetime, malî konulara veya cezaya iliþkin hükümleri dolanmak amacýna yöne-
likse, birinci fýkra uygulanmaz.

IV- Boþaltmanýn hiç veya süresinde yapýlmamasý

MADDE 1174 - (1) Gönderilen, eþyayý almaya hazýr olduðunu bildirip de boþaltma süresini ve
kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya süresi içinde eþyanýn tamamýný teslim almamýþsa, taþýyan, gönderile-
ne haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen haklarý kul-
lanabilir.

(2) Gönderilen, eþyayý teslim almaktan kaçýnýr yahut 1168 inci maddede yazýlý bildirim üzeri-
ne eþyayý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez veya bulunamazsa taþýyan, birinci fýkrada
gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda durumu taþýtana bildirmek zorundadýr.

(3) Önceki fýkralarda düzenlenen hâllerde, gönderilenin gecikmesi veya tevdi iþlemi yüzünden
boþaltma süresi geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya parasý isteyebilir. Sürastarya süresi dolduktan sonra-
ki gecikmeler nedeniyle taþýyan, uðradýðý bütün zararýn tazminini isteyebilir.

V- Kýsmî çarter sözleþmelerinde

MADDE 1175 - (1) Geminin belli kýsýmlarý veya yerleri için birden çok taþýtan ile baðýmsýz
yolculuk çarteri sözleþmeleri yapýlmýþsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleþme için ayrý ayrý
uygulanýr.
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VI- Kýrkambar sözleþmesi
1. Boþaltma iþleri
MADDE 1176 - (1) Kýrkambar sözleþmesinde gönderilen, taþýyanýn veya yetkili bir temsilci-

sinin bildirimi üzerine gecikmeden eþyayý teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanýnmýyorsa
bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapýlýr.

(2) 1174 üncü madde hükmü kýrkambar sözleþmelerine de uygulanýr. Bu maddeye göre taþýta-
na yapýlmasý gereken bildirim yerel teamüle göre ilân yoluyla olur.

2. Taþýtanýn üçüncü þahýslarla yaptýðý kýrkambar sözleþmeleri
MADDE 1177 - (1) Geminin tamamý veya bir kýsmý yahut belli bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ

olup da taþýtan üçüncü þahýslarla kýrkambar sözleþmeleri yapmýþ bulunursa, yolculuk çarteri sözleþ-
mesini yapmýþ olan taþýyanýn hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi
olmakta devam eder.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taþýyanýn Sorumluluðu ve Haklarý

A) Taþýyanýn sorumluluðu
I- Genel olarak
MADDE 1178 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinin ifasýnda, özellikle eþyanýn yükletilmesi, is-

tifi, elden geçirilmesi, taþýnmasý, korunmasý, gözetimi ve boþaltýlmasýnda tedbirli bir taþýyandan
beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

(2) Taþýyan, eþyanýn ziyaý veya hasarýndan yahut geç tesliminden doðan zararlardan, ziya, ha-
sar veya gecikmenin, eþyanýn taþýyanýn hâkimiyetinde bulunduðu sýrada meydana gelmiþ olmasý
þartýyla sorumludur.

(3) Eþya, yükleten veya onun adýna veya hesabýna hareket eden bir kiþiden, yahut yükleme li-
manýnda uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn taþýnmak üzere kendilerine teslimi zo-
runlu makamlardan ya da üçüncü kiþilerden taþýyanca teslim alýndýðý andan;

a) Taþýyan tarafýndan gönderilene teslim edildiði ana veya
b) Gönderilenin eþyayý teslim almaktan kaçýndýðý hâllerde sözleþme veya kanun hükümlerine

yahut boþaltma limanýnda uygulanan ticar teamüle uygun olarak gönderilenin emrine hazýr tutuldu-
ðu ana ya da

c) Boþaltma limanýnda geçerli kanun ve düzenlemeler uyarýnca eþyanýn kendilerine teslimi zo-
runlu makamlara veya üçüncü kiþilere teslim edildiði ana kadar,

taþýyanýn hâkimiyetinde sayýlýr.
(4) Eþya, navlun sözleþmesinde belirlenen boþaltma limanýnda açýkça kararlaþtýrýlmýþ olan sü-

re veya açýkça kararlatýrýlmýþ bir süre yoksa, olayýn özelliklerine göre tedbirli bir taþýyandan eþya-
nýn tesliminin akla yatkýn olarak istenebileceði süre içinde teslim edilmediði takdirde teslimde ge-
cikme vardýr.

(5) Eþyanýn zayi olmasýna dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kiþi, dördüncü fýkra
uyarýnca teslim süresinin dolmasýndan itibaren aralýksýz altmýþ gün içinde teslim olunmayan eþyayý
zayi olmuþ sayabilir.
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II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri
1. Taþýyana yükletilemeyecek sebep
MADDE 1179 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kastýndan veya ihmalinden doðmayan sebep-

lerden ileri gelen zarardan veya gecikmeden taþýyan sorumlu deðildir. Taþýyanýn veya adamlarýnýn
kastýnýn veya ihmalinin bu zarara veya gecikmeye sebebiyet vermediðini ispat yükü, bunu ileri sü-
ren kiþiye aittir.

(2) “Taþýyanýn adamlarý” terimi, taþýmada kullanýlan geminin adamlarýný, taþýyanýn taþýma iþlet-
mesinde çalýþan veya kendisini temsile yetkili kýldýðý kiþileri ve taþýma iþletmesinde çalýþmasa bile
navlun sözleþmesinin ifasýnda kullandýðý diðer kiþileri kapsar. Fiilî taþýyana iliþkin hükümler saklýdýr.

2. Teknik kusur ve yangýn
MADDE 1180 - (1) Zarar, geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine iliþkin bir hareke-

tin veya yangýnýn sonucu olduðu takdirde, taþýyan yalnýz kendi kusurundan sorumludur. Daha çok
yükün menfaati gereði olarak alýnan önlemler, geminin teknik yönetimine dâhil sayýlmaz.

(2) Tereddüt hâlinde zararýn, teknik yönetimin sonucu olmadýðý kabul edilir.

3. Denizde kurtarma
MADDE 1181 - (1) Taþýyan, müþterek avarya hâli hariç, denizde can ve eþya kurtarmadan ve-

ya kurtarma teþebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu deðildir. Teþebbüs, sadece eþya kurtar-
maya yönelikse, ayný zamanda akla yatkýn bir hareket tarzý oluþturmasý gerekir.

III- Taþýyanýn kusursuzluk ve uygun nedensellik baðý karinelerinden yararlandýðý du-
rumlar

MADDE 1182 - (1) Zararýn aþaðýdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde taþýyan ve adamlarý,
kusursuz sayýlýr:

a) Denizin veya geminin iþletilmesine elveriþli diðer sularýn tehlike ve kazalarý;

b) Harp olaylarý, karýþýklýk ve ayaklanmalar, kamu düþmanlarýnýn hareketleri, yetkili makam-
larýnýn emirleri veya karantina sýnýrlamalarý;

c) Mahkemelerin el koyma kararlarý;

d) Grev, lokavt veya diðer çalýþma engelleri;

e) Yükleten, taþýtan ve eþyanýn maliki ile bunlarýn temsilcilerinin ve adamlarýnýn fiil veya ih-
malleri;

f) Hacim veya tartý itibarýyla kendiliðinden eksilmeden veya eþyanýn gizli ayýplarý ya da eþya-
nýn kendisine özgü doðal cins ve niteliði;

g) Ambalajýn yetersizliði;

h) Ýþaretlerin yetersizliði.

(2) Birinci fýkradaki sebeplerin ortaya çýkmasýna taþýyanýn sorumlu olduðu bir olayýn yol açtý-
ðý ispatlanýrsa, taþýyan sorumluluktan kurtulamaz.

(3) Zararýn durumun gereklerine göre birinci fýkrada yazýlý sebeplerin birinden ileri gelmesi
mümkün ise, zararýn bu sebebten ortaya çýktýðý varsayýlýr; ancak, aksi ispatlanabilir.
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IV- Sebeplerin birleþmesi
MADDE 1183 - (1) Taþýyanýn veya adamlarýnýn kusurunun diðer bir sebeble birlikte ziya, ha-

sar veya teslimdeki gecikmeye yol açmasý hâlinde, taþýyan, ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin
sadece belirtilen kusura baðlanabilen kýsmýndan sorumludur; þu kadar ki, böyle bir kýsmî sorumlu-
luk için ziya, hasar veya teslimdeki gecikmenin söz konusu kusura baðlanamayacak kýsmýnýn taþý-
yanca ispatý gerekir.

V- Ýnceleme ve bildirim
1. Ýnceleme
MADDE 1184 - (1) Gönderilen eþyayý teslim almadan, taþýyan, kaptan veya gönderilen, eþya-

nýn hâl ve durumunu, ölçü, sayý veya tartýsýný tespit ettirmek amacýyla onlarý mahkemeye veya yet-
kili diðer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diðer ta-
raf da incelemede hazýr bulundurulur.

(2) Ýnceleme giderleri, baþvuruda bulunana aittir. Ýnceleme için gönderilen baþvuruda bulunup
da, sonuçta taþýyanýn tazminat vermesi gereken bir ziya veya hasar belirlenirse inceleme giderleri
taþýyana ait olur.

2. Bildirim
MADDE 1185 - (1) Ziya veya hasarýn en geç eþyanýn gönderilene teslimi sýrasýnda taþýyana

yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Ziya veya hasar dýþýndan belli deðilse, bildirimin eþyanýn gönderi-
lene teslimi tarihinden itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir.
Ýhbarnamede ziya veya hasarýn neden ibaret olduðunun genel olarak belirtilmesi gereklidir.

(2) Eþyanýn incelenmesi taraflarýn katýlýmýyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus
için resmen atanmýþ uzmanlar tarafýndan yapýlmýþsa bildirime gerek yoktur.

(3) Gerçek veya olasý bir ziya veya hasarýn söz konusu olmasý hâlinde taþýyan ve gönderilen,
eþyanýn incelenmesi ve koli sayýsýnýn belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü kolaylýðý
göstermekle yükümlüdürler.

(4) Eþyanýn ziya veya hasarý ne bildirilmiþ, ne de tespit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn eþyayý de-
nizde taþýma senedinde yazýlý olduðu gibi teslim ettiði ve eþyada bir ziya veya hasarýn meydana gel-
diði kanýtlanýrsa, bu zararýn taþýyanýn sorumlu olmadýðý bir sebepten ileri geldiði kabul olunur. Þu
kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir.

(5) Eþyanýn teslimindeki gecikmenin, gönderilen tarafýndan, onun kendisine teslimi tarihinden
itibaren aralýksýz olarak hesaplanacak altmýþ gün içinde taþýyana yazýlý olarak bildirilmesi þarttýr.
Süresinde bildirim yapýlmayan gecikme zararlarý için tazminat ödenmez.

(6) Eþya bir fiilî taþýyan tarafýndan teslim edilmiþse, bu madde uyarýnca kendisine yapýlan her
bildirim taþýyana yapýlmýþ gibi ve taþýyana yapýlan her bildirim de fiilî taþýyana yapýlmýþ gibi hü-
küm ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zâbiti dâhil olmak üzere, taþýyan veya fiilî taþýyan ad ve
hesabýna hareket eden bir kiþiye yapýlan bildirim, taþýyana veya fiilî taþýyana yapýlmýþ sayýlýr.

VI- Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakký
1. Sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1186 - (1) Eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin her türlü ziya veya hasar nedeniyle

taþýyan, her hâlde, hangi sýnýr daha yüksek ise o sýnýrýn uygulanmasý kaydýyla, koli veya ünite baþý-
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na 666,67 Özel Çekme Hakkýna veya ziyaa ya da hasara uðrayan eþyanýn gayri safî aðýrlýðýnýn her
bir kilogramý için iki Özel Çekme Hakkýný karþýlayan tutarý aþan zarar için sorumlu olmaz; meðer-
ki, eþyanýn cinsi ve deðeri, yüklemeden önce yükleten tarafýndan bildirilmiþ ve denizde taþýma se-
nedine yazýlmýþ olsun. Özel Çekme Hakký, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaþtýrýlan di-
ðer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca belirlenen deðerine göre Türk Lirasýna
çevrilir.

(2) Taþýyanýn ödemesi gereken tazminatýn toplamý, eþyanýn navlun sözleþmesine uygun olarak
gemiden boþaltýldýðý veya boþaltýlmasý gereken yerdeki ve tarihteki deðerine göre hesaplanýr. Eþya-
nýn deðeri, borsa fiyatýna veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatýna veya her ikisinin de yok-
luðu hâlinde ayný nitelikte ve kalitede eþyanýn olaðan deðerine göre belirlenir.

(3) Eþya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taþýma gerecine konmuþ ise, denizde ta-
þýma senedine söz konusu taþýma gerecinin içeriði olarak yazýlmýþ her koli veya ünite, ayrý bir koli
veya ünite sayýlýr. Aksi hâlde, böyle bir taþýma gereci, tek bir koli veya ünite sayýlýr. Bizzat taþýma
gereci ziyaa veya hasara uðrarsa, taþýyana ait veya onun tarafýndan saðlanmýþ olmadýkça, taþýma ge-
reci ayrý bir koli sayýlýr.

(4) Yükletenin birinci fýkra uyarýnca yaptýðý bildirim denizde taþýma senedine yazýlmýþsa, bu
kayýtlar karine oluþturur, ancak bu karine taþýyan bakýmýndan baðlayýcý deðildir; 1239 uncu madde-
nin üçüncü fýkrasý, söz konusu kayýtlar hakkýnda uygulanmaz.

(5) Yükleten eþyanýn cinsini veya deðerini kasten gerçeðe aykýrý bildirmiþse, taþýyan, her hâlde,
eþyanýn uðradýðý veya eþyaya iliþkin ziya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz.

(6) Taþýyanýn, taþýma süresinin aþýlmasýndan doðan sorumluluðu, geciken eþya için ödenecek
navlunun ikibuçuk katý ile sýnýrlýdýr; þu kadar ki, bu tutar, navlun sözleþmesine göre ödenecek top-
lam navlun miktarýndan fazla olamaz.

(7) Taþýyanýn, birinci ve altýncý fýkralarýn birlikte uygulanmasý hâlinde toplam sorumluluðu, eþ-
yanýn tam ziyaýndan sorumluluðu hâlinde birinci fýkra gereðince tazminle yükümlü olacaðý tutarý
geçemez.

(8) Taraflar, birinci ve altýncý fýkralarda öngörülen sýnýrlardan daha yüksek tutarlar kararlaþtý-
rabilirler, þu kadar ki, birinci fýkra bakýmýndan taraflarýn kararlaþtýrdýðý sýnýr, o fýkrada öngörülen sý-
nýrlardan hangisi yüksek ise, o sýnýrdan daha düþük olamaz.

2. Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn kaybý
MADDE 1187 - (1) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep

olmak kastý ile veya pervasýzca bir davranýþla ve olasý böyle bir zarar veya gecikmenin meydana ge-
leceði bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edildiði taktirde taþýyan,
1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep olmak kastý ile
veya pervasýzca bir davranýþla ve muhtemelen böyle bir zarar veya gecikmenin meydana geleceði
bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiði ispat edilen taþýyanýn adamlarý da,
1190 ýncý maddenin ikinci fýkrasý hükmüne dayanarak 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sý-
nýrlarýndan yararlanamazlar.
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VII- Tazminat istemi için süre
1. Hak düþürücü süre
MADDE 1188 - (1) Eþyanýn ziyaý veya hasarý ile geç tesliminden dolayý taþýyana karþý her tür-

lü tazminat istem hakký, bir yýl içinde yargý yoluna baþvurulmadýðý takdirde düþer.
(2) Bu süre taþýyanýn eþyayý veya bir kýsmýný teslim ettiði veya eþya hiç teslim edilmemiþse,

onun teslim edilmesinin gerektiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Sorumlu tutulan kiþinin rücu davasý, birinci fýkrada öngörülen hak düþürücü sürenin sona

ermesinden sonra da açýlabilir. Ancak, rücu davasý açma hakký, bu hakka sahip olan kiþinin, istenen
tazminat bedelini ödediði veya aleyhine açýlan tazminat davasýnda dava dilekçesini tebellüð ettiði
tarihten itibaren doksan gün içinde kullanýlmadýkça düþer.

(4) Bu süre, taraflarýn dava sebebinin doðmasýndan sonra yapacaklarý bir anlaþma ile uzatýlabilir.
2. Hak düþürücü süre itirazýndan yararlanma hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 1189 - (1) Tazminat isteminin muhatabý, zarar göreni dava açma süresini kaçýrmasý so-

nucunu doðuracak þekilde oyalarsa, hak düþürücü sürenin geçmiþ olduðu itirazýndan yararlanamaz.
(2) Bu takdirde, dava açma süresi, zarar görenin, bu durumu öðrendiði tarihten itibaren iþleme-

ye baþlar.
VIII- Sözleþmeye dayanmayan istemlere uygulama
MADDE 1190 - (1) Taþýyanýn sorumluluktan kurtulmasý sonucunu doðuran durumlarda so-

rumluluk sýnýrlarýna iliþkin hükümler, navlun sözleþmesine konu olan eþyanýn ziya, hasar veya geç
teslimi yüzünden, taþýyan aleyhine sözleþmeye, haksýz fiile veya diðer bir sebebe dayanýlarak açý-
lacak bütün davalarda uygulanýr.

(2) Böyle bir dava, taþýyanýn adamlarýndan biri aleyhine açýlýrsa görevi veya yetkisi sýnýrlarý
içinde hareket ettiðini ispat etmek kaydýyla, o da, taþýyan için geçerli olan sorumluluktan muaf ol-
ma sebepleri ile sorumluluk sýnýrlamalarýndan yararlanabilir.

(3) Taþýyan ile onun adamlarýndan istenebilecek olan tazminat miktarlarýnýn toplamý, 1187 nci
madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, 1186 ncý maddede öngörülen sorumluluk sýnýrýný aþamaz.

IX- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
1. Genel olarak
MADDE 1191 - (1) Taþýmanýn gerçekleþtirilmesi, kýsmen veya tamamen bir fiilî taþýyana bý-

rakýldýðý takdirde, taþýyan, navlun sözleþmesine göre böyle bir býrakma hakkýna sahip olup olmadý-
ðý dikkate alýnmaksýzýn, taþýmanýn tamamýndan sorumlu kalmaya devam eder. Taþýyan, fiilî taþýya-
nýn ve onun taþýma borcunun ifasýnda kullandýðý ve görevi ve yetkisi sýnýrý içinde hareket eden
adamlarýnýn fiil ve ihmallerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumludur.

(2) Bu Kanunun taþýyanýn sorumluluðuna iliþkin olan tüm hükümleri, fiilî taþýyanýn bizzat ger-
çekleþtirdiði taþýmadan sorumluluðu hakkýnda da geçerlidir. Fiilî taþýyanýn adamlarýnýn aleyhine da-
va açýlmasý hâlinde 1187 nci maddenin ikinci fýkrasý ile 1190 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.

(3) Taþýyanýn kanunen kendisine yüklenmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya taný-
nan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel anlaþmalar, açýk ve yazýlý onayý olmadýkça, fiilî ta-
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þýyan hakkýnda hüküm ifade etmez; fakat, bu hususta yapýlmýþ olan özel bir anlaþma fiilî taþýyanýn
onayý olmasa da taþýyaný baðlamaya devam eder.

(4) Taþýyan ve fiilî taþýyan ayný zarardan sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde sorumluluklarý
müteselsildir.

(5) Taþýyan, fiilî taþýyan ve bunlarýn adamlarý tarafýndan ödenecek tazminatýn toplamý, bu Ka-
nunda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný aþamaz.

(6) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiilî taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.
2. Sorumsuzluk þartý
MADDE 1192 - (1) 1191 inci maddenin birinci fýkrasý hükmüne halel gelmemek kaydýyla, bir

navlun sözleþmesinde, sözleþmenin konusunu oluþturan bir taþýmanýn belirli bir kýsmýnýn taþýyan-
dan baþka bir kiþi tarafýndan gerçekleþtirileceðinin öngörülmüþ olmasý durumunda, sözleþmeye, ta-
þýmanýn ilgili bölümünde taþýnan eþya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana gelecek ziya, ha-
sar veya teslimdeki gecikmeden taþýyanýn sorumlu olmayacaðýna iliþkin þart konabilir; þu kadar ki,
sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bu tür anlaþmalar, yetkili Türk mahkemesinde fiilî ta-
þýyan aleyhine dava açýlamadýðý hâllerde geçersizdir. Ziyaýn, hasarýn ve teslimdeki gecikmenin eþ-
ya fiilî taþýyanýn hâkimiyetinde iken meydana geldiðini ispat yükü, taþýyana aittir.

(2) Sorumluluðu sýnýrlayan veya ortadan kaldýran bir þartýn geçerliði, fiilî taþýyanýn adý, unva-
ný ve iþyeri adresinin navlun sözleþmesinden anlaþýlmasýna baðlýdýr. Navlun sözleþmesinin kurul-
masý sýrasýnda taþýmayý gerçekleþtirecek fiilî taþýyan belirlenmiþ deðilse, taþýyan, belirlendiði anda
ve en geç eþyanýn fiilî taþýyana teslimi ardý sýra derhal gönderilene fiilî taþýyanýn adýný, unvanýný ve
iþyeri adresini bildirir. Bu bildirim yapýlmadýðý takdirde, taþýyanýn sorumluluðu devam eder.

(3) Fiilî taþýyan, eþyanýn hâkimi olduðu sýrada ortaya çýkan ziyadan, hasardan veya teslimdeki
gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca sorumludur.

B) Taþýyanýn haklarý
I- Navlun ödenmesini istem hakký
1. Miktarý
a) Ölçü, tartý veya sayý üzerine
MADDE 1193 - (1) Navlun, eþyanýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine þart edilmiþ ise, tereddüt

hâlinde, navlun miktarý gönderilene teslim edilen eþyanýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre belirlenir.
b) Zaman üzerine
MADDE 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, yüklemenin belli bir günde

baþlayacaðý kararlaþtýrýlmýþsa o günden, deðilse 1152 nci madde uyarýnca hazýrlýk bildiriminde bu-
lunulduðu günü izleyen günden itibaren iþlemeye baþlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuða hazýr
olunduðunun haber verildiði günü izleyen günden ve bu haber yolculuðun baþlamasýndan bir gün
öncesine kadar verilmemiþse, geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemeye baþlar.

(2) Sürastarya öngörülmüþse, sürastarya süresince zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun iþlemez.
(3) Zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ navlun, boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez.
(4) Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse, zaman üzerine kararlaþtýrýlmýþ

navlun, 1221 inci maddenin birinci fýkrasý ve 1222 nci maddenin ikinci fýkrasý hükümleri saklý kal-
mak üzere, araya giren günler için de ödenir.
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c) Kararlaþtýrýlmamýþsa
MADDE 1195 - (1) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþ-

sa, yükleme zamaný ve yerinde mûtad olan navlun ödenir.

(2) Taþýnmak üzere teslim alýnan eþya kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise, fazlasý için de sözleþ-
mede belirlenen miktarýn oranlanmasýna göre navlun ödenir.

d) Navlun dýþýnda kalan prim ve giderler
MADDE 1196 - (1) Taþýyan, navlun dýþýnda, pey akçesi, prim, bahþiþ ve benzeri bir ad altýnda

baþkaca hiçbir istemde bulunamaz.

(2) Aksine sözleþme yoksa, gemiciliðin olaðan ve olaðanüstü giderleri, özellikle kýlavuz, li-
man, fener, romörkaj, karantina, buz kýrdýrma ve bunlara benzer hizmetlere iliþkin resimler ile üc-
retleri ödemek ve bu giderleri doðuran sebeplere iliþkin önlemleri almak navlun sözleþmesi hüküm-
lerine göre yükümlü olmasa bile, yalnýz taþýyana düþer.

(3) Müþterek avarya hâlleriyle eþyanýn korunmasý, güvenlik altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için
yapýlan giderler hakkýnda ikinci fýkra hükmü uygulanmaz.

2. Muacceliyeti
MADDE 1197 - (1) Navlun, eþyanýn tesliminin istendiði anda ve her hâlde boþaltma süresinin

sonunda muaccel olur.

3. Eþyanýn navlun yerine býrakýlmasý
MADDE 1198 - (1) Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn eþya-

yý navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz.

4. Ziyaa uðrayan eþya
MADDE 1199 - (1) Boþaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda ziyaa uðrayan eþya

için navlun ödenmez ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr. Navlun götürü kararlaþtýrýlmýþ ise eþyanýn bir
kýsmýnýn ziyaý, navlunun o oranda indirilmesini istemeye hak verir.

(2) Doðasý sebebiyle özellikle içinden bozulma, kendiliðinden eksilme ve olaðan akma ve sýz-
ma yüzünden ziyaa uðrayan eþya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiþ olup olmadýklarýna
bakýlmaksýzýn navlun ödenir.

(3) Müþterek avarya dolayýsýyla feda edilmiþ olan eþyaya düþen navlun için ödenecek garame
paylarý hakkýnda müþterek avarya hükümleri uygulanýr.

5. Borçlusu
MADDE 1200 - (1) Navlunun borçlusu taþýtandýr.

II- Hapis hakký
1. Genel olarak
MADDE 1201 - (1) Taþýyan, navlun sözleþmesinden doðan bütün alacaklarý için Türk Medenî

Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýna sahiptir.

(2) Hapis hakký, sadece, üzerinde hapis hakký kullanýlan eþyanýn taþýndýðý yolculuktan doðan
alacaklarý güvence altýna alýr.
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(3) Hapis hakký ancak, alacaðý güvenceye alacak miktardaki eþya üzerinde kullanýlabilir. Þu ka-
dar ki, müþterek avarya ve kurtarma alacaklarý için taþýyan, eþyanýn tümü üzerinde hapis hakký kul-
lanabilir.

2. Çekiþmeli tutarýn yatýrýlmasý ve güvence
MADDE 1202 - (1) Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda uyuþmazlýk çýkarsa, çekiþmeli tutar, mah-

kemece belirlenecek yere yatýrýlýr yatýrýlmaz, taþýyan eþyayý teslim etmek zorundadýr.

(2) Taþýyan, eþyanýn tesliminden sonra, yeterli güvence göstererek yatýrýlmýþ olan tutarý çekebilir.

III- Üçüncü kiþi gönderilenin durumu
1. Ödeme yükümlülüðünün doðmasý
MADDE 1203 - (1) Eþya taþýtandan baþka bir kiþiye teslim edilecekse, bu kiþi, navlun sözleþ-

mesi veya koniþmento ya da diðer bir denizde taþýma senedi uyarýnca eþyanýn teslimini istediðinde,
bu istemin dayandýðý sözleþmenin veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin
hükümlerine göre ödemeye yetkili kýlýndýðý bütün alacaklarý ödemekle, kendi hesabýna Gümrük
Resmi ödenmiþ ve baþka giderler yapýlmýþ ise bunlarý da vermekle ve üstüne düþen diðer bütün
borçlarý yerine getirmekle yükümlü olur.

2. Gönderilene karþý hapis hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1204 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimini istediði andan itibaren, sadece 1203 üncü

maddede öngörülen alacaklar için hapis hakkýnýn kullanýlmasýna katlanmak zorundadýr; diðer ala-
caklar için hapis hakký kullanýlamaz.

(2) Bu takdirde, 1398 ilâ 1400 üncü maddelere göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapýlma-
sý gereken bildirim ve tebliðler gönderilene yapýlýr. Gönderilen bulunmaz veya eþyayý teslim almak-
tan kaçýnýrsa, bildirim ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý gerekir.

(3) Eþya yalnýz bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnmýþ olup da, birden çok koniþmento-
ya veya diðer bir denizde taþýma senedine dayanýlarak çeþitli gönderilenlere teslim edilecekse, ha-
pis hakký, her koniþmentoya veya diðer bir denizde taþýma senedine isabet eden alacaklar için ayrý
ayrý kullanýlýr.

3. Rücu hakký
a) Eþyanýn teslimi hâlinde
MADDE 1205 - (1) Eþyayý gönderilene teslim etmiþ olan taþýyan, 1203 üncü maddeye göre

gönderilenden istenebilecek olan alacaklarýn ödenmesini taþýtandan isteyemez. Ancak, taþýtanýn, ta-
þýyanýn zararýna olarak sebepsiz zenginleþtiði oranda, taþýyan taþýtana rücu edebilir.

b) Hapis hakkýnýn paraya çevrilmesi hâlinde
MADDE 1206 - (1) Taþýyan, üzerinde hapis hakký kullandýðý eþyanýn paraya çevrilmesini iste-

miþ, fakat satýþ sonucunda alacaðýný tamamen alamamýþsa, kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan nav-
lun sözleþmesinden doðan alacaklarýný elde edemediði oranda, taþýtandan isteyebilir.

c) Gönderilenin eþyayý teslim almamasý hâlinde
MADDE 1207 - (1) Gönderilen, eþyanýn teslimine iliþkin istem hakkýný kullanmazsa, taþýtan,

navlun sözleþmesi gereðince navlunu ve diðer alacaklarý taþýyana ödemekle yükümlüdür.
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(2) Eþyanýn taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda boþaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yeri-
ne taþýtan geçmek suretiyle uygulanýr.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taþýtanýn ve Yükletenin Sorumluluðu

MADDE 1208 - (1) Taþýtan ve yükleten, taþýyan veya fiilî taþýyanýn, geminin ziyaý veya hasa-
rý dolayýsýyla ya da diðer bir sebeple uðradýklarý zarardan sorumlu deðillerdir; meðerki, zarar yük-
letenin veya taþýtanýn yahut onlarýn adamlarýnýn kusurundan kaynaklanmýþ olsun. Yükletenin veya
taþýtanýn adamlarýnýn sorumluluðu için de, onlarýn kusurlarýnýn varlýðý aranýr.

BEÞÝNCÝ AYIRIM
Yolculuðun Baþlamasýna veya Devamýna Engel Olan Sebepler Yüzünden

Sözleþmenin Sona Ermesi
A) Hükümden düþmesi
I- Geminin zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
MADDE 1209 - (1) Gemi, yolculuk baþlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduðu

takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn navlun sözleþmesi hüküm-
den düþer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan borçlarýn ifasý gerekir.

2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Mesafe navlunu
MADDE 1210 - (1) Gemi yolculuk baþladýktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduðu

takdirde; taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda, zayi olan gemiden kurtarýlan ve gü-
venlik altýna alýnan eþya baþka bir limana getirilmiþ olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi gerekir.

(2) Mesafe navlunu kurtarýlan eþyanýn miktarýna, yolculuðun geminin zayi olduðu ana kadar
alýnan yola, giderlerine, süresine, katlanýlan rizikolarýna ve zorluk derecesine göre hakkaniyete uy-
gun bir þekilde hesap edilir.

(3) Mesafe navlunu, kurtarýlan eþyanýn güvenlik altýna alýndýðý yer ve tarihteki deðerini aþamaz.

b) Kaptanýn görevleri
MADDE 1211 - (1) Navlun sözleþmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden ziyaý sebe-

biyle hükümden düþmesi, kaptanýn yükle ilgili olanlarýn gýyabýnda 1112 nci madde gereðince, on-
larýn menfaatini korumak hususunda sahip olduðu görevlerini ortadan kaldýrmaz. Kaptan, acil
hâllerde önceden danýþmasýna bile gerek olmaksýzýn, durumun gereðine göre eþyayý ilgililerin hesa-
býna baþka bir gemi ile varma limanýna taþýtmaya veya eþyanýn güvenli bir yerde depo edilmesini ve-
ya uygun fiyatla satýlmasýný saðlamaya zorunludur. Kaptan, bu görevlerinin ifasý ve eþyanýn bakýmý
için gereken giderleri karþýlamak üzere eþyayý rehnetmeye veya bir kýsmýný satmaya da yetkilidir.

(2) Kaptan, taþýyanýn mesafe navlunu ile geminin zayi olduðu ana kadar doðmuþ bulunan ala-
caklarý ve eþyayý bir istemle sýnýrlayan müþterek avarya garame paylarý ile kurtarma alacaklarý
ödenmedikçe veya bunlar karþýlýðýnda yeterli güvence gösterilmedikçe, eþyayý elden çýkarmaya ve-
ya taþýtmak üzere baþka bir gemiye teslime zorunlu deðildir.
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(3) Kaptanýn birinci fýkra hükmüne göre kendisine düþen görevleri yapmamasýndan doðacak
zararlardan, taþýyan dýþýnda donatan da sorumludur.

3. Yerine geçme kayýtlarý
MADDE 1212 - (1) Taþýyan, eþyayý, sözleþmede ismen kararlaþtýrýlmýþ olan dýþýnda baþka bir ge-

miye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin ziyaý hâlinde taþýmayý diðer uygun bir gemi
ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taþýyan, seçimini gecikmeksizin taþýtana bildirmekle yükümlüdür.

4. Geminin denize elveriþsiz hâle gelmesi
MADDE 1213 - (1) Denize elveriþsiz hâle gelmiþ gemi mahkemenin tesbit kararýyla zayi ol-

muþ sayýlýr.
II- Eþyanýn zayi olmasý sebebiyle
1. Yolculuk baþlamadan önce
a) Eþya sözleþmede ferden belirlenmiþse
MADDE 1214 - (1) Sözleþmede ferden belirlenen eþyanýn tamamýnýn umulmayan bir hâl yü-

zünden zayi olmasý hâlinde, taraflar arasýndaki sözleþme iki taraftan biri ötekine tazminat vermek-
le yükümlü olmaksýzýn hükümden düþer. Ancak o ana kadar doðmuþ alacaklarýn ifasý gerekir.

(2) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý hâlinde ise, taþýtan kararlaþtýrýlan navlunun yarýsýný öde-
yerek sözleþmeyi feshetmeye veya taþýyanýn durumunu güçleþtirmemek þartýyla baþka eþya yükle-
meye yetkilidir. Taþýtan bu seçimlik haklarýný, gemi limandan ayrýlana kadar kullanmadýðý takdirde,
tam navlunu ödemeye zorunludur.

(3) Zayi olanlar yerine baþka eþyayý yüklemeyi tercih eden taþýtan; bu yüklemeyi giderlerine da katlanarak
mümkün olan en kýsa zamanda bitirmeye ve sebep olduðu zararlarý tazmine zorunludur.

b) Eþya, sözleþmede tür veya cinsi ile belirlenmiþse
MADDE 1215 - (1) Sözleþmede ferden belirlenmemiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere tes-

liminden önce tamamý zayi olsa bile, taraflar arasýndaki sözleþme sona ermez.
(2) Taþýtanýn, 1144 üncü madde gereðince sahip olduðu, kararlaþtýrýlandan baþka bir eþya yük-

leme hakký saklýdýr.
(3) Sözleþmede sadece tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþyanýn yüklenmek üzere teslimi,

onu ferden belirlenmiþ hâle getirir.
(4) Navlun sözleþmesinde tür ve cinsi ile gösterilmiþ bulunan eþya henüz bekleme süresi dol-

madan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan tes-
lim alýndýktan sonra tamamen zayi olursa, taþýtan zayi olanlar yerine baþka eþya teslimine hazýr ol-
duðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný süre içinde bu eþyanýn teslimine baþladýðý takdirde,
sözleþme hükümden düþmez. Taþýtan, bu eþyanýn yüklenmesini en kýsa zamanda bitirmek dýþýnda
bu yüklemenin fazla giderlerini üzerine almaya ve bu yükleme yüzünden bekleme süresi uzarsa ta-
þýyanýn bu yüzden uðradýðý zararýný tazmine zorunludur.

2. Yolculuk baþladýktan sonra
a) Eþyanýn tamamýnýn zayi olmasý
MADDE 1216 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra taþýnan eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden

tamamýnýn zayi olmasý ile iki taraftan biri diðerine tazminat vermeye zorunlu olmaksýzýn, navlun
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sözleþmesi hükümden düþer. Taþýyana sadece, sözleþmenin sona erdiði ana kadar doðmuþ bulunan
diðer alacaklarý ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklýdýr.

b) Eþyanýn bir kýsmýnýn zayi olmasý
MADDE 1217 - (1) Yolculuk baþladýktan sonra eþyanýn umulmayan bir hâl yüzünden bir kýs-

mýnýn zayi olmasý, taraflar arasýndaki sözleþmeyi hükümden düþürmez. Eþyanýn, zayi olan kýsmý hiç
taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýyana tam navlun
ödenir; þu kadar ki, 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkrasý hükümleri saklýdýr.

B) Feshi
I- Taraflara fesih yetkisi veren hâl
MADDE 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulmasý, varma yeri ülke-

si ile ticaretin yasaklanmasý, yükleme veya varma limanlarýnýn abluka altýna alýnmasý, sözleþme ge-
reðince taþýnacak olan eþyanýn tamamýnýn yükleme limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna itha-
linin yahut transit geçiþinin yasaklanmasý gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleþmenin ifasýnýn en-
gellenmiþ olmasý her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü olmaksýzýn sözleþmeyi fes-
hedebilme yetkisi verir.

(2) Henüz yolculuk baþlamamýþsa, fesih yetkisinin kullanýlabilmesi için sözleþmenin ifasýný en-
gelleyen durumun mevcut ihtimallere göre kýsa zamanda ortadan kalkmayacaðýnýn anlaþýlmýþ olma-
sý gerekir. Buna karþýlýk, yolculuk baþladýktan sonra sözleþmenin ifasý engellenmiþse, fesih yetkisi-
nin kullanýlabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasýnýn beklenmesi icap eder. Bu süreler, kap-
tan engeli bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse, engeli haber aldýðý günden; aksi takdirde enge-
lin kendisine bildirildiði günden sonra gemi ile bir limana ulaþtýðý günden itibaren hesap olunur.

(3) Taraflar, kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde belli bir süre
beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih yetkisini kullanabilirler.

(4) Savaþ çýktýðý için geminin veya navlun sözleþmesi gereðince gemi ile taþýnacak eþyanýn ta-
mamý yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabt veya müsaderesi tehlikesi mevcutsa, ta-
raflar belli bir süre beklemeye zorunlu olmaksýzýn fesih yetkisini kullanabilirler.

(5) Taþýtanýn, engelin yolculuk baþlamadan önce ortaya çýktýðý hâllerde, serbest sayýlmayan eþ-
ya yerine 1144 üncü madde gereðince sahip olduðu kararlaþtýrýlandan baþka eþya yükleme hakký
saklýdýr.

II- Taraflarýn fesih yetkisine sahip olmadýðý hâller
1. Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller
MADDE 1219 - (1) Eþyanýn sadece bir kýsmýna iliþkin engeller, taraflara fesih yetkisi vermez.

Taþýtan, savaþ, ihracat veya ithalat yasaðý gibi sebeplerle eþyanýn artýk serbest sayýlmayan kýsmýný
herhalde gemiden alýp uzaklaþtýrmak zorundadýr . Ancak, taþýtan henüz yolculuk baþlamamýþsa, ta-
þýyanýn durumunu aðýrlaþtýrmamak þartýyla gemiye bunlar yerine baþka eþya yükleyebilir veya ka-
rarlaþtýrýlan navlunun yarýsýný ödeyerek sözleþmeyi feshedebilir. Eþyanýn, sözleþmenin ifasýný engel-
leyen kýsmý hiç taþýnmamýþ veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaþtýrýlmýþ olsa bile, taþýya-
na tam navlun ödenir.

(2) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde fesih yetkisi yoktur.



---- 838 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

2. Kaptanýn haklý bir sebeple rotadan sapmasý
MADDE 1220 - (1) Kaptanýn denizde can ve eþya kurtarmak veya diðer bir haklý sebeple ro-

tadan sapmýþ olmasý, taraflarýn hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taþýyan bu yüzden doðacak
zararlardan sorumlu olmaz.

(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklýdýr.

3. Geminin yolculuk sýrasýnda tamirinin gerekmesi
MADDE 1221 - (1) Geminin yolculuk sýrasýnda tamiri gerekirse, navlunun tamamý ile taþýya-

nýn o ana kadar doðmuþ bulunan diðer bütün alacaklarýnýn ödenmesi veya temin edilmesi þartýyla
eþya gemiden alýnabileceði gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaþ-
týrýldýðý hâllerde, tamirin devam ettiði süre hesaba katýlmaz.

(2) 1222 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ilk cümlesi hükmü saklýdýr.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde eþya tamir sýrasýnda boþal-
týlmýþ olduðu takdirde, taþýtan tam navlunu ve diðer alacaklarý ödemek þartýyla eþyayý geri alabilir.

III- Diðer sebeblerin etkisi
MADDE 1222 - (1) Yolculuðun, bu Kanunda öngörülenler dýþýnda bir tabiî olay veya umul-

mayan diðer bir hâl yüzünden baþlamadan veya baþladýktan sonra gecikmesi, taraflarýn hak ve yü-
kümlülüklerini deðiþtirmez; meðerki, bu gecikme yüzünden sözleþmenin belli amacý kaybolmuþ ol-
sun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut þartlara göre uzunca bir zaman
süreceði anlaþýlan gecikmelerde, taþýtan gemiye yüklenmiþ olan eþyayý rizikosu ve gideri kendisine
ait olmak ve zamanýnda tekrar yüklemek þartýyla yeterli ve uygun bir güvence göstererek boþaltma-
ya yetkilidir. Taþýtan, yüklemenin yeniden yapýlmamasý hâlinde navlunun tamamýný ödemek ve bo-
þaltmanýn sebep olduðu zararlarý tazmin etmek zorundadýr.

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandýðý hâllerde, zaman üzerine kararlaþtýrýlan
navlun iþlemez.

(3) Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkambar sözleþmelerinde taþýtan geçici olarak bo-
þaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar muvafakat ettikleri takdirde kullanabilir.

IV- Eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþinin fesih yetkisi
MADDE 1223 - (1) Taþýtanýn eþya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadýðý hâllerde, ona ait

fesih yetkisi eþya üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþi tarafýndan kullanýlýr.

V- Fesih yetkisinin kullanýlmasý
1. Feshin bildirimi
MADDE 1224 - (1) Feshin bildirimi, faks mesajý, elektronik mektup veya benzeri teknik araç-

larla da mümkün olmak üzere yazýlý olarak yapýlýr.

2. Hüküm ve sonuçlarý
a) Sözleþme yolculuk baþlamadan önce feshedilmiþse
MADDE 1225 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþlamadan önce bu ayýrýmda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taraflar birbirine tazminat ödemekle yükümlü olmayýp sadece o ana kadar
doðmuþ bulunan borçlarýný ifa etmek zorundadýr.
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b) Sözleþme yolculuk baþladýktan sonra feshedilmiþse
MADDE 1226 - (1) Navlun sözleþmesi yolculuk baþladýktan sonra bu ayýrýmda öngörülen se-

beblerle feshedilirse, taþýyana o ana kadar doðmuþ bulunan alacaklarý dýþýnda fesih yetkisi kullaný-
lana kadar yapýlan yolculuk için, eþya yükleme limanýna geri getirilmiþ olsa bile 1210 uncu madde-
nin ikinci fýkrasý uyarýnca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir.

(2) Taraflar arasýnda aksi kararlaþtýrýlmadýkça, eþya fesih yetkisinin kullanýldýðý sýrada geminin
bulunduðu veya en yakýn olduðu limanda boþaltýlýr. Kýsmî yolculuk çarteri sözleþmeleri ile kýrkam-
bar sözleþmelerinde boþaltma, yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebebiyet verecekse, nav-
lun sözleþmesinin feshi üzerine taþýtan, diðer taþýtanlarýn muvafakati olmadýkça, eþyanýn varma li-
manýndan önce boþaltýlmasýný isteyemez; þu kadar ki, taþýtan, boþaltmadan doðan giderlerle zararý
tazmin etmekle yükümlüdür.

(3) Sözleþmenin yolculuk baþladýktan sonra feshi hâlinde de, kaptanýn görevleri ve yetkileri
hakkýndaki 1211 inci madde hükmü uygulanýr.

C) Birden çok yolculuðun özellikleri
MADDE 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduðu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncý

madde hükümleri ancak sözleþmenin niteliði ve içeriði cevaz veriyorsa uygulanýr.
(2) Sözleþmeye göre yükleme limanýna yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limaný-

na varmýþsa, bu yolculuk için taþýyana ayrýca 1210 uncu maddenin ikinci fýkrasýna göre hesap olu-
nacak mesafe tazminatý ödenir.

ALTINCI AYIRIM
Denizde Taþýma Senetleri

A) Koniþmento
I- Tanýmý, türleri ve düzenlenmesi
MADDE 1228 - (1) Koniþmento, bir taþýma sözleþmesinin yapýldýðýný ispatlayan, eþyanýn ta-

þýyan tarafýndan teslim alýndýðýný veya gemiye yüklendiðini gösteren öyle bir senettir ki, taþýyan eþ-
yayý, ancak bu senedin ibrazý karþýlýðýnda teslimle yükümlüdür.

(2) Yükletenin izniyle, taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ olan eþ-
ya için “tesellüm koniþmentosu” düzenlenebilir. Eþya gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan, onun teslim
alýndýðý sýrada verilmiþ olan geçici makbuz veya tesellüm koniþmentosunun geri verilmesi karþýlý-
ðýnda yükletenin istediði kadar nüshada “yükleme koniþmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Te-
sellüm koniþmentosuna eþyanýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði
takdirde bu koniþmento “yükleme koniþmentosu” hükmündedir. Koniþmento, kaptan veya taþýyanýn
yahut kaptanýn bu hususta yetkilendirdiði bir temsilcisi tarafýndan taþýyan ad ve hesabýna düzenle-
nebilir.

(3) Koniþmento, nama, emre ve hamile yazýlý olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça
yükletenin istemi üzerine koniþmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. Bu
son hâlde “emre” yükletenin emrine demektir. Koniþmento gönderilen sýfatýyla taþýyanýn veya kap-
tanýn namýna da yazýlý olabilir.

(4) Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde dü-
zenlendiði gösterilmelidir.
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(5) Yükleten, istem üzerine, koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný
taþýyana vermek zorundadýr.

II - Ýçeriði

MADDE 1229 - (1) Koniþmento, aþaðýdaki kayýtlarý içerir:

a) Yükletenin beyanýna uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alýnan eþ-
yanýn genel olarak cinsini, tanýnmasý için zorunlu olan iþaretlerini, gerektiðinde tehlikeli eþya nite-
liðinde olup olmadýðý hakkýnda açýk bir bilgiyi, koli veya parça sayýsý ile aðýrlýðýný veya baþka su-
retle ifade edilen miktarýný,

b) Eþyanýn dýþýndan belli olan hâl ve durumunu,

c) Taþýyanýn ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný ve iþletme merkezini,

d) Kaptanýn adý ve soyadýný,

e) Geminin adýný ve vatandaþlýðýný,

f) Yükletenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

g) Yükleten tarafýndan bildirilmiþse, gönderilenin adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný,

h) Navlun sözleþmesine göre yükleme limanýný ve taþýyanýn eþyayý yükleme limanýnda teslim
aldýðý tarihi,

i) Navlun sözleþmesine göre boþaltma limanýný veya buna iliþkin talimat alýnacak yeri,

j) Koniþmentonun düzenlendiði yer ve tarihi,

k) Taþýyan veya onu temsilen hareket eden kiþinin imzasýný,

l) Navlunun gönderilen tarafýndan ödeneceðine dair kayýtlarý, ödenecekse bunun miktarýný,

m) Navlun sözleþmesinde açýkça kararlaþtýrýlmýþsa, eþyanýn boþaltma limanýnda teslim oluna-
caðý tarih ve süreyi,

n) Sorumluluk sýnýrlarýný geniþleten her þartý,

o) Taraflarca uygun görülen diðer kayýtlarý.

(2) Birinci fýkrada sayýlan unsurlardan bir veya bir kaçýnýn koniþmentoda bulunmamasý sene-
din hukuken koniþmento sayýlmasýný engellemez; yeter ki senet 1228 inci maddenin birinci fýkra-
sýnda yazýlý unsurlarý taþýmakta olsun.

III- Hükümleri

1. Kýymetli evrak olma niteliði

a) Eþyanýn yetkili koniþmento hamiline teslimi

aa) Genel olarak

MADDE 1230 - (1) Koniþmentonun meþru hâmili, eþyayý teslim almaya yetkilidir.

(2) Koniþmento birden çok nüsha olarak düzenlenmiþse, eþya, tek nüshanýn meþru hamiline
teslim edilir.
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bb) Birden çok koniþmento hâmilinin baþvurusu
MADDE 1231 - (1) Koniþmentonun birden çok meþru hâmili ayný zamanda baþvurursa kap-

tan, hepsinin istemini reddederek eþyayý umumi ambara veya baþka güvenli bir yere tevdi etmek ve
bu þekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anýlan koniþmento hâmillerine bildir-
mek zorundadýr.

(2) Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine iliþkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu se-
beple yapýlan giderler hakkýnda 1201 inci madde uygulanýr.

cc) Yükletenin talimatý
MADDE 1232 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento düzenlenmiþse kaptan, yükletenin eþyanýn ge-

ri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatýný ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý ge-
ri verildiði takdirde yerine getirir.

(2) Gemi varma limanýna ulaþmadan, bir koniþmento hâmili eþyanýn teslimini isterse, ayný hü-
küm uygulanýr.

(3) Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse, taþýyan koniþmentonun meþru hamiline karþý
sorumlu kalmakta devam eder.

(4) Koniþmento emre yazýlý deðilse, yükleten ve koniþmentoda adý yazýlý gönderilen onayladýk-
larý takdirde, koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese bile, eþya geri verilir veya teslim olunur.
Þu kadar ki; koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse, taþýyan bu yüzden doðabilecek
zararlar için önce güvence gösterilmesini isteyebilir.

dd) Navlun sözleþmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düþmesi
MADDE 1233 - (1) Navlun sözleþmesinin, geminin varma limanýna ulaþmasýndan önce umul-

mayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereðince kendiliðinden veya feshedilmesi so-
nucunda hükümden düþmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanýr.

b) Koniþmentonun eþyayý temsili
aa) Genel olarak
MADDE 1234 - (1) Eþya, kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üze-

re teslim alýnýnca koniþmentonun, koniþmento gereðince eþyayý teslim almaya yetkili olan kiþiye
teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklý kalmak þartýyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 in-
ci maddelerinde yazýlý hukuk sonuçlarý doðurur.

bb) Birden çok koniþmento hâmili
MADDE 1235 - (1) Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmiþse,

nüshalardan birinin hâmili, koniþmentonun teslimine 1234 üncü madde gereðince baðlanan sonuç-
larý, kendisi henüz teslim istminde bulunmadan önce bir diðer nüshaya dayanarak 1230 uncu mad-
de uyarýnca kaptandan eþyayý teslim almýþ olan kiþi aleyhine ileri süremez.

(2) Kaptan eþyayý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hâmili ona baþvurup ellerinde
bulundurduklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak eþya üzerinde birbirine zýt haklar ileri sürerler-
se, koniþmentonun birden çok nüshalarýný çeþitli kiþilere devretmiþ olan ortak ciranta tarafýndan eþ-
yayý teslim almaya yetkili kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hâmili di-
ðerlerine tercih olunur. Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen koniþmento nüshasý hakkýnda gön-
derme tarihi koniþmento hamiline teslim tarihi hükmündedir.
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cc) Koniþmentonun geri verilmesi karþýlýðýnda eþyanýn teslimi
MADDE 1236 - (1) Eþya, ancak koniþmento nüshasýnýn, eþyanýn teslim alýndýðýna iliþkin þerh

düþülerek geri verilmesi, karþýlýðýnda teslim edilir.

2. Ýspat iþlevi
a) Hukukî iliþkiyi ispat
MADDE 1237 - (1) Taþýyan ile koniþmento hâmili arasýndaki hukukî iliþkilerde koniþmento

esas alýnýr.

(2) Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukukî iliþkiler navlun sözleþmesinin hükümlerine baðlý kalýr.

(3) Koniþmentoda, yolculuk çarteri sözleþmesine gönderme varsa, koniþmento devredilirken
çarter partinin bir suretinin de yeni hâmile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan
hükümler, nitelikleri elverdiði ölçüde koniþmento hamiline karþý da ileri sürülebilir. Ancak, Kanu-
nun 1245 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr.

b) Taþýyaný ispat
MADDE 1238 - (1) Koniþmentoyu taþýyan sýfatýyla imzalayan veya koniþmento kendi ad ve

hesabýna imzalanan kiþi taþýyan sayýlýr.

(2) Koniþmentoda taþýyanýn adý ve soyadý veya ticaret unvaný ile ticaret merkezinin gösterilme-
miþ olduðu veya açýkça anlaþýlmadýðý hâllerde, donatan taþýyan sayýlýr; meðerki, koniþmento hâmi-
linin açýk istemi üzerine, donatan taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret unvanýný ve ticaret merke-
zini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(3) Kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan düzenlenen koniþmentoda, taþýyanýn
adý ve soyadý, ticaret unvaný ile ticaret merkezinin gösterilmemiþ olduðu veya açýkça anlaþýlmadý-
ðý hâllerde, temsilci de ikinci fýkra uyarýnca sorumlu tutulan donatan ile birlikte taþýyan sayýlýr; me-
ðerki, koniþmento hâmilinin açýk istemi üzerine temsilci taþýyanýn adý ve soyadýný veya ticaret un-
vanýný ve ticaret merkezini bildirerek bunu belgelendirmiþ olsun.

(4) Taþýyanýn adý ve soyadý, ticaret unvaný veya ticaret merkezinin yanlýþ veya geç bildirilmiþ
olmasý hâlinde, taþýyan, donatan veya taþýyanýn temsilcisi, yanlýþ veya geç bildirimden doðacak za-
rarlardan müteselsilen sorumludurlar; bu takdirde 1188 inci maddede öngörülen hak düþürücü süre
taþýyanýn adý ve soyadý, ticaret unvaný ile ticaret merkezi doðru bildirilene kadar taþýyana yöneltile-
cek istemler hakkýnda iþlemeye baþlamaz.

c) Eþyanýn genel olarak cinsini, iþaretlerini, koli veya parça adedini, aðýrlýk ve miktarýný ispat
MADDE 1239 - (1) Koniþmento eþyanýn genel olarak cinsi, iþaretleri, koli veya parça adedi,

aðýrlýk veya miktarý hakkýnda beyanlarý içerip de taþýyan, bu beyanlarýn fiilen teslim alýnan veya
yükleme koniþmentosu düzenlenmiþ olmasý hâlinde, fiilen yüklenen eþyayý doðru ve tam olarak
göstermediðini biliyor veya gösterdiðinden haklý sebeplerle þüphe ediyorsa yahut bu beyanlarý kon-
trol etmek için yeterli olanaða sahip deðilse, koniþmentoya bu beyanlarýn gerçeðe uymadýðýný, þüp-
hesini haklý gösteren sebepleri veya yeterli kontrol imknýnýn bulunmadýðýný açýklayan bir çekince
koymak zorundadýr.

(2) Taþýyan eþyanýn dýþýndan belli olan hâlini koniþmentoda beyan etmeði ihmal ederse, koniþ-
mentoda eþyanýn dýþýndan iyi hâlde olduðuna dair beyanda bulunulmuþ sayýlýr.
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(3) Birinci fýkraya dayanarak koniþmentoya hakkýnda çekince konulan beyanlar saklý kalmak
üzere, koniþmento, taþýyanýn eþyayý koniþmentoda beyan edildiði gibi teslim aldýðýna veya yükleme
koniþmentosu düzenlenmiþ olduðu takdirde, yüklediðine karine oluþturur. Þu kadar ki, bu karinenin
aksi, koniþmentoyu, içerdiði eþya tanýmýna güvenerek iyiniyetle devralan (gönderilen de dâhil)
üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz; Kanunun 1186 ncý maddesinin dördüncü fýkrasý saklýdýr.

d) Navlunu ispat

MADDE 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fýkrasýnýn (l) bendi uyarýnca navlunun gön-
derilen tarafýndan ödeneceðine veya yükleme limanýnda gerçekleþip gönderilen tarafýndan ödene-
cek olan sürastarya parasýna iliþkin bir kaydý içermeyen koniþmento, gönderilenin navlun veya sü-
rastarya parasý ödemekle yükümlü olmadýðýna karine oluþturur; þu kadar ki, bu karinenin aksi, ko-
niþmentoyu, navlun hakkýnda böyle bir açýklamayý içermediðine güvenerek iyiniyetle devralan
(gönderilen de dâhil) üçüncü kiþiye karþý ispatlanamaz.

(2) Navlun, eþyanýn miktarýna (ölçü, adet ve aðýrlýðýna) göre kararlaþtýrýlmýþ ve miktar da ko-
niþmentoda gösterilmiþ olursa, koniþmentoda aksine bir þart olmadýkça, navlun buna göre belirle-
nir. 1239 uncu maddenin birinci fýkrasý uyarýnca yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz.

(3) Navlun için taþýma sözleþmesine yollama yapýlýrsa, bu yollamanýn kapsamýna boþaltma sü-
resi, sürastarya süresi ve sürastarya parasý hakkýndaki hükümler girmez.

e) Yükleten tarafýndan verilen garantiler

MADDE 1241 - (1) Koniþmentoya konulan eþya ile ilgili kayýtlar hakkýnda 1145 inci madde
uygulanýr.

(2) Taþýyan veya onun bir temsilcisi tarafýndan koniþmentonun, yükletenin koniþmentoya ko-
nulmak üzere bildirdiði kayýtlara veya eþyanýn dýþýndan belli olan hâl ve niteliðine iliþkin bir çekin-
ce eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taþýyanýn uðrayacaðý zararý yükletenin tazmin edeceðine
dair her taahhüt veya anlaþma, koniþmentoyu iyiniyetle iktisap eden (gönderilen dâhil) bütün üçün-
cü kiþilere karþý geçersizdir.

(3) Böyle bir taahhüt veya anlaþma, taraflar arasýnda geçerlidir, meðerki, taþýyan veya onun bir
temsilcisi, ikinci fýkrada belirtilen çekinceyi koymayarak, eþyanýn koniþmentodaki tanýmýna güve-
nerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kiþileri aldatma amacý gütsün. Son hâlde, koniþmen-
toya konulmayan çekince, yükleten tarafýndan koniþmentoya yazýlmak üzere bildirilen kayýtlara
iliþkinse, taþýyan, 1145 inci madde uyarýnca yükletenden tazminat isteyemez.

(4) Üçüncü fýkrada belirtilen aldatma kastýnýn varlýðý hâlinde taþýyan, koniþmentodaki kayýtla-
ra güvenerek hareket eden (gönderilen dâhil) üçüncü kiþilere karþý, 1186 ncý maddede öngörülen so-
rumluluk sýnýrlarýndan yararlanmaksýzýn sorumludur.

B) Diðer denizde taþýma senetleri

MADDE 1242 - (1) Taþýyanýn taþýnacak eþyayý teslim aldýðýný göstermek üzere düzenlediði ko-
niþmentodan baþka her tür senet, taþýma sözleþmesinin yapýlmýþ ve eþyanýn senette yazýlý olduðu gibi
taþýyan tarafýndan teslim alýnmýþ olduðuna karine oluþturur; ancak bu karinenin aksi ispatlanabilir.
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YEDÝNCÝ AYIRIM
Emredici Hükümler

A) Genel olarak
MADDE 1243 - (1) Bir navlun sözleþmesinde veya koniþmentoda yahut diðer bir, denizde ta-

þýma senedinde yer alýp da,

a) Taþýyanýn borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1141 inci, 1150 ve 1151 inci, 1178 ilâ 1192 nci
maddeler,

b) Taþýtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarýna iliþkin 1145 ilâ 1149 uncu, 1165 inci ve 1208
inci maddeler,

c) Denizde taþýma senetlerine iliþkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler.

hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumluluklarýný doðrudan veya dolaylý olarak önceden
kaldýran veya daraltan bütün kayýt ve þartlar geçersizdir.

(2) Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana devredilmesi veya taþýyana buna benzer men-
faatler saðlanmasý ve kanunlarla düzenlenmiþ bulunan ispat yükünün taþýyan lehine tersine çevril-
mesi sonucunu doðuran bütün kayýt ve þartlar birinci fýkra hükümlerine tâbidir.

(3) Sorumluluðu kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlarýn geçersizliði, navlun sözleþmesinin
veya koniþmentonun yahut diðer bir denizde taþýma senedinin geri kalan hükümlerinin geçersizliði
sonucunu doðurmaz.

(4) Taþýyanýn borçlarýný ve sorumluluðunu geniþleten veya aðýrlaþtýran kayýt ve þartlar ise ge-
çerlidir.

B) Ýstisnalar
MADDE 1244 - (1) Aþaðýda yazýlý hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fýkrasý uygulanmaz.

a) Navlun sözleþmesinin canlý hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fýkrasýnýn birinci
cümlesi uyarýnca denizde taþýma senedinde güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fiilen böyle taþýnan
eþyaya iliþkin bulunmasý.

b) Olaðan ticarî taþýma iþlerinden olmamakla beraber ticaretin olaðan akýþý içerisinde yapýlan eþ-
ya taþýmasýna iliþkin bulunup da, eþyanýn özel nitelikleri veya taþýmanýn özel þartlarýnýn haklý göster-
diði anlaþmalar (yalnýz taþýma senedinin bu anlaþmalarý ve “emre deðildir” kaydýný içermesi þarttýr).

c) Taþýyana, eþyanýn yüklenmesinden önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen yükümlülükler.

(2) 1243 üncü madde, koniþmentoya, müþterek avaryaya iliþkin kayýtlarýn konulmasýna engel
deðildir.

(3) Sorumluluðu önceden kaldýran veya daraltan kayýt ve þartlar hakkýnda Borçlar Kanununun
emredici hükümleri saklýdýr.

C) Yolculuk çarteri sözleþmesi
MADDE 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleþmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz. Þu

kadar ki, böyle bir sözleþmeye dayalý olarak koniþmento düzenlenirse, taþýtan sýfatýna sahip olma-
yan koniþmento hâmili ile taþýyan arasýndaki iliþkide 1243 üncü madde hükmü uygulanýr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaþýmý

MADDE 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklý kalmak kaydýyla, gemi kira sözleþmeleri ile
zaman çarteri sözleþmeleri ve navlun sözleþmelerinden veya koniþmentodan veya onun düzenlen-
mesinden doðan bütün alacaklar bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Bu süre, alacaðýn muaccel olmasýyla iþlemeye baþlar.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Deniz Yoluyla Yolcu Taþýma Sözleþmesi
A) Tanýmý
MADDE 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajýnýn

deniz yolu ile taþýnmasý için, taþýyan tarafýndan veya onun hesabýna yapýlan sözleþmedir.
(2) Devlet ve diðer kamu tüzel kiþileri tarafýndan yapýlan ticarî yolcu taþýma sözleþmelerine de

bu Bölüm hükümleri uygulanýr.
(3) Hava yastýklý araçlar ile yapýlan yolcu taþýmasý bu Bölüm hükümlerine tâbi deðildir.
B) Taþýyan ve fiilî taþýyan
MADDE 1248 - (1) Taþýyan, taþýma ister bizzat onun tarafýndan, isterse bir baþkasý (fiil taþý-

yan) tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olsun, taþýma sözleþmesini kuran veya taþýma sözleþmesi hesabýna
kurulan kiþidir.

(2) Fiil taþýyan, taþýyandan farklý bir kiþi olup, bir geminin maliki, kiracýsý veya iþleteni olarak,
taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný fiilen gerçekleþtiren kiþidir.

C) Yolcu
MADDE 1249 - (1) Deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesine dayanarak veya bu Bölüm hü-

kümlerine tâbi bulunmayan bir navlun sözleþmesinin konusu olan aracý veya canlý hayvanlarý gö-
zetmek üzere, taþýyanýn onayý ile gemide taþýnan kiþiler yolcu sayýlýr.

(2) Sözleþmede, yolcunun adý yazýlý ise yolcu, taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredemez.
D) Bagaj
MADDE 1250 - (1) Canlý hayvanlar ve bir navlun sözleþmesine dayanýlarak taþýnan eþya ile

araçlar dýþýnda, taþýyan tarafýndan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince taþýnan eþya ve
araçlar, bagaj kapsamýndadýr.

(2) Yolcunun kamarasý içinde veya baþka bir þekilde kendi zilyetliðinde, hâkimiyetinde ya da
gözetiminde bulundurduðu eþya, onun kabin bagajýdýr. 1258 inci ve 1263 üncü maddelerin uygula-
masý hariç olmak üzere, yolcunun aracýnda bulundurduðu bagajý da kabin bagajý sayýlýr.

(3) Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesi gereðince yolcunun
gemiye getirdiði bagaj için taþýma ücretinden baþka bir ücret istenemez.

E) Yolcunun yükümlülükleri
I- Kaptanýn talimatýna uyma
MADDE 1251 - (1) Yolcu, kaptanýn, gemide düzenin saðlanmasýna yönelik tüm talimatýna uy-

mak zorundadýr.
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II- Bagaj hakkýnda doðru bilgi verme yükümlülüðü

MADDE 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiði eþyanýn cins ve niteliði ile tehlikele-
ri hakkýnda doðru beyanda bulunmak zorundadýr. Yolcu, beyanlarýnýn doðru olmamasýndan doðan
zarardan taþýyana karþý sorumludur; bu yüzden zarar gören diðer kiþilere karþý ise, bagajýn tehlike-
li olmasý veya gemiye gizlice getirilmiþ bulunmasý dýþýnda kusuru varsa sorumludur.

(2) Kaptan kendisine eksik veya yanlýþ bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eþyayý her
zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çýkarmaya ve gerektiðinde denize atmaya de yetkilidir.

(3) Kaptan, bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eþyayý gemide alýkoyacak olursa, yolcu bun-
lar için hareket limanýnda ve hareket zamanýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yüksek üc-
reti ödemekle yükümlüdür.

(4) Taþýyanýn veya bu tür beyanlarý kabule yetkili diðer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanýn bil-
gisi hükmündedir.

III- Gemiye zamanýnda gelmek

MADDE 1253 - (1) Yolcu, yolculuk baþlamadan önce hareket limanýnda veya yolculuk devam
ederken ara limanlarda gemiye zamanýnda gelmek zorundadýr. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendi-
sini beklemeden yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olsa bile, taþýma ücretinin tamamýný öde-
mekle yükümlüdür. Ancak, yerine baþka yolcu alýnmýþ ise, bu tutar taþýma ücretinden indirilir.

F) Taþýyanýn hapis hakký

MADDE 1254 - (1) Taþýyan, deniz yoluyla yolcu taþýma sözleþmesinden doðan bütün alacak-
larý için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca yolcuya ait bagaj üzerinde
hapis hakkýný haizdir.

G) Ölen yolcunun bagajý

MADDE 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sýrasýnda ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanýr.

H) Yolcunun uðradýðý zararlardan sorumluluk

I- Taþýyanýn sorumluluðu

MADDE 1256 - (1) Taþýyan, yolcunun gemi kazasý yüzünden ölmesi veya yaralanmasýndan
doðan zarardan sorumludur. Taþýyanýn sorumluluðu, zarar gören yolcu baþýna her bir gemi kazasý
için 250.000 Özel Çekme Hakký ile sýnýrlýdýr. Þu kadar ki, kazanýn savaþ, terör, iç savaþ, isyan ve-
ya ayrýksý nitelikte, kaçýnýlamaz ve engellenmesi olanaðý bulunmayan nitelikteki bir doða olayýndan
veya tamamýyla bir üçüncü kiþinin onu meydana getirmek kastýyla gerçekleþtirdiði bir fiil veya ih-
malinden kaynaklandýðýný ispatlayan taþýyan sorumluluktan kurtulur. Taþýyan kusurlu ise, yolcunun
yukarýdaki miktarý aþan zararýndan da sorumlu olur; kusurlu olmadýðýný ispat yükü taþýyana aittir.

(2) Taþýyan, yolcunun, gemi kazasýndan kaynaklanmayan ölüm ve yaralanmasýnýn sebep oldu-
ðu zarardan, bu zarara yol açan kazanýn meydana gelmesinde kusuru varsa sorumlu olur. Kusuru is-
pat yükü davacýya aittir.

(3) Kabin bagajýnýn ziya veya hasara uðramasýna yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusuru
bulunan taþýyan, bu yüzden uðranýlan zarardan sorumludur. Gemi kazasýnýn sebep olduðu zararlar
bakýmýndan, taþýyanýn kusurunun bulunduðu varsayýlýr; bu karinenin aksi ispat edilebilir.
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(4) Taþýyan, kabin bagajý dýþýndaki bagajýn ziya veya hasara uðramasýndan doðan zarardan so-
rumludur, meðerki, zararýn meydana gelmesine yol açan kazanýn gerçekleþmesinde kusurunun bu-
lunmadýðýný ispat etmiþ olsun.

(5) Bu maddenin uygulanmasýnda;
a) “Gemi kazasý”, geminin enkaz hâline gelmesini, alabora olmasýný, karaya oturmasýný, çatma-

yý, gemideki infilâký, yangýný ve arýzayý ifade eder;
b) “Taþýyanýn kusuru”, taþýyanýn adamlarýnýn görevlerini ifa ettikleri sýrada iþledikleri kusuru

da kapsar;
c) “Gemideki arýza”; yolcularýn gemiyi terkinde, boþaltmasýnda, gemiye binmeleri ve inmele-

rinde; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasýnda, güvenli seyrüseferinde, yanaþmasýnda, demir-
lemesinde, rýhtýma ve demirleme yerine varmasýnda veya buradan ayrýlmasýnda; gemiye su yürü-
mesi hâlinde, zararýn kontrolünde; can kurtarma araçlarýnýn suya indirilmesinde, kullanýlan gemi ký-
sýmlarýnýn veya teçhizatýnýn hiç veya gereði gibi çalýþmamasý ya da denizde güvenlik kurallarýna uy-
gun olmamasý anlamýna gelir;

d) “Zarar”, cezalandýrýcý veya caydýrýcý nitelikteki tazminatý kapsamaz.
(6) Bu Bölümün uygulanmasýnda, “bagajýn ziyaý veya hasarý”, gemide taþýnmýþ veya taþýnmýþ

olmasý gereken bagajýn, iþ hukuku ihtilflarýndan kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin varýþýndan
itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doðan malvarlýðý zararýný da içerir.

(7) Taþýyanýn bu maddeye göre sorumluluðu, sadece taþýma sýrasýnda meydana gelen kazalarýn
sebep olduðu zararlara iliþkindir. Zararý doðuran kazanýn taþýma sýrasýnda meydana geldiðini ve za-
rarýn kapsamýný ispat yükü, davacýya aittir.

(8) Bu Bölüm hükümleri, taþýyanýn üçüncü kiþilere karþý haiz olduðu rücu hakký ile ortak ku-
sur defini ileri sürme ve sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý haklarýna halel getirmez.

(9) Bir taraf hakkýnda kusur karinelerinin varlýðý veya ispat yükünün ona ait bulunmasý, bu ta-
rafýn lehine olan delillerin alýnmasýný engellemez.

(10) Bu maddede öngörülen sorumluluklarýn üst sýnýrlarý hakkýnda 1262 nci ve 1263 üncü
maddeler hükümleri saklýdýr.

II- Fiilî taþýyanýn sorumluluðu
MADDE 1257 - (1) Taþýmanýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn yapýlmasý, bir fiil taþýyana býra-

kýlmýþ olsa bile, taþýyan taþýmanýn tamamýndan bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta de-
vam eder. Fiil taþýyan da, taþýmanýn kendisi tarafýndan yapýlan bölümü için, bu Bölüm hükümlerine
göre sorumludur.

(2) Taþýyan, taþýmanýn fiil taþýyan tarafýndan yapýldýðý hâllerde, fiil taþýyanýn kusurundan ve
onun adamlarýnýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada iþledikleri kusurdan sorumludur.

(3) Taþýyanýn, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüðü üstlenmesi veya
ona tanýnan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doðuran özel sözleþmeler, açýk ve yazýlý bir kabul ol-
madýkça, fiil taþýyan hakkýnda hüküm ifade etmez.

(4) Taþýyan ile fiil taþýyanýn sorumluluklarý, birlikte sorumlu olduklarý takdirde ve ölçüde mü-
teselsildir.

(5) Bu madde hükümleri, taþýyan ile fiil taþýyan arasýndaki rücu iliþkisini etkilemez.
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III- Taþýma süresi
MADDE 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda taþýma süresi;
a) Yolcu ve kabin bagajý yönünden, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda, iskelede veya di-

ðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajýnýn gemide bu-
lunduðu veya gemiye alýndýðý veya gemiden çýkartýldýðý süreyi ya da ücretinin taþýma ücreti kapsa-
mýnda olmasý ya da kullanýlan aracýn taþýyan tarafýndan yolcunun emrine verilmiþ bulunmasý þartýy-
la, bunlarýn karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacýyla su üzerinde yapýlan ek ta-
þýma süresini;

b) Kabin bagajý bakýmýndan, bagajýn taþýyana veya adamlarýna teslim edilmiþ olup da bunlar
tarafýndan yolcuya henüz geri verilmemiþ olmasý þartýyla, yolcunun bir yolcu salonunda, rýhtýmda,
iskelede veya diðer herhangi bir liman tesisinde bulunduðu süreyi;

c) Diðer bagaj bakýmýndan, taþýyan veya adamlarý tarafýndan kýyýda veya gemide teslim alýn-
dýklarý andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar geçen süreyi,

kapsar.
IV- Zorunlu sigorta
MADDE 1259 - (1) Onikiden fazla yolcu taþýmak için ruhsat almýþ bir gemi ile yolcu taþýndý-

ðý takdirde, taþýmanýn tamamýný veya bir kýsmýný üstlenen veya gerçekleþtiren bütün taþýyanlar, yol-
cularýn ölümünden veya yaralanmalarýndan doðabilecek sorumluluklarýna karþý sigorta yaptýrmak-
la yükümlüdürler. Zorunlu sigorta bedelinin tavaný her kaza için kiþi baþýna 250.000 Özel Çekme
Hakkýndan az olamaz.

(2) Birinci fýkradaki þartlarý yerine getirmeyen geminin yola çýkmasýna izin verilmez.
V- Deðerli eþya
MADDE 1260 - (1) Taþýyan, yolcuya ait para, kýymetli evrak, altýn, gümüþ, mücevher, sanat

eseri, süs eþyasý ve diðer deðerli eþyanýn ziyaýndan veya hasarýndan sorumlu deðildir; meðerki, bu
tür eþya taþýyana saklamasý için verilmiþ olsun. Son hâlde taþýyan, 1264 üncü maddenin birinci fýk-
rasý uyarýnca daha yüksek bir sorumluluk sýnýrý kararlaþtýrýlmamýþsa, 1263 üncü maddenin üçüncü
fýkrasýnda öngörülen sýnýrlar içerisinde sorumlu olur.

VI- Ortak kusur
MADDE 1261 - (1) Taþýyan, ölümüne, yaralanmasýna, bagajýnýn zayi olmasýna veya hasara uð-

ramasýna yolcunun kastýnýn veya ihmalinin sebebiyet verdiðini ya da bunda etkisinin bulunduðunu
ispat ederse, mahkeme, taþýyanýn kýsmen veya tamamen sorumlu olmadýðýna karar verebilir.

VII- Bedensel bütünlüðün zedelenmesinden doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasýndan dolayý taþýyanýn 1256 ncý madde

gereðince sorumluluðu, hiçbir hâlde, her kaza (olay) için yolcu baþýna 400.000 Özel Çekme Hakký-
ný geçemez; 1256 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü saklýdýr. Tazminat, irat þek-
linde belirlenirse, ödenecek tazminatýn anapara deðerinin toplamý bu miktarý aþamaz.

VIII- Bagaj ve araçlarýn ziyaý veya hasarýndan doðan sorumluluðun sýnýrý
MADDE 1263 - (1) Kabin bagajýnýn uðradýðý ziya veya hasardan dolayý taþýyanýn sorumlulu-

ðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 250.000 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.
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(2) Araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taþýnan her çeþit bagajýn uðradýðý ziya ve hasardan do-
layý taþýyanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için araç baþýna 12.750 Özel Çekme Hakkýný
aþamaz.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilenler dýþýndaki bagajýn ziyaý veya hasarýndan dolayý ta-
þýyanýn sorumluluðu, hiçbir hâlde, her taþýma için yolcu baþýna 3.375 Özel Çekme Hakkýný aþamaz.

(4) Taþýyan ve yolcu, taþýyanýn sorumluluðuna, zararýn tamamýndan indirilmek üzere aracýn uð-
rayacaðý ziya veya hasar için 330 Özel Çekme Hakký, diðer bagajýn uðrayacaðý ziya veya hasar için
de yolcu baþýna 149 Özel Çekme Hakkýný aþmayacak bir baðýþýklýðýn uygulanmasý hususunda anla-
þabilirler.

IX- Sorumluk sýnýrlarýna iliþkin ortak hükümler
MADDE 1264 - (1) Taþýyan ve yolcu, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha

yüksek sorumluluk sýnýrlarýný aralarýnda açýkça ve yazýlý olarak kararlaþtýrabilirler.

(2) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sýnýrlarýna, faiz alacaklarý ve yargýlama
giderleri girmez.

X- Taþýyanýn adamlarýnýn savunmalarý ve sorumluluk sýnýrlarý
MADDE 1265 - (1) Taþýyanýn veya fiil taþýyanýn adamlarý aleyhine bu Bölümde düzenlenen

zararlar dolayýsýyla dava açýlmýþsa, bu kiþiler, zararýn görevlerini yerine getirdikleri sýrada meyda-
na gelmiþ olduðunu ispatlamak þartýyla, taþýyana ve fiil taþýyana bu Bölümde tanýnan savunma ola-
naklarýndan ve sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanabilirler.

XI- Ýstemlerin birleþmesi
MADDE 1266 - (1) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarý, yolcu-

nun ölümü veya yaralanmasýndan yahut bagajýnýn ziyaý veya hasarýndan kaynaklanan bütün tazmi-
nat istemlerinin toplamýna uygulanýr.

(2) Bir fiil taþýyan tarafýndan gerçekleþtirilen taþýmada, taþýyandan ve fiil taþýyandan ve bun-
larýn görevleri içinde hareket eden adamlarýndan alýnan tazminatlarýn toplamý, bu Bölüm hükümleri-
ne göre taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn mahkûm edilebileceði en yüksek tutarý aþamaz; þu kadar ki, bu
kiþilerden hiçbiri kendisine uygulanacak sorumluluk sýnýrýný aþan bir tutardan sorumlu tutulamaz.

(3) Taþýyanýn veya fiil taþýyanýn adamlarýnýn, 1265 nci maddeye göre 1262 nci ve 1263 üncü
maddelerde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlandýklarý bütün durumlarda, taþýyandan ve ye-
rine göre fiil taþýyandan ve bunlarýn adamlarýndan alýnacak tazminatlarýn toplamý bu sýnýrlarý aþamaz.

XII - Sorumluluðu sýnýrlandýrma hakkýnýn yitirilmesi
MADDE 1267 - (1) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastý ile veya pervasýzca bir davra-

nýþla ve böyle bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin
sebebiyet verdiði ispat edilen taþýyan, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerle 1264 üncü maddenin bi-
rinci fýkrasýnda öngörülen sorumluluk sýnýrlarýndan yararlanamaz.

(2) Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastý ile veya pervasýzca bir davranýþla ve olasý böyle
bir zarar meydana geleceði olasýlýðýnýn bilinci ile iþlenmiþ bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet ver-
diði ispat edilen taþýyanýn veya fiilî taþýyanýn adamlarý, birinci fýkrada belirtilen sorumluluk sýnýr-
larýndan yararlanamaz.



---- 850 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

XIII- Ýstemlerin dayanaðý
MADDE 1268 - (1) Yolcunun ölümünden yaralanmasýndan, bagajýnýn ziyana uðramasýndan

veya hasarýndan dolayý, taþýyana veya fiilî taþýyana karþý, yalnýzca bu Bölüm hükümleri uyarýnca
tazminat davasý açýlabilir.

XIV- Bagajýn ziyaý veya hasara uðradýðýnýn bildirimi
MADDE 1269 - (1) Yolcu, bagajýn ziyaý veya hasarýný;
a) Dýþýndan belli ise, kabin bagajýnýn indirilmesinden önce veya indirilirken, diðer bagajýn tes-

liminden önce veya teslimi sýrasýnda;
b) Dýþýndan belli deðilse, bagajýn indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gere-

ken tarihten itibaren onbeþ gün içinde,
taþýyana veya temsilcisine yazýlý olarak bildirir.
(2) Yolcu bu bildirimi yapmamýþsa, aksi ispat edilene kadar, bagajý iyi hâlde aldýðý kabul edilir.
(3) Bagajýn durumu, teslimi sýrasýnda bir ortak inceleme veya tespit iþlemine konu olmuþsa, ya-

zýlý bildirime gerek yoktur.
XV- Zamanaþýmý
MADDE 1270 - (1) Yolcunun ölümü, yaralanmasý ve bagajýnýn ziyaa veya hasara uðramasýn-

dan doðan zararýn tazmini istemleri iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Zamanaþýmý süresi;
a) Yolcunun yaralanmasý hâlinde, gemiden indiði tarihten;
b) Yolcunun taþýma sýrasýnda ölmesi hâlinde, gemiden inmesi gereken tarihten; taþýma sýrasýn-

da meydana gelen bir yaralanmanýn sonucunda gemiden indikten sonra ölmesi hâlinde, gemiden
iniþ tarihinden itibaren üç yýlý geçmemek kaydýyla ölüm tarihinden;

c) Bagajýn ziyaý veya hasarý hâlinde, hangisi daha sonra vukubulmuþ ise, yolcunun gemiden in-
diði veya inmesi gereken tarihten,

itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Zamanaþýmýnýn durmasý ve kesilmesi genel hükümlere tâbidir. Ancak, hiçbir hâlde;
a) Hangisi daha sonra meydana gelmiþse, yolcunun gemiden indiði veya inmesi gereken tarih-

ten itibaren beþ yýl, veya
b) Davacý daha önce, kazanýn sebep olduðu yaralanmayý veya ziyaý yahut hasarý öðrenmiþ ve-

ya akla yatkýn ölçüye göre öðrenmiþ olmasý gerekiyorsa, bu tarihten itibaren üç yýl,
geçtikten sonra bu Bölüm hükümlerine dayanýlarak dava açýlamaz.
(4) Birinci ilâ üçüncü fýkralara göre belirlenecek zamanaþýmý süresi, tazminat istemi doðduk-

tan sonra, taþýyanýn yazýlý beyaný veya taraflarýn yazýlý anlaþmasýyla uzatýlabilir.
(5) Yolcu taþýma sözleþmesinden doðan diðer bütün alacaklar, muaccel olduklarý tarihten itiba-

ren iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
XVI- Emredici hükümler
MADDE 1271 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasý sonucunu doðuran olaydan veya baga-

jýn ziyaa veya hasara uðramasýndan önce kurulmuþ olan sözleþmelerde yer alan, bu Bölüm hüküm-
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lerine göre sorumlu herhangi bir kiþinin sorumluluðunu kaldýran veya 1263 üncü maddenin dördün-
cü fýkrasý hükmü saklý kalmak kaydýyla, bu Bölümde öngörülen sorumluluk sýnýrlarýný indiren veya
taþýyana veya fiilî taþýyana düþen ispat yükünün yerini deðiþtiren her þart hükümsüzdür. Þartýn hü-
kümsüzlüðü, taþýma sözleþmesinin geçersizliði sonucunu doðurmaz.

(2) Tazminat istemi doðmadan önce yapýlan yetki ve tahkim sözleþmeleri geçerli deðildir.
BEÞÝNCÝ KISIM
Deniz Kazalarý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Müþterek Avarya

A) Genel hükümler
I- Taným
MADDE 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi, yükü, diðer eþyayý ve

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onlarý korumak amacýyla ve akla yatkýn bir hareket oluþ-
turacak þekilde, bile bile olaðanüstü bir özveride bulunulmasý veya olaðanüstü bir gidere katlanýl-
masý hâlinde “müþterek avarya hareketi” var sayýlýr ve bu hareketin doðrudan doðruya sonucu olan
zarar ve giderler müþterek avarya olarak kabul edilir.

(2) Müþterek avaryadan sayýlacak bir giderin yapýlmamasý için göze alýnan her fazla gider de,
baþka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiþ olan giderin tutarýna kadar, müþte-
rek avarya paylaþmasýna (garamesine) girer.

(3) Müþterek avarya garamesine giren zarar ve giderler gemi, yük, navlun ve diðer eþya arasýn-
da bu Bölüm hükümlerine göre paylaþýlýr.

II- Uygulanacak kurallar
MADDE 1273 - (1) Taraflar baþka bir husus kararlaþtýrmamýþ olduðu takdirde, müþterek avar-

ya paylaþtýrmasý, Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan hazýrlanarak, bu madde hükmüne
göre Türkçe’ye çevrilip yayýnlanmýþ olan en son tarihli York-Anvers Kurallarýna tâbidir.

(2) York-Anvers Kurallarýnýn çevirisi, Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü ile Denizcilik Müsteþar-
lýðý tarafýndan kurulacak bir Ýhtisas Komitesince hazýrlanýr ve özgün metin ile birlikte Resmî Gaze-
tede yayýnlanarak ilân edilir. Milletlerarasý Denizcilik Komitesi tarafýndan, York-Anvers Kuralla-
rýnda yapýlacak deðiþiklikler de ayný yöntemle Türkçe’ye çevrilip ilgili Müsteþarlýklarca resen ve-
ya gerçek ve tüzel kiþilerin baþvurusu üzerine yayýmlanýr.

B) Borçlular ve güvence
I- Garame paylarýnýn borçlularý
MADDE 1274 - (1) Müþterek avarya garame paylarýnýn kiþisel borçlularý, garameye girecek

olan geminin müþterek avarya hareketinin meydana geldiði andaki donataný, navlunun boþaltma ta-
rihindeki alacaklýsý ve diðer eþyanýn boþaltma tarihindeki malikidir.

(2) Garameye girecek eþyanýn gönderileni, eþyayý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþ-
müþ olduðunu biliyor ise, bu pay için eþya teslim edilmiþ olmasaydý o eþyanýn paraya çevrilmesi
hâlinde garame payý ne oranda ödenecek idiyse o oranda eþyanýn teslim zamanýndaki deðerine ka-
dar kiþisel olarak sorumludur.
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II- Alacaklýlarýn rehin haklarý
1. Genel olarak
MADDE 1275 - (1) Alacaklýlar, gemi üzerinde gemi alacaklýsý hakkýna, garameye girecek eþ-

ya üzerinde, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýna ve nav-
lun üzerinde ayný Kanunun 954 ilâ 961 inci maddeleri uyarýnca, alacak rehnine sahiptirler.

2. Gemiye düþen garame payý için güvence
MADDE 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararýn belirlenmesi ve paylaþtýrýlmasý

gereken limandan ayrýlabilmesi için, gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yükle ilgilile-
re güvence gösterilmesi zorunludur.

3. Hapis hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1277 - (1) Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereðince,

bunlar için güvence gösterilmedikçe garameye katýlan eþyayý teslim edemez; ederse kendisi de bu
paylardan kiþisel olarak sorumlu tutulur.

(2) Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fýkra-
larý uygulanýr.

(3) Alacaklýlarýn garameye giren eþya üzerindeki hapis hakký, alacaklýlar adýna taþýyan tarafýn-
dan 1201 inci madde hükümlerine göre kullanýlýr.

C) Dispeç
I - Genel olarak
1. Yaptýrma yükümlülüðü
MADDE 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla yükümlüdür; bu yükümlülü-

ðünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karþý sorumlu olur.

(2) Dispeç süresinde yaptýrýlmazsa, sigortacýyý da içermek üzere, ilgililerden herhangi biri bu-
nun yapýlmasýný istemeðe ve yaptýrmaða yetkilidir.

(3) Dispeçin yapýlmasý istemi, olayýn müþterek avarya sayýlmayacaðý ileri sürülerek dispeççi
tarafýndan reddedilirse, dispeçin yapýlmasýnýn gerekip gerekmediðine, sigortacýyý da içermek üzere,
ilgililerden herhangi birinin baþvurmasý üzerine 1279 uncu maddede yazýlý yerdeki mahkemece ka-
rar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacý da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu hu-
susta karar verir. Bu hâlde basit muhakeme usulü uygulanýr.

2. Yapýlacaðý yer
MADDE 1279 - (1) Zararýn belirlenmesi ve paylaþtýrýlmasý varma yerinde, eðer buraya varýl-

mazsa yolculuðun bittiði limanda yapýlýr.

3. Dispeççi
MADDE 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oybirliðiyle atayacaklarý bir veya birden fazla dispeççi

tarafýndan yapýlýr. Oybirliði saðlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapýlacaðý yer
mahkemesi atar.

(2) Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle
çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye vermekle yükümlüdür.
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(3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü olduk-
larý belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine giderlerini üstlenmek
þartýyla, bir örnek vermekle yükümlüdür.

II- Dispeçin onaylanmasýný istem ve dispeçe itiraz
1. Duruþma
MADDE 1281 - (1) Sigortacýlar dâhil olmak üzere, ilgililer 1279 uncu maddede yazýlý yerde-

ki mahkemeden dispeçin onaylanmasýný isteyebilecekleri gibi, avarya türüne veya hesaplarýna itiraz
da edebilirler.

(2) Dilekçede duruþmaya çaðrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilir.

(3) Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu bel-
gelerin tamamlanmasýna gerek görülürse, ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder.

(4) Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðrýlýr. Çaðrýda, dispeç ile istemleri ispatlayan belgelerin mah-
keme kaleminde incelenebileceði ve çaðrýlanýn daha önce de dispece karþý mahkemede itirazda bu-
lunabileceði, belirli günde gelmediði takdirde dispece onay vermiþ sayýlacaðý yazýlýr. Çaðrýnýn du-
ruþma gününden en az onbeþ gün önce teblið edilmesi gerekir.

(5) Dispeç raporuna itirazýn, en geç ilk celsede, hiçbir tereddüde yer býrakmayacak þekilde açýk
ve etraflý olarak yapýlmasý zorunludur. Haklý sebepler dolayýsýyla bu mümkün olmazsa, hâkim ilgi-
liye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir süre verir. Ýlk oturumda veya en geç hâkim tara-
fýndan verilecek süre içinde gereði gibi açýk ve ayrýntýlý þekilde bildirilmemiþ olan itiraz yapýlma-
mýþ sayýlýr.

2. Dispeçin onaylanmasý
MADDE 1282 - (1) Belirlenen günde hazýr bulunanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþ-

mada veya daha önce bir itiraz yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç onaylanýr. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgi-
liler dinlenir. Ýtirazýn yerinde olduðu görülür veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç bu-
na göre düzeltilerek onaylanýr.

(2) Ýtirazýn hemen karara baðlanmasý olanaðýnýn bulunmamasý hâlinde dispeç raporunun, itira-
zýn kapsamý dýþýnda kalan kýsýmlarý, ayrý bir kararla onaylanýr ve itiraz edilen kýsým hakkýnda du-
ruþmaya devam olunur.

3. Uygulanacak usul hükümleri
MADDE 1283 - (1) 1281 nci ve 1282 nci maddeler hükümleri saklý kalmak kaydýyla, dispeçin

onaylanmasýnda ve itirazlarýn incelenmesinde basit muhakeme usulü hükümleri uygulanýr.

4. Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýnda kararýn hükmü
MADDE 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanmasý hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu ka-

rar, raporda gösterilen alacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilâm niteliðini kazanýr. Þu kadar ki,
itiraza uðramamýþ bir raporun onaylanmasý kararý kesinleþmeden önce de bu niteliðe sahiptir.

(2) Raporun onayýna ait ilâm, onay istemi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðrýlmýþ
olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doðurmaz.
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D) Zamanaþýmý
MADDE 1285 - (1) Müþterek avarya garame payý alacaklarý bir yýlda zamanaþýmýna uðrar.

(2) Zamanaþýmý, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardýðý tarihten itibaren iþlemeye
baþlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Çatma

A) Uygulama alaný
MADDE 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpýþmasý (çatma) sonu-

cu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eþyaya verilen zararýn tazmini hakkýnda uygulanýr.

(2) Geminin, bir manevrayý yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarýna uymamak suretiy-
le baþka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eþyaya çatma olmaksýzýn, zarar vermesi
hâlinde de, çatma hakkýndaki hükümler uygulanýr.

B) Kusursuz çatma
MADDE 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiþ

veya neden ileri geldiði anlaþýlamamýþsa, çarpýþan gemilerin veya gemilerde bulunan insanlarýn ya-
hut eþyanýn çatma yüzünden uðradýklarý zarara, o zarara uðrayan kiþi katlanýr.

(2) Birinci fýkrada sayýlan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anýnda demirdeyken
meydana gelirse birinci fýkra hükmü uygulanýr.

C) Kusurlu çatma
I- Bir tarafýn kusuru
MADDE 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurun-

dan ileri gelmiþse, zararý o geminin donataný tazmin etmek zorundadýr.

II- Ortak kusur
1. Eþya zararý
MADDE 1289 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eþ-
yanýn uðradýklarý zarardan kusurlarýnýn aðýrlýðý oranýnda sorumludur. Bununla beraber, duruma gö-
re, bu oranýn saptanmasý mümkün olmaz veya taraflarýn ayný derecede kusurlu olduðu ortaya çýkar-
sa, taraflar eþit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakýmýndan, donatanlarýn üçüncü
kiþilere karþý olan sorumluluðu müteselsil deðildir.

(2) Çatma, gemi adamlarýnýn geminin sevkine veya baþkaca teknik yönetimine ait bir hareke-
tinin sonucu olduðu takdirde, donatan, kendi gemisinde taþýnan yükün ilgililerine karþý 1062 nci
maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ve 1180 inci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
hükümleri uyarýnca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hâli sebebiyle kendi donatanýndan tazminat el-
de edemeyen yük ilgilisi, sözkonusu zarar için diðer kusurlu donatanlarýn birinden yabancý bir hu-
kuka göre tazminat alýrsa, bu ödemeyi yapan donatanýn fazladan ödemek zorunda kaldýðý kýsým için
sorumsuzluk hâlinden yararlanan donatana rücu etmesi hâlinde, kendisine rücu edilen donatan, o
yük ilgilisine ayný oranda rücu hakkýna sahiptir.



---- 855 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

2. Bedensel bütünlüðü zedeleyen zarar
MADDE 1290 - (1) Çatma, çarpýþan gemilerin donatanlarýnýn veya gemi adamlarýnýn kusurla-

rýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin donatanlarý, gemilerde bulunan kiþilerin çatma yüzünden ölü-
münden veya yaralanmasýndan yahut saðlýðýnýn bozulmasýndan doðan zararlardan müteselsilen so-
rumludur.

(2) Donatanlarýn birbirine rücuunda, her donatan, kusurunun aðýrlýðý oranýnda sorumludur.

3. Kýlavuzun kusuru
MADDE 1291 - (1) Gemi, zorunlu danýþman veya isteðe baðlý kýlavuz tarafýndan sevk edilir-

ken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donataný sorumludur.

(2) Gemi zorunlu sevk kýlavuzu tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatma-
dan geminin donataný sorumlu deðildir.

D) Dava öncesi delil tespiti
MADDE 1292 - (1) Dava öncesi yaptýrýlacak delil tespitlerinde, çatmanýn meydana geldiði yer-

de deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadýðý takdirde asliye tica-
ret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarýna bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yetkilidir.

(2) Tespitte, çatmaya karýþan her geminin kaptaný veya onun temsilcisi hazýr bulundurulur.

(3) Tespit raporunda, çatmaya karýþan gemilerin kusurunun bulunup bulunmadýðý belirtilmez.

E) Þekil þartý yokluðu
MADDE 1293 - (1) Çatma sonucu uðranýlan zararýn tazmini için açýlacak davalar öncesinde

bir ihtar düzenlenmesine veya baþkaca bir þekil þartýnýn yerine getirilmesine gerek yoktur.

F) Karine yokluðu
MADDE 1294 - (1) Çatmada kusurun saptanmasýnda herhangi bir karine dikkate alýnmaz.

G) Kaptanýn yardým görevi ve yerine getirilmemesinden donatanýn sorumsuzluðu
MADDE 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptaný, kendi gemisini, gemi adamlarý-

ný ve yolcularýný ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olmasý þartýyla, diðer gemiye, gemi adamla-
rýna ve yolculara yardýmla yükümlüdür.

(2) Ayrýca kaptan, mümkünse, diðer gemiye kendi gemisinin adýný, baðlama limanýný, geldiði
ve gideceði limanlarý bildirmekle yükümlüdür.

(3) Kaptanýn, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý donatan
sorumlu olmaz.

H) Saklý tutulan hükümler
MADDE 1296 - (1) Donatanýn sorumluluðunun sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hükümler saklýdýr.

Bu Bölümde yer alan hükümler, taþýma sözleþmelerinden ve diðer her türlü sözleþmelerden doðan
borçlarý etkilemez.

Ý) Zamanaþýmý
MADDE 1297 - (1) Çatmaya dayanan tazminat istemleri, çatmanýn meydana geldiði tarihten

baþlayarak iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
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(2) 1289 uncu maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine veya 1290 ýncý maddenin ikinci fýk-
rasýna göre, donatanlarýn birbirine karþý olan rücu haklarý, ödemenin yapýldýðý tarihten baþlayarak
bir yýl içinde zamanaþýmýna uðrar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma

A) Eþya kurtarma
I- Kurtarma faaliyeti
MADDE 1298 - (1) Seyrüsefere elveriþli sularda tehlikeye uðramýþ bulunan su aracý veya di-

ðer eþyanýn kurtarýlmasý için yapýlan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluþturur ve onun hak-
kýnda bu Bölüm hükümleri uygulanýr.

(2) “su aracý” teriminin kapsamýna, her türlü gemi ve seyrüsefere elveriþli yapý girer; “eþya” te-
rimi ise, kýyýya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiþ olmayan her türlü þey ile hak kazanýlmýþ olma-
yan navlun alacaðýný ifade eder.

(3) “Eþya” terimine,

a) Deniz yataklarýndaki mineral kaynaklarýn keþfi, çýkartýlmasý veya iþlenmesi amacýyla kulla-
nýldýklarý sürece sabit veya yüzer platformlar ile açýk deniz sondaj birimleri,

b) Deniz yataðýnda bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi deðeri olan kültür eserleri

girmez.

(4) “Kurtarma faaliyeti” terimine ise,

a) Su aracýnýn malikinin veya kaptanýnýn, veya araçta bulunmayan ve bulunmuþ olmayan eþya-
nýn malikinin açýk ve akla yatkýn olarak karþý koymasýna raðmen yapýlan faaliyetler,

b) Tehlike altýnda bulunan araçta çalýþtýrýlan kiþiler tarafýndan yapýlan faaliyetler,

c) Tehlike doðmadan önce kurulmuþ bir sözleþmenin ifasý amacýyla yapýlan veya yapýlmasý ge-
reken hizmetler

girmez.

II- Diðer hâller
MADDE 1299 - (1) Bu Bölüm hükümleri;

a) Kurtaranýn, mevzuat gereðince kurtarma yükümlüðünün bulunmasý,

b) Kurtarma faaliyetinde bulunan aracýn, kurtarýlan araçla ayný malike ait olmasý,

hâllerinde de uygulanýr.

III- Kurtarma sözleþmesi
1. Kurma yetkisi
MADDE 1300 - (1) Kaptan, aracýn kurtarýlmasý için malik adýna kurtarma sözleþmesi kurma-

ya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.

(2) Aracýn maliki ve kaptaný, araçta bulunan þeylerin malikleri adýna kurtarma sözleþmesi kur-
maya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamýna, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaþtýrmak da girer.
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2. Ýptali veya uyarlanmasý
MADDE 1301 - (1) Kurtarma sözleþmesi, haksýz etki veya tehlikenin etkisi altýnda yapýlmýþ

ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet ilkelerine aykýrý bulunmuþ yahut kurtarma ücreti, yapýlan hiz-
metlerle aþýrý derecede oransýz bulunmuþsa, istem üzerine sözleþme mahkeme tarafýndan mevcut
þartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir.

3. Emredici hükümler
MADDE 1302 - (1) Bu Bölüm hükümleri, bir kurtarma sözleþmesi ile açýkça veya örtülü þe-

kilde deðiþtirilebilir.

(2) Kurtarma sözleþmesinin uyarlanmasý veya iptali hakkýndaki hükümler ile, çevre zararýnýn
önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerekli özeni gösterme yükümlülüðüne iliþkin düzenlemeler söz-
leþmeyle deðiþtirilemez.

IV- Taraflarýn yükümlülükleri
MADDE 1303 - (1) Kurtaran, tehlike altýndaki aracýn veya diðer eþyanýn malikine karþý;

a) Kurtarma faaliyeti sýrasýnda gerekli özen içinde hareket etmekle,

b) Bu yükümlülüðünü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için ge-
rekli olan özeni göstermekle,

c) Hâlin gereðine göre akla yatkýn bir hareket tarzý sayýlabileceði ölçüde baþka kurtaranlardan
yardým istemekle,

d) Ýstemin akla yatkýn olmadýðý anlaþýldýðý takdirde, alacaðý kurtarma ücretinin miktarýna halel
gelmemek kaydýyla, tehlike altýndaki aracýn maliki veya kaptaný ya da eþyanýn maliki tarafýndan ak-
la yatkýn olarak istenmesi hâlinde baþka kurtaranlarýn müdahalesini kabul etmekle

yükümlüdür.

(2) Tehlike altýndaki aracýn maliki ve kaptaný veya diðer eþyanýn maliki, kurtarana karþý;

a) Kurtarma faaliyeti sýrasýnda, kurtaranla her bakýmdan iþbirliði yapmakla,

b) Bu yükümlülüðü yerine getirirken, çevre zararýnýn önlenmesi ve sýnýrlandýrýlmasý için gerek-
li özeni göstermekle,

c) Kurtaran akla yatkýn olarak istemde bulunduðunda, güvenlik altýna alýnmýþ olan aracý veya
diðer eþyayý teslim almakla

yükümlüdür.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasýnda “çevre zararý”; kirlenme, bulaþma, yangýn, patla-
ma veya benzeri önemli olaylarýn, kýyý sularýnda ve ona bitiþik bölgelerde insan saðlýðýna veya de-
niz canlýlarýna ya da kaynaklarýna verdiði aðýr maddî zararý ifade eder.

V- Kurtaranýn haklarý
1. Kurtarma ücreti
a) Ýlkeler
MADDE 1304 - (1) Faydalý bir sonuç vermiþ olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücre-

ti istemine hak kazandýrýr.
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(2) Bu Bölümde aksi yazýlý olmadýkça, faydalý sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtar-
ma ücretini isteme hakký doðmaz.

(3) Kurtarma ücreti, kurtarýlan þeylerin deðerini geçemez. Bu kuralýn uygulanmasýnda, öden-
mesi gerekebilecek faiz ve yargýlama giderleri dikkate alýnmaz.

b) Belirlenmesi
MADDE 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemiþse veya kararlaþtýrýlan ücretin

1301 inci maddeye göre mahkeme tarafýndan mevcut þartlara uyarlanmasý istenmiþse, ücret, kurtar-
ma faaliyetini özendirecek bir anlayýþla, sýralama dikkate alýnmaksýzýn aþaðýdaki kýstaslar gözetile-
rek belirlenir:

a) Aracýn ve diðer eþyanýn kurtarýldýktan sonraki deðeri,

b) Çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve beceri,

c) Kurtaran tarafýndan elde edilen baþarýnýn derecesi,

d) Kurtarýlan aracýn ve içindeki insanlarýn ve eþyanýn karþýlaþtýklarý tehlike ile kurtarmaya ka-
týlmýþ olanlarýn kendileri ve araçlarý için göze aldýklarý tehlikenin niteliði ve büyüklüðü,

e) Aracýn, diðer eþyanýn ve insan hayatýnýn kurtarýlmasý için kurtaranýn gösterdiði çaba ve beceri,

f) Kurtaranýn harcadýðý zaman, yaptýðý giderler ve uðradýðý zarar,

g) Kurtaranýn yüklendiði sorumluluk tehlikesi ve kurtaran ile teçhizatýnýn uðradýðý diðer tehlikeler,

h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk saðlandýðý,

i) Kurtarma faaliyetine ayrýlmýþ araçlarýn ve diðer teçhizatýn kullanýma hazýr bulundurulmuþ ve
fiilen kullanýlmýþ olmasý,

j) Kurtaranýn teçhizatýnýn kurtarmaya hazýr olmasý ve etkinliði ile deðeri.

(2) Resmî kurumlarýn giderleri ve harçlarý ile kurtarýlan þeyler için ödenmesi gereken gümrük
resimleri ve diðer resimlerle bu þeylerin saklanmasý, korunmasý, deðerlerinin biçilmesi ve satýlma-
sý amaçlarýyla yapýlan giderler, kurtarma ücretine girmez.

(3) Kurtarma ücreti para olarak saptanýr. Aksi kararlaþtýrýlmadýkça ücret, kurtarýlan þeylerin de-
ðerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez.

c) Borçlular
MADDE 1306 - (1) Kurtarma ücretinin borçlularý, kurtarýlan aracýn ve diðer eþyanýn kurtarma

faaliyetinin tamamlandýðý andaki malikleridir.

(2) Kurtarma ücreti, kurtarýlan aracýn maliki ve diðer eþyanýn malikleri arasýnda kurtarýlan de-
ðerler oranýnda paylaþýlýr. Kurtarma ücretinin borçlularý arasýnda teselsül yoktur.

d) Gönderilenin sorumluluðu
MADDE 1307 - (1) Gönderilen, eþyayý teslim alýrken onlar için kurtarma ücreti ödeneceðini

biliyor ise, eþya teslim edilmiþ olmasaydý, bunlarýn paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda öde-
necek idiyse o oranda ücret alacaklýlarýna karþý kiþisel olarak sorumlu tutulur.

(2) Teslim edilen eþyayla birlikte baþka þeyler de kurtarýlmýþ olursa, gönderilenin sorumluluðu,
giderlerin bütün þeyler arasýnda pay edilmesi hâlinde teslim edilen eþyaya düþecek miktarý geçemez.
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e) Paylaþtýrýlmasý
aa) Tek ücret
MADDE 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin baþladýðý andan 1303 üncü

maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca eþyanýn geri verilmesinin istendiði ana kadar yapýlan
her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katýldýðý için kurtarma ücretin-
den pay isteyen herkes, payýný, bu toplam ücretin içinden alýr.

(2) Kurtarma ücretinden pay alýnmasý için birden çok dava açýlýrsa, davalar, tekel sahibi kurta-
ranýn, yoksa kurtarma sözleþmesini yapmýþ olan kurtaranýn, o da yoksa en fazla kurtarma gemisi ile,
yoksa en fazla teçhizatý ile katýlmýþ olan kurtaranýn açtýðý dava dosyasý ile birleþtirilir. Bu dava ha-
kem önünde görülüyorsa, dosyalarýn tümü, bir mahkemede açýlan ilk dava ile birleþtirilir ve mah-
keme, hakem önünde açýlan davada kurtarma ücretinin kesin hükümle belirlenmesini bekletici so-
run yapar. Davaya bakan mahkeme, ayný dava içinde, ücretin nasýl paylaþtýrýlacaðýna da karar verir.

bb) Birden çok kurtaran arasýnda
MADDE 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasýnda 1305 inci maddedeki kýstas-

lar dikkate alýnarak kurtarma faaliyetine katýldýklarý oranda paylaþtýrýlýr.

cc) Gemi adamlarýna ve kurtaranýn diðer adamlarýna verilecek pay
MADDE 1310 - (1) Bir araç veya diðer eþya, bir baþka gemi tarafýndan kurtarýlýrsa, kurtaran

geminin donataný, alacaðý kurtarma ücretinden, kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla yapý-
lan giderleri ayýrdýktan sonra, kurtaran geminin kaptanýna ve diðer gemi adamlarýna 1305 inci mad-
denin birinci fýkrasýnda öngörülen ölçütleri dikkate alarak pay verir.

(2) Donatan, kurtarma faaliyeti biter bitmez, kaptanýn ve diðer gemi adamlarýnýn payýný göste-
ren bir cetvel hazýrlar ve bu cetveli onlara yazýlý olarak bildirir.

(3) Pay cetveline karþý, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye’de ilk varýlan yerdeki mahke-
mede o yere varýþ tarihinden itibaren onbeþ gün içinde itiraz edilebilir.

(4) Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetveli aynen veya gereðinde deðiþtirilerek
onaylanýr. Bu karar kesindir.

(5) Kurtarma faaliyetinin bu amaca ayrýlmýþ olan gemi tarafýndan yapýlmasý hâlinde de, kurta-
ran geminin adamlarýna bu madde hükümleri uygulanýr.

(6) Kurtarma, gemi olmayan bir araçtan yapýlmýþsa, kurtarma ücreti, kurtaran ile onun adam-
larý arasýnda sözleþmeye göre, sözleþme yoksa kýyas yoluyla 1305 inci maddedeki ölçütler dikkate
alýnarak paylaþtýrýlýr.

f) Ücretten yoksunluk
MADDE 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kýlmýþ veya daha

da güçleþtirmiþ yahut hileli davranýþ sayýlan ya da dürüstlüðe sýðmayan diðer hareketlerde bulun-
muþ ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kýsmen yoksun býrakýlabilir.

2. Özel tazminat
MADDE 1312 - (1) Bir kurtaran, çevre zararý tehdidi oluþturan bir araç veya onun içindeki eþ-

ya için kurtarma faaliyetinde bulunmuþ, ancak bu madde uyarýnca hesaplanacak özel tazminata en
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azýndan denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarýnca hak kazanmamýþsa, kurtarma faaliye-
ti için bu madde kapsamýnda yapmýþ olduðu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel
tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belir-
lenecek kurtarma ücretini, kurtarýlan þeylerin en yüksek deðerine kadar yükseltmiþ olmasý gerekmez.

(2) Kurtaran, birinci fýkranýn birinci cümlesinde belirtilen þartlar altýnda, kurtarma faaliyeti ile
çevre zararýný önlemiþ veya sýnýrlandýrmýþ ise, malik tarafýndan birinci fýkra uyarýnca kurtarana öde-
necek özel tazminat, kurtaranýn yaptýðý giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar arttýrýlabilir. Mahke-
me veya hakem kurulu, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýndaki ölçütleri de göz önünde bulundu-
rarak hak ve nasafet kurallarýna uygun olduðuna karar verirse, özel tazminatýn miktarýný daha da art-
týrabilir; þu kadar ki, yapýlacak arttýrým, hiçbir hâlde kurtaranýn giderlerinin yüzde yüzünü geçemez.

(3) Birinci ve ikinci fýkralarýn uygulanmasýnda “kurtaranýn giderleri”, kurtarma faaliyeti sýra-
sýnda kurtaran tarafýndan yapýlmýþ akla yatkýn harcamalarý ve kurtarma faaliyetinde fiilen kullaný-
lan ve kullanýlmasý akla yatkýn olan teçhizat ve personel için, 1305 inci maddenin birinci fýkrasýnýn
(h), (i) ve (j) bentlerindeki kýstaslar gözetilerek belirlenecek uygun bir tutarý ifade eder.

(4) Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatýn toplamý, kurtaranýn 1305 inci madde uya-
rýnca alabileceði kurtarma ücretini aþtýðý takdirde ve oranda ödenir.

(5) Kurtaran, ihmali nedeniyle çevre zararýný önleyememiþ veya sýnýrlandýramamýþ ise, bu
maddede belirtilen tazminattan tamamen veya kýsmen yoksun býrakýlabilir.

(6) Bu madde hükümleri, donatanýn rücu haklarýna halel getirmez.

(7) Bu madde uyarýnca yapýlacak ödemeler, müþterek avarya paylaþtýrmasýna girmez.

3. Faiz
MADDE 1313 - (1) Kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýna, kurtarýlan þeylerin 1303

üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca teslim alýnmalarý gereken tarihten ve eþya tes-
lim edilemiyorsa özel tazminat bakýmýndan kurtarma faaliyetinin sonuçlandýðý tarihten baþlayarak
faiz yürütülür. Faizle ilgili diðer hususlarda genel hükümler uygulanýr.

4. Ödeme zamaný ve güvence
MADDE 1314 - (1) Kurtarýlan þeyler 1303 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýn-

ca teslim alýnýrken, borçlular, kurtaranýn bu Bölümde düzenlenen alacaklarýndan kendi paylarýna
düþen paralarý ödemek veya kurtaranýn istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargýlama giderlerini
de kapsayacak þekilde güvence göstermek zorundadýr.

5. Rehin haklarý
MADDE 1315 - (1) Bu Bölümde düzenlenen alacaklarýndan dolayý kurtaran, kurtarýlan gemi

üzerinde gemi alacaklýsý hakkýný ve kurtarýlan diðer eþya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ
953 üncü maddeleri uyarýnca hapis hakkýný haizdir.

(2) Kurtarýlan aracýn maliki, kurtarýlan eþyanýn malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için ye-
terli güvence vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayý göstermekle yükümlüdür.

(3) Kurtarýlan araç ve diðer eþya, kurtaranýn rýzasý olmaksýzýn, kurtarma faaliyetinin tamamlan-
masýndan sonra ilk olarak varýlan liman veya yerden, kurtaranýn alacaklarý için yeterli güvence gös-
terilinceye kadar uzaklaþtýrýlamaz.
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6. Avans
MADDE 1316 - (1) Kurtaranýn alacaklarý hakkýnda karar vermeye yetkili olan mahkeme veya

hakem kurulu, kurtarana bir ara kararý ile durumun gereklerine göre uygun bir miktar avans öden-
mesine karar verebilir. Kurtaranýn avansý olabilmesi, güvence göstermesine baðlanabilir. Avans
ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen güvence miktarý da bu oranda indirilir.

B) Ýnsan kurtarma
I- Kaptanýn yükümlülüðü
MADDE 1317 - (1) Her kaptan, aracýný ve araçta bulunan kiþileri, ciddi bir tehlikeyle karþý kar-

þýya býrakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altýnda bulunan her insana yardým etmek zorundadýr.
(2) Aracýn maliki, kaptanýn sadece bu yükümlülüðünü ihlâl etmesinden dolayý sorumlu olmaz.
II- Ücret
MADDE 1318 - (1) Kurtarýlan kiþilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur.
(2) Kurtarmayý gerektiren kaza sýrasýnda, sadece insan kurtarmýþ olan bir kurtaran, aracýn veya

diðer eþyanýn kurtarýlmasý veya çevre zararýnýn önlenmesi veya sýnýrlandýrýlmasý için faaliyet göster-
miþ olan kurtarana takdir edilen ücret ve özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanýr.

C) Zamanaþýmý
MADDE 1319 - (1) Bir sözleþmeye dayanýp dayanmadýðýna bakýlmaksýzýn, kurtarma faaliye-

ti ile enkazýn kaldýrýlmasýndan doðan bütün alacaklar iki yýlda zamanaþýmýna uðrar.
(2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiði tarihten ve enkazýn kaldýrýlmasý giderlerinden do-

ðan alacaklar için enkaz kaldýrma iþinin tamamlandýðý tarihten itibaren iþlemeye baþlar.
(3) Kendisine karþý istemde bulunulan kiþi, zamanaþýmý süresi içinde istemde bulunana yapa-

caðý bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir.
ALTINCI KISIM
Gemi Alacaklarý

A) Gemi alacaklýsý hakký veren alacaklar
MADDE 1320 - (1) Geminin malikine, kiracýsýna, yöneticisine veya iþletenine karþý doðmuþ

olan aþaðýdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklýsý hakký” verir:
a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-

larý da içinde olmak üzere, gemi adamlarýna, gemide çalýþtýrýlmakta olmalarý dolayýsýyla ödenecek
ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diðer tutarlara iliþkin istem haklarý;

b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can
kaybý veya bedensel bütünlüðü zedeleyen zararlardan doðan alacaklar;

c) Kurtarma ücreti;
d) Liman, kanal, diðer su yollarý ve karantina için ödenecek resimlerle diðer paralar ile kýla-

vuzluk ücretlerine iliþkin alacaklar;
e) Gemide taþýnan eþya, konteynerler ve yolcularýn eþyalarýna gelecek olan ziya veya hasar dý-

þýnda, geminin iþletilmesinden kaynaklanan maddî ziya ve hasara sebep olmuþ haksýz fiilden doðan
alacaklar;
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f) Müþterek avarya garame payý alacaklarý.

(2) Þu kadar ki, birinci fýkranýn (b) ve (e) bentlerinde yazýlý alacaklar;

a) Deniz yolu ile petrol veya diðer tehlikeli ya da zararlý maddelerin taþýnmasý ile baðlantýlý ola-
rak ortaya çýkýp da uluslararasý sözleþmelere yahut ulusal mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve
zorunlu sigorta ile ya da diðer yollardan güvence alýnmasý öngörülen zararlarýn;

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli, patlayýcý maddeler veya nükle-
er yakýt yahut radyoaktif ürünler ya da atýklardan oluþan diðer tehlikeli maddeler ile bileþiminden
kaynaklanan zararlarýn,

sonucunu oluþturduklarý veya bu zararlardan doðduklarý takdirde, sahiplerine gemi alacaklýsý
hakký vermezler.

B) Gemi alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hakký
I- Kapsamý
MADDE 1321 - (1) Gemi alacaðý, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakký verir.

(2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamýna girmez. Bir sigorta
sözleþmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatý rehnin kapsamýnda deðildir.

(3) Rehin, geminin ziyaî veya hasara uðramasýndan dolayý donatanýn üçüncü kiþilere karþý sahip
olduðu tazminat istemini de kapsar. Müþterek avarya hâllerinde feda edilen veya hasara uðrayan þey-
ler için verilen tazminat, gemi alacaklýlarý için, tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer.

(4) Devlet, il, belediye ve diðer kamu tüzel kiþilerine ait olup, denizde menfaat saðlamak ama-
cýna tahsis edilmeyen veya fiilen böyle bir amaçla kullanýlmayan gemiler üzerinde kanunî rehin
hakký doðmaz. Þu kadar ki, bu tüzel kiþiler, gemi alacaklýlarýna karþý gemi ve eklentisinin, alacak-
larýn doðduðu yolculuk sonundaki deðeri gemi alacaklýlarý arasýnda kanunî sýralarýna göre paylaþtý-
rýlmýþ olsa idi, alacaklýlara düþecek miktar ne idi ise, o alacaklýlara karþý o oranda öncelikle sorum-
lu olurlar.

(5) Gemi alacaðý hakkýnýn verdiði kanunî rehin hakký, gemiye zilyet olan herkese karþý ileri
sürülebilir.

II – Güvence altýna aldýðý alacaklar
MADDE 1322 - (1) Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký, ana parayý, faizi, takip ve yargýlama gi-

derlerini ayný þekilde güvence altýna alýr.

(2) Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde, gemi alacaklarýna, bir tek donata-
nýn mülkiyetindeymiþ gibi karþýlýk oluþturur.

III- Önceliði
MADDE 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde yazýlý gemi ala-

caklýlarýnýn sahip olduðu kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bü-
tün kanunî ve sözleþmesel rehin haklarýyla aynî yükümlülüklerden önce gelir.

(2) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn haiz bulunduk-
larý kanunî rehin hakký, gemi üzerinde tescil edilmiþ veya edilmemiþ olan bütün kanunî ve sözleþ-
mesel rehin haklarýyla aynî yükümlülüklerden sonra gelir.
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(3) Karaya oturmuþ veya batmýþ bir geminin, seyrüsefer güvenliði veya deniz çevresinin ko-
runmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan kaldýrýlmasý hâlinde, bunun giderleri, bütün diðer ge-
mi alacaklarýndan önce ödenir.

IV- Sýrasý
MADDE 1324 - (1) Gemi alacaklýsý hakkýnýn verdiði kanunî rehin haklarýnýn sýrasý, 1320 nci

maddede gemi alacaklýsý hakký verdiði açýklanan alacaklarýn sýrasýna göre belirlenir; þu kadar ki,
1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý hakkýnda 1323 üncü
maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.

(2) Yalnýz kurtarma ücreti veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatý ala-
caðýnýn verdiði kanunî rehin hakký, bu alacaklarýn doðumuna sebebiyet veren faaliyetin yapýldýðý ta-
rihten evvel gemi üzerinde doðmuþ olan bütün diðer rehin haklarýndan önce gelir. Kurtarma ücreti
veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatý alacaðýnýn verdiði kanunî rehin hak-
larýndan sonra doðanlar, evvel doðanlardan önce gelir.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen gemi alacak-
larý kendi aralarýnda eþit hakka sahiptirler.

V- Devri ve geçiþi
MADDE 1325 - (1)Gemi alacaðýnýn devri veya geçiþi ile bu alacaðýn verdiði kanunî rehin hak-

ký da devredilmiþ veya geçmiþ olur.

VI- Düþmesi
MADDE 1326 - (1) 1320 nci maddedenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ (e) bentlerinde sayýlan ge-

mi alacaklýlarýnýn sahip olduklarý rehin hakký, gemi alacaðýnýn doðduðu tarihten itibaren geçecek bir
yýlýn sonunda düþer, meðerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiþ ve bunun
sonucunda cebrî icra yolu ile satýlmýþ olsun. Bu bir yýllýk süre;

a) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, alacaklýnýn
gemiden ayrýlmasý tarihinde,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ilâ (e) bentlerinde sayýlan alacaklar bakýmýndan, ka-
nunî rehin hakkýyla güvence altýna alýnan alacaklarýn doðduðu tarihte,

iþlemeye baþlar.

(2) 1320 nci maddedenin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarýnýn sahip ol-
duðu rehin hakký;

a) Geminin, zararýn saptanmasýnýn ve paylaþtýrýlmasýnýn yapýlacaðý varma yerine ve eðer gemi
buraya varmazsa yolculuðun bittiði limana vardýðý günden itibaren iþleyecek altý ay içinde, gemi,
cebrî icra yoluyla satýmla sonuçlanacak þekilde ihtiyaten haczedilmemiþse, altý ayýn geçmesiyle;

b) Geminin iyiniyetli bir üçüncü kiþiye satýlmasý hâlinde, alýcýnýn gemiyi, sicil yeri hukukuna
uygun olarak kendi adýna tescil ettirdiði günden itibaren iþleyecek altmýþ günün sonunda,

düþer. Bu sürelerin ikisi de iþlemeye baþlamýþsa, rehin hakký ilk sürenin dolmasýyla düþer.

(3) Geminin ihtiyatî haczinin hukuken caiz olmadýðý zaman aralýðý, bu sürelerin hesabýnda dik-
kate alýnmaz. Diðer sebeplerden sürenin durmasý veya kesilmesi söz konusu deðildir.
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VII- Zamanaþýmý

MADDE 1327 - (1) Bu Kanundaki ve ilgili kanunlardaki özel hükümler saklý kalmak kaydýy-
la, 1326 ncý maddede yazýlý süre, alacaklýnýn, borçluya yönelik kiþisel istem haklarýna da uygulanýr.

YEDÝNCÝ KISIM

Sorumluluðun Sýnýrlanmasý ve Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini

A) Deniz alacaklarýna karþý sorumluluðun sýnýrlanmasý

I- Kural

MADDE 1328 - (1) Deniz alacaklarýndan doðan sorumluluk, 19/11/1976 tarihli “Deniz Ala-
caklarýna Karþý Mesuliyetin Sýnýrlanmasý Hakkýnda Milletlerarasý Sözleþme” ile bu Sözleþmeyi de-
ðiþtiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere hazýrlanarak Türkiye Cumhuriye-
ti tarafýndan kabul edilen uluslararasý sözleþmelere göre sýnýrlanabilir.

(2) 1976 tarihli Sözleþmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 inci madde-
si uyarýnca yapýlacak gözden geçirmelerin ve deðiþikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yü-
rürlüðe girdikleri tarihten baþlayarak, bu madde, anýlan gözden geçirmeyi ve deðiþiklikleri de içine
alacak þekilde uygulanýr.

II- Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller

MADDE 1329 - (1) 1328 inci madde, 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller-
de de uygulanýr.

III- Uygulama alanýnýn geniþletilmesi

MADDE 1330 - (1) 1328 inci madde, aþaðýdaki hâllerde de uygulanýr:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafýnýn ikinci cümlesinde sayýlan
kiþiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarýný sýnýrlamak istediklerinde;

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda;

c) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan gemi-
ler hakkýnda, 1332 nci maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde;

d) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýn-
da, 1333 üncü maddede öngörülen sýnýrlar dâhilinde.

(2) Alacaklý, birinci fýkranýn (a) bendinde söz konusu olan kiþinin ülkesinde sorumluluðun sý-
nýrlanmasýnýn caiz olmadýðýný ispat ederse, sorumluluk Türkiye’de sýnýrlanamaz. Alacaklý o kiþinin
ülkesinde 1976 tarihli Sözleþmeye göre daha yüksek bir sorumluluk sýnýrýnýn uygulandýðýný ispat
ederse, 1976 tarihli Sözleþme, o yüksek sýnýr esas alýnarak uygulanýr.

IV- Sözleþmenin uygulanmayacaðý alacaklar

MADDE 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e)
bentleri ile 3 üncü maddesinde sayýlan alacaklara karþý sorumluluk sýnýrlandýrýlamaz.
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V- 300 tonilâtodan küçük gemiler
MADDE 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafýnýn (b) ben-

dinde sayýlan gemiler için, ayný Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendi uya-
rýnca hesaplanacak sorumluluk sýnýrý 83.500 Özel Çekme Hakkýdýr. Diðer hâllerde, 1976 tarihli Söz-
leþmenin öngördüðü sorumluluk sýnýrlarý geçerlidir.

VI- Sondaj iþlemi gemileri
MADDE 1333 - (1) Sýnýrlamaya esas olan alacaðýn, geminin sondaj iþlemi için kullanýlmak üze-

re sondaj yerinde bulunduðu sýrada doðmuþ olmasý þartýyla, 1976 tarihli Sözleþmenin 15 inci mad-
desinin dördüncü paragrafýnda sayýlan gemiler hakkýnda aþaðýdaki sorumluluk sýnýrlarý uygulanýr;

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (a) bendinde sayýlan alacak-
lar için 32.000.000 Özel Çekme Hakký,

b) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýnýn (b) bendinde sayýlan alacak-
lar için 20.000.000 Özel Çekme Hakký.

VII- Öncelik
MADDE 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doðan alacaklarýn, 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý

maddesinin ikinci paragrafý uyarýnca haiz olduklarý haklara halel gelmemek kaydýyla, ayný madde-
nin üçüncü paragrafýnda sayýlan alacaklar, birinci paragrafýnýn (b) bendinde yazýlý diðer alacaklara
oranla önceliklidir.

(2) Bu öncelik, paylaþtýrmada aþaðýdaki sýra izlenerek gerçekleþtirilir:

a) 1976 tarihli Sözleþmenin 6 ncý maddesinin birinci paragrafýn (b) bendinde sayýlan alacaklar-
la, ikinci paragrafýnda yazýlý alacaklarýn arasýndaki paylaþtýrma oraný belirlenir,

b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylar belirlenir,

c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayýlan öncelikli alacaklar ödenir,

d) Bakiyeden, birinci paragrafýn (b) bendinde yazýlý diðer alacaklar ödenir,

e) Fon, ikinci paragrafta yazýlý alacaklara düþen paylarý ve üçüncü paragrafta yazýlý öncelikli
alacaklarý karþýlamaya yetmezse, fonun tamamý bu alacaklýlarýn arasýnda garameten paylaþtýrýlýr.

VIII - Fon kurmadan sorumluluðun sýnýrlanmasý
MADDE 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 10 uncu maddesi uyarýnca, fon kurulmadan da

sorumluluðu sýnýrlama hakký ileri sürülebilir.

B) Petrol kirliliði zararý hakkýnda özel hükümler
I - Kural
MADDE 1336 - (1) 27/11/1992 tarihli, aþaðýda 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi diye aný-

lacak “Petrol Kirliliðinden Doðan Zararýn Hukuki Sorumluluðu Ýle Ýlgili Uluslararasý Sözleþme”nin
I inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan “kirlenme zararý” hakkýnda bu Sözleþme ve
27/11/1992 tarihli “Petrol Kirliliði Zararýnýn Tazmini Ýçin Bir Uluslararasý Fonun Kurulmasý Ýle Ýl-
gili Uluslararasý Sözleþme” hükümleri uygulanýr. Bu Sözleþmelerin doðrudan veya bu Kanun uya-
rýnca uygulandýklarý hâllerde, mevzuatýn, bu sözleþmelerde düzenlenen hususlara iliþkin diðer hü-
kümleri uygulanmaz.
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(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci maddeleri ile
1992 Fon Sözleþmesi Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyarýnca yapýlacak gözden ge-
çirmelerin ve deðiþikliklerin Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girdikleri tarihten baþla-
yarak, bu madde, anýlan gözden geçirme ve deðiþiklikleri de içine alacak þekilde uygulanýr.

II - Yabancýlýk unsuru taþýmayan hâller

MADDE 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleþmeleri, 2675 sayýlý Milletlerarasý
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanununun 1 inci maddesinin birinci fýkrasý anlamýnda ya-
bancýlýk unsuru taþýmayan hâllerde de uygulanýr.

III - Uygulama alanýnýn geniþletilmesi

MADDE 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-
fýnda tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin III üncü maddesinin dördüncü paragrafýn-
da sayýlan kiþilerden baþkalarýna karþý ileri sürülürse, bu kiþiler sorumluluklarýný, 1992 tarihli So-
rumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilirler. Sorum-
luluk sýnýrýnýn hesabýnda, ayný Sözleþmenin I inci maddesinin altýncý paragrafýnda tanýmlanan ge-
minin tonajý esas alýnýr.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragrafýnýn (a) bendinde
tanýmlanan bir “kirlenme zararý”, ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yer-
lerin dýþýnda meydana gelmiþse, sorumlu tutulan kiþi, sorumluluðunu, 1992 tarihli Sorumluluk Söz-
leþmesinin V inci maddesinin kýyasen uygulanmasý suretiyle sýnýrlayabilir.

(3) Önceki iki fýkra uyarýnca sorumlu tutulan kiþi, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin VII
nci maddesinin sekizinci paragrafýnda tanýmlanan türde bir sigorta yaptýrmýþsa, ayný Sözleþmenin
VII nci ve VIII inci maddeleri kýyasen uygulanýr.

(4) Bu maddeye göre tesis edilen fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin doðrudan uygu-
lanmasý suretiyle kurulabilecek bir fondan baðýmsýzdýr.

IV - Bildirim ve müdahale

MADDE 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleþmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altýncý pa-
ragraflarýna dayanarak “1992 Uluslararasý Petrol Kirliliðinden Doðan Zararlarý Tazminat Fonu”nun,
1086 sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarýnca bildirim üzerine ve-
ya ayný Kanunun 53 üncü maddesi uyarýnca müdahale yoluyla davaya katýlmasý için, bu istemini
içeren bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrýca mahkemenin veya taraflarýn kabulü veya
onayý aranmaz.

V - Yabancý hukukun uygulanmasý ve tenfiz

MADDE 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin I inci maddesinin altýncý paragra-
fýnýn (a) bendinde tanýmlanan bir “kirlenme zararý”;

a) Ayný Sözleþmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dýþýnda meydana gel-
miþse ve

b) Ayný Sözleþmeye taraf olan bir ülkenin bayraðýný taþýyan bir gemiden kaynaklanmýþsa ve

c) Türkiye’de dava yoluyla ileri sürülmüþse,
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2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanun uyarýnca uygulanacak
yabancý hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesine aykýrý olan hükümleri uygulanmaz. Böyle
bir hâlde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesi doðrudan geçerli olur.

(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesine taraf olmayan bir ülkenin mahkemelerinden verilmiþ
bir ilâmýn, Sözleþme hükümlerini ihlal ettiði ölçüde Türkiye’de tenfizine karar verilemez.

C) 1976 ve 1992 tarihli sözleþmelere iliþkin ortak hükümler
I - Kýlavuzlar için sorumluluk sýnýrý
MADDE 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleþmede belirlenen sorumluluk sýnýrlarý, kýlavuzlara doð-

rudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme Hakkýdýr.
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin III üncü maddesinin beþinci paragrafýna göre malik

tarafýndan kýlavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sýnýrý toplam 1.500 Özel Çekme
Hakkýdýr.

(3) Bu maddenin uygulamasýnda kýlavuz terimi, gemide veya herhangi baþka bir yerden gemi-
ye kýlavuzluk hizmeti veren kiþiyi veya kiþileri ve bu kiþi veya kiþilerin fiillerinden sorumlu olan
bütün gerçek ve tüzel kiþileri kapsar.

II - Kiþisel sorumlulukta fon kurulmasý
MADDE 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðunu sýnýrlama hak-

kýna sahip olan bir tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin adýna fon tesis edilmez-
se, tüzel kiþinin veya adî þirketin yahut donatma iþtirakinin o borcundan ötürü kiþisel olarak sorum-
lu tutulabilecek her kiþi, fon tesis ederek sorumluluðunu sýnýrlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk
sýnýrý üzerinden tesisi þarttýr; tesis eden kiþinin, tüzel kiþideki veya adî þirketteki yahut donatma iþ-
tirakindeki pay oraný dikkate alýnmaz. Bu madde uyarýnca tesis edilen bir fon, 1976 ve 1992 tarih-
li Sözleþmeler uyarýnca tesis edilmiþ bir fon hükmündedir.

III - Sýnýrlama hakkýný kaldýran kusur
MADDE 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk

Sözleþmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafýnýn uygulanmasýnda, aþaðýdaki kiþilerin kusuru
dikkate alýnýr:

a) Gerçek kiþilerde, her bir gerçek kiþinin kusuru;
b) Tüzel kiþilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarýnca organ sayýlan kiþilerin

kusuru;
c) Adî þirketlerde ve adî þirket sayýlan kiþi ve mal topluluklarýnda, (a) ve (b) bentleri doðrultu-

sunda ortaklarýn kusuru;
d) Donatma iþtirakinde, paydaþ donatanlarýn ve gemi müdürünün kusuru;
e) Yukarýda sayýlan kiþileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden kiþilerin kusuru.
(2) Tüzel kiþinin, adî þirketin ve donatma iþtirakinin sýnýrlama hakkýnýn kalkmasýna kusuruyla

sebep olan kiþiler, kiþisel sorumluluklarýný sýnýrlayamaz.
IV - Kanunî halefiyet
MADDE 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleþmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafýnda ve 1992

tarihli Sorumluluk Sözleþmesinin V inci maddesinin altýncý paragrafýnda belirtilen ödemeleri yapan
kiþiler, kendisine ödeme yapýlan kiþinin haklarýna, yapýlan ödeme oranýnda halef olur.
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V - Alacaklarýn güvenceleri
MADDE 1345 - (1) Bir alacaðýn, 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonla-

ra gireceði, fonun kurulduðu mahkeme tarafýndan kabul edildiði anda, o alacaða iliþkin bütün aynî
ve kiþisel güvenceler sona erer. Bu aynî ve kiþisel güvencelerin, o alacaða saðladýðý öncelikler, fon
paylaþtýrmasýnda dikkate alýnmaz.

VI - Diðer alacaklýlar
MADDE 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca kurulan fonlar, yalnýz, hak-

larýnda sýnýrlý sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacaklarýn ödenmesinde kullanýlabilir. Fon kurul-
masý yoluyla sorumluluðunu sýnýrlayan kiþinin diðer alacaklýlarý, hiçbir þekilde bu fonlara baþvura-
maz. Fonlarýn paylaþtýrýlmasýndan sonra bir artan kalýrsa, fonu kuran kiþinin diðer alacaklýlarý, bu
artaný takip edebilir.

VII - Faiz
MADDE 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca sorumluluðun sýnýrlanmasý-

nýn mahkemece kabul edildiði durumlarda, fona giren alacaklarýn, Sözleþmelerde belirtilen sýnýrla-
rý aþan kýsmý için faiz iþletilemez.

(2) Bu Kanun uyarýnca kurulan fonlarýn, paylaþtýrma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tu-
tulmasý zorunludur.

VIII - Görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 1348 - (1) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca, fon kurulmasý konusunda gö-

revli mahkeme, deniz ticareti iþlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin
bulunmadýðý yerlerde asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarýna bakýlmaksýzýn, asliye
hukuk mahkemesidir.

(2) 1976 ve 1992 tarihli Sözleþmeler uyarýnca fon kurulmasý konusunda, bir Türk Gemi Sicili-
ne kayýtlý olan gemilerde, o gemi sicilinin baðlý olduðu mahkeme, sicile kayýtlý olmayan Türk ge-
milerinde malikin yerleþim yeri mahkemesi, yabancý gemilerde ise, deniz ticareti iþlerine bakmak-
la görevli Ýstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

IX - Yargýlama ve takip giderleri
MADDE 1349 - Yargýlama giderleri ile takip giderleri için sorumluluk sýnýrlanamaz; bir fon ku-

rulmuþ olsa bile, davalý veya takip borçlusu, bu giderleri fonun dýþýnda ayrýca ödemek zorundadýr.
SEKÝZÝNCÝ KISIM

Cebrî Ýcraya Ýliþkin Özel Hükümler
A) Uygulanacak hukuk
MADDE 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satýþý ve mül-

kiyetin geçiþi de dâhil olmak üzere bu satýþýn sonuçlarý ve cebrî icraya iliþkin diðer bütün iþlem ve
tasarruflar, geminin bu iþlem ve tasarruflarýn yapýldýðý sýrada bulunduðu ülkenin hukukuna tâbidir.
Þu kadar ki, Türk bayraklý bir geminin yurtdýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde, artýrmayý yapan
kurum veya ilgililer tarafýndan, bu satýþtan en az otuz gün önce artýrmanýn;

a) Geminin kayýtlý olduðu Türk Gemi Siciline,

b) Geminin sicile kayýtlý malikine,
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c) Gemi siciline tescil edilmiþ diðer haklarýn ve alacaklarýn sahiplerine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve

Türkiye düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya
ilân yapýlmaksýzýn geminin yurtdýþýnda cebrî icra yoluyla satýþý hâlinde kaydý silinemez ve gemi
üzerinde Türk Gemi Siciline kayýtlý haklar ve alacaklar saklý kalýr.

B) Tamamlayýcý hükümler
MADDE 1351 - (1) Bu Kýsýmda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, Ýcra ve Ýflâs Kanunu

hükümleri, 936 ncý madde ile 937 nci maddenin birinci fýkrasýnda öngörüldüðü þekilde uygulanýr.
C) Gemiler hakkýnda
I - Ýhtiyatî haciz
1. Deniz alacaklarý
MADDE 1352 - (1) “Deniz alacaðý”; aþaðýda sayýlan hususlarýn birinden veya bir kaçýndan do-

ðan istem anlamýna gelir:
a) Geminin iþletilmesinin sebep olduðu ziya veya hasar;
b) Geminin iþletilmesi ile doðrudan doðruya ilgili olarak, karada veya suda meydana gelen can

kaybý veya bedensel bütünlüðü zedeleyen zarar;
c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleþmesi, bu arada çevre zararý tehdidi oluþtu-

ran bir gemi veya gemideki eþya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat;
d) Çevreye, kýyý þeridine veya bunlara iliþkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar ver-

me tehdidi; bu zararý önlemek, sýnýrlandýrmak veya ortadan kaldýrmak için alýnan önlemler; bu za-
rar karþýlýðý ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alýnan veya alýnacak
olan uygun önlemlerin giderleri; bu zarar ile baðlantýlý olarak üçüncü kiþilerin uðradýðý veya uðra-
yabileceði kayýplar ve iþbu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zarar, giderler veya kayýplar;

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuþ olan þeyler de dâhil olmak üzere, batmýþ, enkaz
hâline gelmiþ, karaya oturmuþ veya terkedilmiþ olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldýrýlmasý, çýkar-
týlmasý, yok edilmesi veya zararsýz hâle getirilmesi için yapýlan giderler ve harcamalar ile terk edil-
miþ bir geminin korunmasý ve gemi adamlarýnýn doyurulmasý ile ilgili giderler ve harcamalar;

f) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, geminin kullanýlmasý veya ki-
ralanmasý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

g) Bir çarter parti düzenlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, gemide eþya veya yolcu taþýn-
masý amacýyla yapýlmýþ her türlü sözleþme;

h) Gemide taþýnan, bagaj dâhil eþyaya gelen veya bu eþyayla ilgili bulunan ziya veya hasar;
i) Müþterek avarya;
j) Römorkaj;
k) Kýlavuzluk;
l) Geminin iþletilmesi, yönetimi, korunmasý veya bakýmý için saðlanan eþya, malzeme, kuman-

ya, yakýt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçla verilen hizmetler;
m) Geminin yapýmý, onarýmý, teçhizi ya da gemide deðiþiklik yapýlmasý;
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n) Liman, kanal, dok, iskele ve rýhtým, diðer su yollarý ile karantina için ödenecek resimlerle
diðer paralardan;

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adýna ödenmesi gereken sosyal sigorta katýlma pay-
larýný da içererek, gemi adamlarýna, gemide çalýþmalarý dolayýsýyla ödenecek ücretlerle, onlara
ödenmesi gereken diðer tutarlara iliþkin istem haklarý;

p) Gemi için alýnmýþ krediler dahil olmak üzere, geminin veya malikinin adýna yapýlmýþ har-
camalar;

r) Geminin maliki veya kiracýsý tarafýndan yahut onlarýn hesabýna ödenecek, karþýlýklý sigorta
ödentileri de dâhil sigorta primleri;

s) Geminin maliki veya kiracýsý tarafýndan yahut onlarýn hesabýna gemiye iliþkin olarak ödene-
cek her türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri;

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliðine iliþkin her türlü uyuþmazlýk;

u) Geminin ortak malikleri arasýnda çýkan, geminin iþletilmesine ya da gemiden saðlanan ha-
sýlata iliþkin her türlü uyuþmazlýk;

v) Gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki aynî bir yükümlülük;

y) Geminin satýmýna iliþkin bir sözleþmeden kaynaklanan her türlü uyuþmazlýk.

2. Ýhtiyatî haciz isteyebilme hakký
MADDE 1353 - (1) Deniz alacaklarýnýn güvence altýna alýnmasý için, geminin sadece ihtiyatî

haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulmasý veya herhangi baþ-
ka bir kararla geminin seferden menedilmesi istenemez.

(2) Sözleþmesel veya kanunî bir rehin ile güvence altýna alýnmýþ deniz alacaklarý hakkýnda da
birinci fýkra hükmü uygulanýr.

(3) Deniz alacaklarýndan baþka alacaklar için gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilemez.

(4) Alacaðýn, 1352 nci maddede sayýlan bir deniz alacaðý olmasý, ihtiyatî haciz sebebidir.

(5) Vadesi gelmemiþ deniz alacaklarýnda, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 257 nci maddesinin ikinci
fýkrasýnda öngörülen þartlar gerçekleþtiði taktirde geminin ihtiyati haczi istenebilir.

3. Yetkili mahkeme
a) Ýhtiyatî haciz kararý bakýmýndan
aa) Dava açýlmadan önce
aaa) Türk Bayraklý gemiler
MADDE 1354 - (1) Türk Bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý sadece, geminin de-

mir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý ya da kýzaða alýndýðý yer mahkemesi ya-
hut aþaðýda gösterilen mahkemeler tarafýndan verilebilir:

a) Bir Türk Gemi Siciline kayýtlý gemilerde, sicil yeri mahkemesi.

b) Sicile kayýtlý olmayan gemilerde malikin yerleþim yeri mahkemesi.

c) 941 inci maddenin üçüncü fýkrasý uyarýnca tutulan özel sicile kayýtlý gemilerde kiracýnýn yer-
leþim yeri mahkemesi.
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bbb) Yabancý bayraklý gemiler
MADDE 1355 - (1) Türkiye’de yabancý bayraklý gemiler hakkýnda ihtiyatî haciz kararý, sade-

ce, geminin demir attýðý, þamandýraya veya tonoza baðlandýðý, yanaþtýðý ya da kýzaða alýndýðý yer
mahkemesi tarafýndan verilir.

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka iliþkin bir anlaþmanýn varlýðý hâlin-
de Türk mahkemesinin yetkisi

MADDE 1356 - (1) Ýlgili sözleþmeye konulmuþ bir yetki veya tahkim kaydýna ya da ayrýca ya-
pýlmýþ olan bir yetki yahut tahkim sözleþmesine göre, hakkýnda ihtiyatî haciz kararý uygulanacak
olan deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancý mahkeme yet-
kili olsa yahut deniz alacaðýnýn esasýna yabancý bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355
inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacaðý için güvence elde edilmesini saðla-
mak üzere ihtiyatî haciz kararý vermeye yetkilidir.

bb) Dava açýldýktan sonra
MADDE 1357 - (1) Bir deniz alacaðý hakkýnda, yurtiçinde mahkemede dava açýldýktan sonra,

ihtiyatî haciz kararý, sadece davayý gören mahkemeden istenebilir.
(2) Bir deniz alacaðý hakkýnda, hakem önünde veya yurtdýþýndaki bir mahkemede dava açýlmýþ-

sa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyatî haciz kararý, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere göre
yetkili olan mahkemeden istenebilir.

cc) Ýtirazlar ve deðiþiklik istemleri
MADDE 1358 - (1) Yokluðunda ihtiyatî haciz kararý verilmiþ olan kiþilerin itirazlarý hakkýnda

karar vermeye;
a) Esas hakkýnda dava açýlmadan önce, ihtiyatî haciz kararýný vermiþ olan mahkeme,
b) Esas hakkýnda Türkiye’de dava açýlmýþsa, bu mahkeme,
c) Esas hakkýnda hakem önünde veya yurtdýþýndaki bir mahkemede dava açýlmýþsa, ihtiyatî ha-

ciz kararýný veren mahkeme,
yetkilidir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan mahkemeler, ihtiyatî haciz kararýnýn deðiþtirilmesi, istihkak iddiala-

rý, taraflarýn yatýrdýklarý güvencelerin arttýrýlmasý veya azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya ipta-
li hususlarýnda yapýlacak baþvurular hakkýnda karar vermeye de yetkilidir.

b) Esas hakkýnda
MADDE 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarýnca deniz alacaklarý hakkýnda ihtiyatî ha-

ciz kararý vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacaðýnýn esasýna iliþkin olarak yapýlmýþ bir yetki
veya tahkim sözleþmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açýlacak davada ve ihtiyatî haczi
uygulayan icra dairesi de icra takibinde yetkilidir.

c) Tenfiz hakkýnda
MADDE 1360 - (1) Bir deniz alacaðý için ihtiyatî haciz kararý vermiþ olan Türk mahkemesi, o

deniz alacaðýnýn esasýna iliþkin olan bir yabancý mahkeme veya yabancý hakem kararýnýn tenfizinde;
a) Tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargý çevresinde bulun-

masý veya
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b) Geminin serbest býrakýlmasý için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca yatýrýlmýþ güvence-
nin, tenfiz isteminin yapýldýðý tarihte mahkeme kasasýnda bulunmasý þartýyla,

yetkilidir.
d) Haksýz ihtiyatî haciz sebebiyle açýlacak tazminat davasý hakkýnda
MADDE 1361 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý veren mahkeme, haksýz çýkan alacaklý aleyhine açýla-

cak tazminat davasýný da görmeye yetkilidir.
(2) Deniz alacaðýnýn esasý hakkýnda yurtiçinde veya yurtdýþýnda mahkemede veya hakem önün-

de dava açýlmýþsa, bu davanýn sonuçlanmasý, tazminat davasý yönünden bekletici sorun oluþturur.
4. Alacaklý tarafýndan delil gösterilmesi
MADDE 1362 - (1) Alacaklýnýn, alacaðýnýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan ol-

duðu ve parasal deðeri hakkýnda mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir.
5. Alacaklý tarafýndan güvence gösterilmesi
MADDE 1363 - (1) Deniz alacaðýný güvence altýna almak üzere ihtiyatî haciz kararý verilme-

sini isteyen alacaklýnýn, 10.000 Özel Çekme Hakký tutarýnda güvence vermesi zorunludur.
(2) Karþý taraf, ayný mahkemeden her aþamada güvence miktarýnýn arttýrýlmasýný isteyebilir. Bu

istem deðerlendirilirken, ihtiyatî haciz sebebiyle geminin seferden alýkonulduðu süre boyunca, ge-
mi için yapýlan günlük iþletme giderleri ve ihtiyatî haciz dolayýsýyla yoksun kalýnan kazançlar dik-
kate alýnýr. Güvencenin arttýrýlmasýna karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek güvencenin yatýrý-
lacaðýný da belirler. Ek güvence süresinde yatýrýlmazsa, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

(3) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan gemi alacaklýlarý güvence yatýr-
mak yükümlülüðünden muaftýr.

(4) Alacaklý da ayný mahkemeden güvence miktarýnýn azaltýlmasýný isteyebilir.
6. Ýhtiyatî haczin yapýlmasý
a) Ýhtiyatî haciz kararýnýn icrasý
MADDE 1364 - (1) Alacaklý, ihtiyatî haciz kararýnýn verildiði tarihten itibaren üç iþ günü için-

de kararý veren mahkemenin yargý çevresindeki veya geminin bulunduðu yerdeki icra dairesinden
kararýn infazýný istemek zorundadýr. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararý kendiliðinden kalkar.

b) Ýhtiyatî hacze baþlama süresi
MADDE 1365 - (1) Ýcra dairesi, istem üzerine derhal ihtiyatî haczi uygular.
(2) Ýhtiyatî haciz, Ýcra ve Ýflâs Kanununa göre gece ve resmî tatil sayýlan zamanlarda da yapýlýr.
c) Gemiye elkonulmasý ve koruma önlemleri
MADDE 1366 - (1) Ýhtiyatî haczine karar verilen bütün gemiler, bayraðý ve hangi sicile kayýt-

lý olduklarý dikkate alýnmaksýzýn, icra müdürü tarafýndan seferden menedilerek koruma altýna alýnýr.
Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiði, kaptana, malike, malik olmayan donatana ve-
ya bunlarýn bir temsilcisine teblið edilir. Gemi, güvenilir kiþi sýfatýyla kaptana býrakýlýr. Kaptana,
görevi ve Ýcra ve Ýflâs Kanununun 336/a maddesinden doðan sorumluluk da dâhil olmak üzere, ka-
nunî sorumluluklarý hatýrlatýlýr. Gemiye çýkýlmasý olanaðý yoksa, kaptana yapýlacak tebligatlar, ma-
like, malik olmayan donatana veya bunlarýn bir temsilcisine yapýlýr ve gemi güvenilir kiþi sýfatýyla
bunlardan birine býrakýlýr.



---- 873 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceði ihtiyatî haciz tutanaðýnda, geminin adýyla belir-
tilmesi yeterlidir; deðerinin yazýlmasý gerekmez. Þu kadar ki, taraflardan birinin istemi üzerine, ge-
minin deðeri icra mahkemesince saptanýr; bu saptamaya dosyadan anlaþýlan ilgililer çaðrýlýr.

(3) Ýhtiyatî haciz kararýný icra müdürü derhal, geminin bulunduðu bölgeden sorumlu sahil gü-
venlik komutanlýðýna veya emniyet teþkilâtýna, liman baþkanlýðýna ve gümrük yönetimine bildirir.

(4) Ýhtiyatî haciz kararýný icra müdürü, kararýn uygulanmasýný izleyen ilk iþ gününde geminin
kayýtlý olduðu sicile ve yabancý bayraklý gemilerde, geminin bayraðýný taþýdýðý devletin en yakýn
konsolosluðuna bildirilir.

d) Geminin seferde olmasý
MADDE 1367 - (1) Ýhtiyatî haciz kararý uygulanacaðý sýrada, gemi fiilen hareket etmiþ veya

seferde bulunuyorsa, 1366 ncý maddenin ikinci ilâ dördüncü fýkralarýnda öngörülen iþlemlerden
baþka:

a) Türk Bayraklý gemilerde ihtiyatî haciz kararý, malike, malik olmayan donatana ve borçtan
kiþisel olarak sorumlu bulunan kiþiye teblið edilir ve deniz alacaðý için on gün içinde güvence ve-
rilmesi, aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunmasý ihtar olunur, gemi-
nin teslim edilmemesi hâlinde Ýcra ve Ýflâs Kanununun 336/a maddesindeki ceza uygulanýr;

b) Yabancý bayraklý gemilerde, ihtiyatî haciz kararý, sahil güvenlik komutanlýðýnýn yardýmý alý-
narak, gemi Türk karasularýný terkedinceye kadar uygulanabilir.

e) Ýhtiyatî haczin kapsamý, geminin yönetilmesi ve iþletilmesi
MADDE 1368 - (1) Bir geminin ihtiyatî haczi, borçlunun o geminin iþletilmesinden elde etti-

ði geliri ve menfaatleri de kapsar.
(2) Ýcra dairesi, geminin yönetilmesi ve iþletilmesi ile bakýmý ve korunmasý için gerekli her tür-

de önlemi alýr.
7. Ýhtiyatî haciz hakkýnýn kullanýlmasý
MADDE 1369 - (1) Hakkýnda deniz alacaðý ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi;
a) Deniz alacaðý doðduðunda geminin maliki olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da bu

borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
b) Deniz alacaðý doðduðunda geminin kiracýsý olan kiþi, ihtiyatî haczin uygulandýðý sýrada da

bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
c) Deniz alacaðý gemi rehni, gemi ipoteði veya gemi üzerinde ayný nitelikteki bir aynî yüküm-

lülük ile güvence altýna alýnmýþ ise; veya
d) Uyuþmazlýk geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin ise; veya
e) Alacak, 1320 nci madde uyarýnca gemi alacaklýsý hakký veriyorsa,
mümkündür.
(2) Birinci fýkrada sayýlanlarýn dýþýndaki gemilerin ihtiyatî haczi; haczin uygulandýðý sýrada ge-

miler bu deniz alacaðýndan dolayý sorumlu olan bir kiþiye ait ise ve alacak doðduðunda bu kiþi,
a) Üzerinde deniz alacaðý doðmuþ olan geminin maliki veya

b) Kiracýsý veya zaman çartereri ya da yolculuk çartereri ise,

mümkündür.
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(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliðine iliþkin uyuþmazlýklarda, sadece bu uyuþmazlýðýn ko-
nusu olan gemi hakkýnda ihtiyatî haciz kararý verilebilir.

8. Geminin serbest býrakýlmasý

a) Geminin deðerinin depo edilmesi

MADDE 1370 - (1) Ýhtiyaten haczolunan gemi, istenildiði zaman icra dairesine teslim edilmek
ve bunu saðlamak amacýyla geminin deðeri depo edilmek veya icra memuru tarafýndan kabul edi-
lecek taþýnmaz rehni, gemi ipoteði veya itibarlý bir banka kefaleti gösterilmek þartýyla borçluya ve
gemi üçüncü kiþi elinde iken ihtiyaten haczolunmuþsa, bir taahhüt senedi alýnarak, bu kiþiye býraký-
labilir.

(2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî haciz devam etmek kaydýyla serbest býrakýldýðýnýn, 1366 ncý
maddede sayýlan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyatî hacze dair kaydýn korunmasý gereklidir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, güvencenin alacaklýya ödenmesine ka-
rar verilse bile, güvence olarak yatýrýlan para icra veznesinden çekilene kadar diðer deniz alacaklý-
larý bu Kýsým hükümlerine göre hacze katýlabilir.

(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayýlan deniz alacaklarýnýn birinden dolayý ihtiya-
ten haczedilmiþ olan gemi hakkýnda, zilyedi olan kiþinin yeterli güvenceyi vermesi durumunda, ge-
mi bu kiþiye býrakýlabilir.

(5) Bu Kitabýn Yedinci Kýsmý uyarýnca uygulanmasý gereken milletlerarasý sözleþmelerin hü-
kümleri saklýdýr.

b) Ýhtiyatî haczin kaldýrýlmasý

MADDE 1371 - (1) Geminin maliki veya borçlu, geminin deðerini geçmemek kaydýyla, deniz
alacaðýnýn tamamý, faizi ve giderler için yeterli güvence göstererek, ihtiyatî haczin kaldýrýlmasýný
mahkemeden isteyebilir. Takibe baþlandýktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

(2) Geminin ihtiyatî haczinin kaldýrýldýðýnýn, 1366 ncý maddede sayýlan kurumlara bildirilme-
si ve ihtiyatî hacze dair sicildeki kaydýn silinmesi gereklidir.

(3) Ýhtiyatî haczin devamý için açýlan davanýn sonunda, güvencenin alacaklýya ödenmesine ka-
rar verilmesi durumunda, bu güvence üzerine diðer deniz alacaklýlarý haciz koyduramaz.

c) Taraflarýn anlaþmasý

MADDE 1372 - (1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarýnca verilecek güvencenin tür ve mikta-
rý, alacaklý ile geminin maliki veya maliki olmayan donataný arasýnda serbestçe kararlaþtýrýlabilir.

d) Saklý kalan haklar

MADDE 1373 - (1) Geminin serbest býrakýlmasý için güvence verilmesi, sorumluluðun kabu-
lü veya herhangi bir itiraz ve defiden ya da sorumluluðun sýnýrlandýrýlmasý hakkýndan vazgeçilme-
si þeklinde yorumlanamaz.

e) Güvencenin deðiþtirilmesi

MADDE 1374 - (1) 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarýnca güvence veren kiþi her zaman, bu gü-
vencenin miktarýnýn azaltýlmasý, türünün deðiþtirilmesi veya iptali için mahkemeye baþvurabilir.
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9. Yeniden veya ayný alacak için ihtiyatî haciz

MADDE 1375 - (1) Gemi, bir deniz alacaðý için, yurtiçinde veya yurtdýþýnda ihtiyaten hacze-
dilmiþ ve serbest býrakýlmýþsa veya o gemiyle ilgili olarak güvence alýnmýþsa, ayný geminin yeniden
veya ayný alacak için ihtiyatî haczi sadece;

a) Elde edilecek toplam güvence miktarýnýn, geminin deðerini aþmamasý þartýyla, ilk güvence-
nin tür veya miktarý yetersiz ise; veya

b) Ýlk güvenceyi vermiþ olan kiþi, kendi borçlarýný kýsmen veya tamamen yerine getirmez ve-
ya yerine getirmekten âciz olursa; veya

c) Ýhtiyaten haczedilen gemi veya ilk güvence;

1. Akla yatkýn sebeplere dayanarak hareket eden alacaklýnýn istemiyle veya onayýyla veya

2. Alacaklýnýn serbest býrakýlmayý engelleyecek akla yatkýn önlemleri alamamasý sebebiyle

serbest býrakýlmýþ ise; veya

d) Yurtdýþýnda verilmiþ bir güvence, fiilen alacaklýnýn emrine hazýr veya alacaklý tarafýndan ser-
bestçe transfer edilemiyorsa,

mümkündür.

(2) Ayný deniz alacaðý için ihtiyatî hacze konu olabilecek baþka bir gemi:

a) Daha önce verilmiþ olan güvencenin tür veya miktarý yetersizse; veya

b) Birinci fýkranýn (b) veya (c) bentleri uygulama alaný buluyorsa,

ihtiyaten haczedilebilir.

(3) Geminin hukuka aykýrý yollarla, ihtiyatî hacizden kurtulmasý veya kaçmasý hâllerinde, ge-
mi, yukarýdaki fýkralar anlamýnda serbest býrakýlmýþ sayýlmaz.

10. Ýhtiyatî haczi tamamlayan iþlemler

MADDE 1376 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkrasýnda
öngörülen süreler, gemilerin ihtiyatî haczinde bir ay olarak uygulanýr.

II - Rehinli alacaklarýn takibi

1. Fer’ilik ilkesi

MADDE 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleþme uyarýnca doðan veya mahkemece
tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis haklarý, güvence altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðým-
sýz olarak yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.

(2) Alacak, ilâm veya ilâm niteliðindeki belgelerde veya gemi sicil memuru önünde düzenlen-
miþ gemi ipoteði sözleþmesinde belirlenmiþ olmadýkça, rehin veya hapis haklarýnýn paraya çevril-
mesi istenemez.

2. Ýflâs yoluyla takip hakký

MADDE 1378 - (1) Gemi üzerinde, sözleþmesel veya kanunî bir rehin hakký bulunsa bile, ala-
caklý iflâs yoluyla takip yapabilir.
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3. Diðer takip yollarý
MADDE 1379 - Gemi üzerinde kanuni bir hakkýna sahip olan alacaklýlar, haciz yolu ile veya

kambiyo senetleri hakkýndaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanunî rehin hakkýn-
dan feragat etmiþ olurlar.

4. Rehinli alacaklýlarýn takip hakký
a) Kanunî rehin hakký sahiplerinin
MADDE 1380 - (1) Gemi alacaklýlarý ile alacaklarý gemi üzerinde hapis hakký ile temin edil-

miþ olan alacaklýlar, ihtiyatî haczi tamamlamak veya alacaðý doðrudan takip etmek için taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün ge-
milere uygulanýr.

b) Ýpotek sahiplerinin
MADDE 1381 - (1) Sözleþmesel veya kanunî gemi ipoteði alacaklýlarý, ipoteðin paraya çevril-

mesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilere uygulanýr.
III. Cebrî satýþ
1. Haciz
MADDE 1382 - (1) Türk ve yabancý bayraklý bütün gemilerin icra yoluyla haczinde, ihtiyatî

hacze iliþkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanýr.
(2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacaðýn 1352 nci maddede sayýlan deniz alacaklarýndan

olmasý þartý aranmaz.
2. Paraya çevirme
MADDE 1383 - (1) Bir sicile kayýtlý olan Türk ve yabancý bayraklý gemiler, Ýcra ve Ýflâs Kanu-

nunun taþýnmazlarýn satýþýna iliþkin hükümlerine göre, bir sicile kayýtlý olmayan Türk ve yabancý
bayraklý gemiler ise, ayný Kanunun taþýnýrlarýn satýþýna iliþkin hükümleri uyarýnca paraya çevrilirler.

3. Yabancý sicile kayýtlý gemilerin satýþý için hazýrlýklar
MADDE 1384 - (1) Yabancý bir sicile kayýtlý geminin satýþý istenildiðinde, icra müdürü, o ge-

minin bayraðýný taþýdýðý devletin konsolosluðuna bu hususu bildirir ve yükümlülükler listesinin ha-
zýrlanmasýný gerçekleþtirmek için geminin sicil kaydýný ister. Alacaklý dahi, sicil kaydýnýn onaylý bir
suretini icra dairesine sunabilir. Bu durumda, hangi kayýt önce gelirse, liste o kayda göre hazýrlanýr.

(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilânýn, icra müdürü veya ilgi-
liler tarafýndan,

a) Geminin kayýtlý olduðu sicil Devletinde, gemi sicilini tutmakla yükümlü olan makama,
b) Tescil edilmiþ sözleþmesel rehin alacaklýlarýna,
c) Ýcra dairesine bildirilmiþ olmalarý kaydýyla kanunî rehin alacaklýlarýna,
d) Geminin sicile kayýtlý malikine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafýndan karþýlanmak þartýyla tirajý ellibin üzerinde olan ve si-

cilin fiilen tutulduðu ülke düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ilân edilmesi zorunludur.
(3) Ýkinci fýkrada belirtilen yazýlý bildirim, iadeli taahhütlü mektupla, bildirimin muhataba ulaþ-

týðýný doðrulayan elektronik iletiþim araçlarýyla veya baþkaca uygun bir yol ve araçla yapýlýr.
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4. Artýrmanýn ilâný
MADDE 1385 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 126 ncý maddesi uyarýnca yapýlacak ilân, tirajý el-

libin üzerinde olan ve yurt düzeyinde daðýtýmý yapýlan gazetelerden biriyle ve ayrýca yurtdýþýnda
dünya çapýnda daðýtýmý yapýlan denizcilikle ilgili günlük bir gazetede yayýnlanýr.

(2) Ýlânda, ipotek alacaklýsýnýn onayýyla alýcý tarafýndan yüklenilenler dýþýnda, geminin bütün
aynî ve kiþisel haklardan, külfetlerden ve sýnýrlardan kurtarýlmýþ olarak satýlacaðý bildirilir.

5. Zamanýndan önce satýþ
MADDE 1386 - (1) Türk ve yabancý bayraklý gemilerde, malik ayný zamanda deniz alacaðýnýn

kiþisel borçlusu ise, malikin istemiyle de satýþ yapýlabilir.

(2) Geminin deðeri hýzla düþer veya korunmasý fazlasýyla giderli olur, özellikle de yeni gemi
alacaklarýnýn doðmasýna veya sayýlarýnýn artmasýna yolaçarsa, icra müdürü veya alacaklý, ihtiyaten
veya icra yoluyla haczedilmiþ olan Türk veya yabancý bayraklý geminin zamanýndan önce satýlma-
sý için icra mahkemesine baþvurabilir. Ýcra mahkemesi, dosyadan anlaþýlan ilgililerin görüþünü al-
dýktan sonra bu hususu karara baðlar. Bu karara karþý kanun yolu açýktýr. Baþvurulan mahkeme bu
baþvuruyu öncelikle inceler. Kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný durdurur.

(3) Gemi veya içindeki eþya; insan, eþya ve çevre güvenliði açýsýndan tehlike gösterirse, icra
müdürü veya liman baþkaný, ihtiyaten veya icra yoluyla haczedilmiþ olan Türk veya yabancý bay-
raklý geminin vaktinden evvel satýlmasý için icra mahkemesine baþvurabilir. Bu baþvuru hakkýnda
ikinci fýkra hükümleri uygulanýr; ancak, kanun yoluna baþvurma, satýþ kararýnýn uygulanmasýný dur-
durmaz.

(4) Ýcra müdürlüðü satýþ bedelini, hak sahipleri adýna, üçer aylýk vadeli hesaba dönüþtürülerek, pay-
laþtýrma aþamasýna kadar nemalandýrmak amacýyla icra mahkemesince belirlenecek bankaya yatýrýr.

6. Pazarlýk suretiyle satýþ
MADDE 1387 - (1) Bütün ilgililer ister veya önceki maddede gösterilen hâller gerçekleþirse,

gemi pazarlýk suretiyle satýlabilir.

7. Satýþ ve ihalenin sonucu
MADDE 1388 - (1) Alýcý, icra dairesi tarafýndan gemi kendisine ihale edildiði veya satýldýðý

anda, geminin mülkiyetini iktisap eder.

(2) Satýþ bedeli icra dairesine ödendiði anda, ipotek alacaklýsýnýn onayýyla alýcý tarafýndan yük-
lenilenler dýþýnda, gemi üzerindeki bütün aynî ve kiþisel haklar, külfetler ve sýnýrlandýrmalar sona
erer.

(3) Bu madde, bayraðý ve sicile kayýtlý olup olmadýðý dikkate alýnmaksýzýn bütün gemiler hak-
kýnda geçerlidir.

8. Sýra cetveli
a) Ýlkeler
MADDE 1389 - (1) Türk veya yabancý bayraklý bir gemi, cebrî icra yoluyla satýldýðýnda, satýþ

tutarý bütün alacaklýlarýn alacaðýný ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklýlarýn bir sýra cetvelini
yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sýra ile kaydedilir.
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(2) Bir donatanýn iflâsý hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci madde-
lerde belirtilen sýralama her gemi için ayrý ayrý yapýlýr ve o sýraya göre ödemede bulunulur.

(3) Bir sýradaki alacaklýlar, alacaklarýný tamamen almadýkça, sonra gelen sýradaki alacaklýlara
ödemede bulunulmaz.

(4) Sýra cetvelinin birinci ilâ yedinci sýralarýna kabul edilen alacaklýlar, alacaklarýnýn tamamýný
tahsil edemezse, borçlunun kalan malvarlýðýna müracaat ederken bir öncelikten yararlanamazlar.

b) Birinci sýra

MADDE 1390 - (1) Sýra cetvelinin birinci sýrasýna, geminin haczi tarihinden ödemelerin yapýl-
dýðý tarihe kadar,

a) Geminin haczinden, hacizde geçen süre boyunca geminin bakýmý ve korunmasýyla gemi
adamlarýnýn geçimlerinden, geminin paraya çevrilmesinden, satýþ tutarýnýn paylaþtýrýlmasýndan do-
ðan giderler ve harcamalar,

b) 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde sayýlan alacaklardan hacizde geçen süre-
ye iliþkin olanlar

kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.

c) Ýkinci sýra

MADDE 1391 - (1) Sýra cetvelinin ikinci sýrasýna, satýlan gemi karaya oturmuþ veya batmýþ
iken, seyrüsefer güvenliði veya deniz çevresinin korunmasý amacýyla kamu kurumlarý tarafýndan
kaldýrýlmýþsa, bu kaldýrmanýn giderleri kaydedilir.

d) Üçüncü sýra

MADDE 1392 - (1) Sýra cetvelinin üçüncü sýrasýna, 1320 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) ilâ
(e) bentlerinde düzenlenmiþ olan gemi alacaklýlarýndan 1390 ýncý maddeye girmeyenler kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, 1324 üncü maddede gösterilen sýraya tâbidir.

e) Dördüncü sýra

MADDE 1393 - (1) Sýra cetvelinin dördüncü sýrasýna, gemi, cebrî icra yoluyla satýþ sýrasýnda
bir tersanenin zilyetliðinde bulunuyorsa, tersane sahibinin, 1013 üncü madde uyarýnca kanunî ipo-
tekle veya Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesi uyarýnca hapis hakkýyla güvence altýna alýn-
mýþ alacaklarý kaydedilir.

f) Beþinci sýra

MADDE 1394 - (1) Sýra cetvelinin beþinci sýrasýna, gümrük vergisi ve gelir vergisi gibi Dev-
lete ödenmesi gerekli, belli eþyadan ve gelirlerden alýnacak vergiler kaydedilir.

g) Altýncý sýra

MADDE 1395 - (1) Sýra cetvelinin altýncý sýrasýna, sözleþmesel veya kanunî bir rehin hakký ile
güvence altýna alýnmýþ olup da 1390 ilâ 1394 üncü maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.

(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklar, her alacaðý güvence altýna alan rehin hakkýný düzenleyen
kanunda gösterilen sýraya tâbidir.
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h) Yedinci sýra
MADDE 1396 - (1) Sýra cetvelinin yedinci sýrasýna, 1352 nci maddede sayýlan deniz alacakla-

rýndan 1390 ilâ 1395 inci maddelere girmeyen alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.
i) Sekizinci sýra
MADDE 1397 - (1) Sýra cetvelinin sekizinci sýrasýna, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý madde-

sinin dördüncü fýkrasýnda sýralanan alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fýkrada sayýlan alacaklarýn sahipleri, kendi aralarýnda eþit hakký haizdir.
D) Eþya hakkýnda
I - Hapis hakký için defter tutulmasý
MADDE 1398 - (1) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri

uyarýnca eþya üzerinde doðan hapis hakkýnýn paraya çevrilmesinde de uygulanýr.
(2) Ýcra ve Ýflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda öngörülen süre, eþya üze-

rinde doðan hapis haklarýnýn paraya çevrilmesinde onbeþ gündür.
(3) Eþya üzerinde doðan hapis haklarý, güvence altýna alýnan alacaktan ayrý ve baðýmsýz olarak

yargýlama veya icra konusu yapýlamaz.
II - Ýlâmlý icra
MADDE 1399 - (1) Hapis hakkýyla güvence altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlý takip yapar. Þu kadar ki, takip konusu ilâmda veya ilâm ni-
teliðindeki belgede hapis hakký da belirtilmemiþse, borçlu hapis hakkýna itiraz edebilir. Bu durum-
da, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesinin ikinci bendi uygulanýr.

III - Ýlâmsýz icra
MADDE 1400 - (1) Hapis hakkýyla güvence altýna alýnan alacak, bir ilâma veya ilâm niteliðin-

deki belgeye dayanmýyorsa, alacaklý, defterin tutulmasýndan baþlayarak onbeþ gün içinde taþýnýr reh-
ninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsýz takip yapar. Borçlu, alacaða veya hapis hakkýna veya her iki-
sine birden itiraz edebilir. Bu itiraz hakkýnda Ýcra ve Ýflâs Kanununun 147 nci maddesi uygulanýr.

ALTINCI KÝTAP
Sigorta Hukuku
BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

A) Sigorta sözleþmesi
I - Temel kavramlar
1. Taným
MADDE 1401 - (1) Sigorta öyle bir sözleþmedir ki, bununla sigortacý bir prim karþýlýðýnda,

bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uðratan tehlikenin (rizikonun) meydana gel-
mesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya bir kaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle ya da
hayatlarýnda gerçekleþen bazý olaylar dolayýsýyla bir para ödemeyi veya diðer edimlerde bulunmayý
yükümlenir.
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(2) Ruhsatsýz bir þirket ile, onun bu durumunu bilerek yapýlan sigorta sözleþmeleri hakkýnda
Borçlar Kanununun 504 ve 505 inci maddeleri uygulanýr. Türkiye’de yerleþik olmayan sigorta þir-
ketleriyle kurulan sigorta sözleþmeleri bu hükümden ayrýktýr.

2. Karþýlýklý sigorta

MADDE 1402 - (1) Birden çok kiþinin birleþerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riziko-
nun gerçekleþmesi durumunda doðacak zararlarýný tazmin etmeyi borçlanmalarý karþýlýklý sigorta-
dýr. Karþýlýklý sigorta faaliyeti ancak kooperatif þirket þeklinde yürütülebilir.

3. Reasürans (tekrar sigorta)

MADDE 1403 - (1) Sigortacý, sigorta ettiði menfaati, dilediði þartlarla, tekrar sigorta ettirebilir.

(2) Reasürans, sigortacýnýn, sigorta ettirene karþý borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmaz;
sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karþý, doðrudan dava açmak ve istemde bulunma haklarýný
vermez.

4. Geçerli olmayan sigorta

MADDE 1404 - (1) Sigorta ettirenin veya sigortalýnýn, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka,
kamu düzenine, kiþilik haklarýna aykýrý bir fiilinden doðabilecek bir zararýný güvence altýna almak
amacýyla sigorta yapýlamaz.

II - Hükümler

1. Sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda susma

MADDE 1405 - (1) Sigortacý ile sigorta sözleþmesi yapmak isteyen kiþinin, sözleþmenin ku-
rulmasý için verdiði teklifnâme, teklifnâme tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemiþse si-
gorta sözleþmesi kurulmuþ sayýlýr.

(2) Teklifnâmenin verilmesi sýrasýnda yapýlmýþ ödemeler, sözleþmenin kurulmasýndan sonra
prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayýlýr. Bu ödemeler, sözleþme kurulmadýðý takdirde, kesin-
ti yapýlmadan, faiziyle birlikte geri verilir.

(3) 1481 inci madde hükmü saklýdýr.

2. Temsil

a) Genel olarak

MADDE 1406 - (1) Bir kiþi, diðer bir kiþinin adýna onu temsilen sigorta sözleþmesini yapabi-
lir; temsilci yetkisiz ise, ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur.

(2) Adýna sigorta sözleþmesi yapýlan kiþi, rizikonun gerçekleþmesinden önce veya 1458 inci
madde hükmü saklý kalmak üzere, riziko gerçekleþince de, sözleþmeyi sonradan onayabilir.

(3) Baþkasýnýn adýna kurulduðu anlaþýlmayan veya yetkisiz kurulan sözleþme, menfaati bulun-
masý þartýyla, temsilci adýna yapýlmýþ sayýlýr.

b) Talimat bulunmamasý

MADDE 1407 - (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafýndan, sigorta þartlarýyla ilgili herhangi bir ta-
limat verilmemiþse, sigorta sözleþmesini, sözleþmenin yapýldýðý yerdeki mûtad þartlara göre kurar.
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3. Sigorta menfaatinin yokluðu
MADDE 1408 - (1) Sigorta sözleþmesinin kurulmasý anýnda, sigortalanan menfaat mevcut de-

ðilse, sigorta sözleþmesi geçersizdir. Kurulma sýrasýnda varolan menfaat, sözleþmenin süresi içinde
ortadan kalkarsa, sözleþme o anda geçersiz olur.

(2) 1470 inci madde hükmü saklýdýr.
4. Sigortanýn kapsamý
MADDE 1409 - (1) Sigortacý, sözleþmede öngörülen rizikonun gerçekleþmesinden doðan za-

rardan veya bedelden sorumludur.
(2) Sözleþmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazýlarýnýn sigorta kapsamý dýþýn-

da kaldýðýný ispat yükü sigortacýya aittir.
5. Sigorta süresi
MADDE 1410 - (1) Süre, sözleþmeyle kararlaþtýrýlmamýþ ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile

hâl ve þartlar gözönünde bulundurularak, mahkemece belirlenir.
6. Sigorta dönemi
MADDE 1411 - (1) Prim daha kýsa zaman dilimlerine göre hesaplanmamýþ ise, bu Kanuna gö-

re sigorta dönemi bir yýldýr.
7. Sigorta ettiren dýþýndakilerin bilgisi ve davranýþý
MADDE 1412 - (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranýþýna hukukî sonuç baðlanan

durumlarda, sigortadan haberi olmasý þartý ile, sigortalýnýn, temsilci söz konusu ise temsilcinin, can
sigortalarýnda da lehdarýn bilgisi ve davranýþý da dikkate alýnýr.

8. Fesih ve cayma
a) Olaðanüstü durumlarda fesih
MADDE 1413 - (1) Sigortacýnýn, konkordato ilân etmesi, ilgili sigorta dalýna iliþkin ruhsatýnýn

iptâl edilmesi veya sözleþme yapma yetkisinin kaldýrýlmasý gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgula-
rý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleþmesini feshedebilir.

(2) Primlerin tamamýný ödememiþken sigorta ettiren konkordato ilân etmiþse, sigortacý, bunu
öðrendiði tarihten itibaren, bir aylýk bildirim süresine uyarak, sigorta sözleþmesini feshedebilir.

(3) Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiþ can sigortalarýna ikinci fýkra uy-
gulanmaz.

b) Sigorta priminin arttýrýlmasýnda fesih
MADDE 1414 - (1) Sigortacý, sigorta güvencesinin kapsamýnda deðiþiklik yapmadan, ayarla-

ma þartýna dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacýnýn bildirimini aldýðý tarihten itiba-
ren bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir.

c) Kýsmî fesih ve cayma
MADDE 1415 - (1) Sigortacýnýn sigorta sözleþmesini, bazý hükümlerine özgüleyerek feshet-

mesi veya ondan caymasý haklý sebeplere dayanýyorsa sigortacýnýn sözleþmeyi geri kalan hükümler-
le, ayný þartlarla yapmayacaðý durumdan anlaþýlýyorsa, sigortacý sözleþmenin tamamýný feshedebilir
veya ondan cayabilir.
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(2) Sigortacý sözleþmeyi kýsmen feshetmiþ veya ondan caymýþsa, sigorta ettiren sözleþmenin
tamamýný feshedebilir veya ondan cayabilir.

9. Tebliðler ve bildirimler
MADDE 1416 - (1) Sigorta ettiren tarafýndan yapýlacak tebliðler ve bildirimler sigortacýya ve-

ya sözleþmeyi kuran acenteye; sigortacý tarafýndan yapýlan tebliðler ve bildirimler ise, sigorta etti-
renin veya gerektiðinde sigortalýnýn ya da lehdarýn sigortacýya bildirilmiþ son adreslerine yapýlýr.

10. Olaðanüstü durumlar
a) Taraflarýn aczi, takibin semeresiz kalmasý
MADDE 1417 - (1) Sigorta ettiren, aciz hâline düþen veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz

kalan sigortacýdan, taahhüdünün yerine getirileceðine iliþkin güvence isteyebilir. Bu istemden itiba-
ren bir hafta içinde güvence verilmemiþ ise sigorta ettiren sözleþmeyi feshedebilir.

(2) Primin ödenmesinden önce acze düþen, iflâs eden veya hakkýnda yapýlan takip semeresiz
kalan sigorta ettirene, sigortacýnýn istemiyle, ayný þartlarla, birinci fýkra hükmü uygulanýr.

b) Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1418 - (1) Sigortacýnýn iflâsý hâlinde sigorta sözleþmesi sona erer. Sigortacýnýn

iflâsýndan önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklý kalmak kaydýyla, önce Sigorta Mura-
kabe Kanunu gereðince sigortacý tarafýndan ayrýlmasý gereken teminatlardan, sonra iflâs masasýn-
dan karþýlanýr.

(2) Hak sahipleri iflâs masasýna Ýcra ve Ýflâs Kanununun 206 ncý maddesinin dördüncü fýkra-
sýnda düzenlenen üçüncü sýrada katýlýr.

11. Prim iadesi
MADDE 1419 - (1) Sigorta sözleþmesi sona erdiði takdirde, Kanunda aksi öngörülmemiþse,

iþlemeyen günlere ait ödenmiþ primler sigorta ettirene geri verilir.

12. Zamanaþýmý
MADDE 1420 - (1) Sigorta sözleþmesinden doðan bütün istemler, alacaðýn muaccel olduðu ta-

rihten baþlayarak iki yýl ve 1482 nci madde hükmü saklý kalmak üzere, sigorta tazminatýna ve si-
gorta bedeline iliþkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleþtiði tarihten itibaren altý yýl geçmekle
zamanaþýmýna uðrar.

(2) Diðer kanunlardaki hükümler saklýdýr.

III - Taraflarýn borç ve yükümlülükleri
1. Sigortacýnýn borç ve yükümlülükleri
a) Rizikoyu taþýma yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1421 - (1) Aksine sözleþme yoksa, sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksidi-

nin ödenmesi ile baþlar; kara ve denizde eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda, sigortacý sözleþ-
menin kurulmasýyla sorumlu olur.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.
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bb) Ýmkânsýzlýk
MADDE 1422 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan, sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve can

sigortalarýnda ayrýca lehdarýn, filleri ve etkileri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesi imkânsýzlaþ-
mýþsa, sigortacý prime hak kazanamaz.

b) Aydýnlatma yükümlülüðü
MADDE 1423 - (1) Sigortacý ve acentesi sigorta sözleþmesinin kurulmasýndan önce, yapýlacak

sözleþmeye iliþkin tüm önemli bilgileri, sigortalýnýn haklarýný, Borçlar Kanununun 107 nci madde-
sinin uygulanmasý öngörülmüþse bunu, sigorta ettirene yazýlý olarak bildirir; ayrýca, poliçeden ba-
ðýmsýz olarak sözleþme süresince, sigorta iliþkisi bakýmýndan önemli sayýlabilecek olaylarý ve geliþ-
meleri sigortalýya yazýlý olarak açýklar.

(2) Aydýnlatma açýklamasýnýn verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýna
ondört gün içinde itiraz etmemiþse, sözleþme poliçede yazýlý þartlarla kurulmuþ olur. Aydýnlatma
açýklamasýnýn verildiðinin ispatý sigortacýya aittir.

(3) Hazine Müsteþarlýðý, çeþitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliði’nin düzenlemelerini dik-
kate alarak, tüketiciyi aydýnlatma açýklamasýnýn þeklini ve içeriðini belirler.

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüðü
aa) Genel olarak
MADDE 1424 - (1) Sigortacý; sigorta sözleþmesi kendisi veya acentesi tarafýndan kurulmuþsa,

sözleþmenin kurulmasýndan itibaren yirmidört saat, diðer hâllerde onbeþ gün içinde, yetkililerce im-
zalanmýþ bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacý poliçenin geç verilmesinden
doðan zarardan sorumludur.

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe ve-
rilmesini sigortacýdan isteyebilir.

(3) Poliçenin verilmediði hâllerde, sözleþmenin ispatý genel hükümlere tâbidir.
bb) Ýçerik
MADDE 1425 - (1) Sigorta poliçesi, taraflarýn haklarýný, temerrüde iliþkin hükümler ile genel

ve varsa özel þartlarý içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir.
(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriði teklifnâmeden veya kararlaþtýrýlan hükümlerden

farklýysa, anýlan belgelerde yer alýp teklifnameden deðiþik olan ve sigorta ettirenin, sigortalýnýn ve
lehdarýn aleyhine öngörülmüþ bulunan hükümler geçersizdir.

(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça, genel þartlarda sigorta ettirenin, sigortalýnýn veya
lehdarýn lehine olan bir deðiþiklik hemen ve doðrudan uygulanýr. Ancak, bu deðiþiklik ek prim alýn-
masýný gerektiriyorsa, sigortacý deðiþiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farký isteyebilir. Ýstenilen
prim farkýnýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme eski genel þartlarla devam eder.

d) Giderleri ödeme borcu
MADDE 1426 - (1) Sigortacý, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar tarafýndan, rizikonun, tazmi-

natýn yahut bedel ödeme borcunun kapsamýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlan akla yatkýn giderleri,
bunlar faydasýz kalmýþ olsalar bile, ödemek zorundadýr.

(2) Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yolu ile uygulanýr.
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e) Tazminat ödeme borcu
aa) Genel olarak
MADDE 1427 - (1) Aynen tazmine iliþkin sözleþme yoksa sigorta tazminatý nakden ödenir.
(2) Sigorta tazminatý veya bedeli, rizikonun gerçekleþmesinin ardýsýra ve sigortacýnýn edimine

iliþkin araþtýrmalar bitince ve her hâlde 1446 ncý maddeye göre yapýlacak bildirimden otuz gün son-
ra muaccel olur. Can sigortalarý için bu süre onbeþ gündür. Sigortacýya yüklenemeyen bir kusurdan
dolayý inceleme gecikmiþ ise süre iþlemez.

(3) Araþtýrmalar, 1446 ncý maddeye göre yapýlacak bildirimden baþlayarak üç ay içinde tamam-
lanmamýþsa; sigortacý, tazminata veya bedele sayýlýp düþülmek üzere, poliçe bedelinin yüzde yirmibe-
þini avans olarak öder. Kýsmî hasar hâlinde ve eksik sigortada avans poliçe bedelinin yüzde onbeþidir.

(4) Borç muaccel olunca, sigortacý ihtara gerek kalmaksýzýn temerrüde düþer.
(5) Sigortacýnýn temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasýný öngören sözleþmeler geçersizdir.
bb) Kýsmî tazminat ödemeleri
MADDE 1428 - (1) Sorumluluk sigortasý dýþýndaki sigortalarda, aksine sözleþme yoksa, sigor-

ta süresi içinde yapýlan kýsmî tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düþülür.
(2) Kýsmî zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleþmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacý fesih

hakkýný, kýsmî tazminat ödemesinden sonra kullanabilir.
cc) Rizikonun gerçekleþmesinde kusur
MADDE 1429 - (1) Sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalýnýn, lehdarýn

ve bunlarýn, hukuken fiillerinden sorumlu bulunduklarý kiþilerin kusurlarýndan kaynaklanan zarar-
larý tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalý ve tazminat ödenmesini saðlamak amacýyla
bunlarýn hukuken fiillerinden sorumlu olduklarý kiþiler, rizikonun gerçekleþmesine kasten sebep ol-
duklarý takdirde, sigortacý tazminat borcundan kurtulur ve aldýðý primleri geri vermez.

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü saklýdýr.
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
a) Prim ödeme borcu
aa) Genel olarak
MADDE 1430 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmeyle kararlaþtýrýlan primi ödemekle yükümlüdür.

Aksine sözleþme yoksa sigorta primi peþin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr.
(2) Sigorta primi nakden ödenir. Ýlk taksidin nakden ödenmesi þartýyla, sonraki primler için

kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleþir.
(3) Sigorta ettiren, sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce, kararlaþtýrýlmýþ primin yarýsýný

ödeyerek sözleþmeden cayabilir. Sözleþmeden kýsmî cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yü-
kümlü olduðu prim, cayýlan kýsma iliþkin primin yarýsýdýr.

bb) Ödeme zamaný
MADDE 1431 - (1) Sigorta priminin tamamýnýn taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa, ilk taksi-

din sözleþme yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. Karada ve deniz-
de eþya taþýma iþlerine iliþkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiþ olsa bile, söz-
leþmenin kurulduðu anda ödenir.
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(2) Ýzleyen taksitlerin ödeme zamaný, miktarý ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçla-
rý, poliçe ile birlikte yazýlý olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu þartlar poliçe üzerine yazýlýr.

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaþtýrýldýðý hâllerde, riziko gerçekleþince, öde-
necek tazminata veya bedele iliþkin primlerin tümü muaccel olur.

(4) Baþkasý lehine yapýlan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapýlan takip se-
meresiz kalmýþsa, zarar sigortalarýnda sigortalý, can sigortalarýnda lehdar, bu durumun sigortacý ta-
rafýndan kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleþme bu kiþilerle devam
eder; aksi hâlde, sigortacý sigorta ettirene karþý haiz olduðu haklarý kullanýr.

(5) Sigortacý prim alacaðýný, 1480 inci madde hükmü saklý kalmak üzere ödenecek tazminattan
veya bedelden düþebilir. Bu hâlde, Borçlar Kanununun 111 inci maddesi hükmü sigorta sözleþme-
leri hakkýnda uygulanmaz.

cc) Ödeme yeri

MADDE 1432 - (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleþmede gösterilen adresinde ödenir.
Sözleþmede baþka bir ödeme yeri gösterilmiþ olmasýna raðmen, sigorta primi fiilen sigorta ettirenin
gösterdiði adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine iliþkin söz konusu þart yok sayýlýr.

dd) Primin Ýndirilmesi

MADDE 1433 - (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren deðiþiklik-
ler meydana gelmiþse, prim indirilir ve gereðinde geri verilir.

(2) Sözleþmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu aðýrlaþtýran sebeplere iliþ-
kin olarak bildirdiði hususlardaki yanýlmalardan kaynaklanmasý hâlinde birinci fýkra hükmü
geçerlidir.

ee) Temerrüt

MADDE 1434 - (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigor-
ta ettiren mütemerrit olur.

(2) Ýlk taksidi veya tamamý bir defada ödenmesi gereken prim, zamanýnda ödenmemiþse, sigor-
tacý, ödeme yapýlmadýðý sürece, sözleþmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden baþlar. Prim
alacaðýnýn, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiþ olmasý
hâlinde, sözleþmeden cayýlmýþ olunur.

(3) Ýzleyen primlerden herhangi biri zamanýnda ödenmez ise, sigortacý sigorta ettirene, noter
aracýlýðý veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi
hâlde, süre sonunda, sözleþmenin feshedilmiþ sayýlacaðýný ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç
ödenmemiþ ise sigorta sözleþmesi feshedilmiþ olur. Sigortacýnýn, sigorta ettirenin temerrüdü nede-
niyle Borçlar Kanunundan doðan diðer haklarý saklýdýr.

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmiþse sigortacý, sigorta dö-
neminin sonunda hüküm doðurmak üzere sözleþmeyi feshedebilir. Can sigortalarýnda indirime iliþ-
kin hükümler saklýdýr.

(5) Þartlarýn gerçekleþmesi hâlinde Borçlar Kanununun 107 nci maddesi hükmü uygulanýr.
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b) Beyan yükümlülüðü
aa) Sözleþmenin kurulmasýnda
aaa) Genel olarak
MADDE 1435 - (1) Sigorta ettiren sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda bildiði veya bilmesi gere-

ken tüm önemli hususlarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacýya bildirilmeyen, eksik ve-
ya yanlýþ bildirilen hususlar, sözleþmenin yapýlmamasýný veya deðiþik þartlarda yapýlmasýný gerek-
tirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacý tarafýndan yazýlý veya sözlü olarak sorulan husus-
lar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayýlýr.

bbb) Yazýlý sorular
MADDE 1436 - (1) Sigortacý sigorta ettirene, cevaplamasý için sorular içeren bir liste vermiþ-

se, sunulan listede yer alan sorular dýþýnda kalan hususlara iliþkin olarak sigorta ettirene hiçbir so-
rumluluk yüklenemez; meðerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamýþ olsun.

(2) Sigortacý, liste dýþýnda öðrenmek istediði hususlar varsa, bunlar hakkýnda da soru sorabi-
lir. Sözkonusu sorularýn da yazýlý ve açýk olmalarý gerekir. Sigorta ettiren bu sorularý cevaplamakla
yükümlüdür.

ccc) Baðlantý
MADDE 1437 - (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir

husus ile rizikonun gerçekleþmesi arasýndaki baðlantý, 1439 uncu maddede öngörülen kurallar uya-
rýnca dikkate alýnýr.

ddd) Sigortacý tarafýndan gerçek durumun bilinmesi
MADDE 1438 - (1) Bildirilmeyen veya yanlýþ bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek du-

rumu sigortacý tarafýndan biliniyorsa, sigortacý beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olduðunu ileri
sürerek sözleþmeden cayamaz. Ýspat yükü sigorta ettirene aittir.

eee) Yaptýrým
MADDE 1439 - (1) Sigortacý için önemli olan bir husus bildirilmemiþ veya yanlýþ bildirilmiþ

olduðu takdirde, sigortacý 1440 ýncý maddede belirtilen süre içinde sözleþmeden cayabilir veya prim
farký isteyebilir. Ýstenilen prim farkýnýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleþmeden ca-
yýlmýþ kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öðrenilememiþ olma-
sý veya sigorta ettiren tarafýndan önemli sayýlmamasý durumu deðiþtirmez.

(2) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sigorta ettirenin kusuru ile beyan yükümlülüðü ihlâl
edildiði takdirde, bu ihlâl tazminatýn veya bedelin miktarýna yahut rizikonun gerçekleþmesine etki
edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine göre tazminattan indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kusu-
ru kast derecesinde ise, beyan yükümlülüðünün ihlâli ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa,
sigortacýnýn tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; baðlantý yoksa, sigortacý ödenen prim-
le ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini öder.

fff) Caymanýn þekli ve süresi
MADDE 1440 - (1) Caymanýn, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi þarttýr.
(2) Cayma, yedi gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacýnýn bildirim yükümlülü-

ðünün ihlâl edilmiþ olduðunu öðrendiði tarihten itibaren baþlar.
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ggg) Caymanýn hükümleri
MADDE 1441 - (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasýtlý ise, sigortacý rizikoyu taþýdýðý süre-

ye ait primlere hak kazanýr.

hhh) Cayma hakkýnýn düþmesi
MADDE 1442 - (1) Cayma hakký aþaðýdaki hâllerde kullanýlamaz:

a) Cayma hakkýnýn kullanýlmasýndan açýk veya örtülü bir þekilde vazgeçilmiþse.

b) Caymaya yol açan ihlâle sigortacý sebebiyet vermiþse.

c) Sigortacý, sorularýndan bazýlarý cevapsýz býrakýldýðý hâlde sözleþmeyi kurmuþsa.

bb) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikleri beyan yükümlülüðü
MADDE 1443 - (1) Teklifin yapýlmasý ile kabulü arasýndaki deðiþiklikler hakkýnda sözleþme-

nin kurulmasýndaki beyan yükümlülüðüne iliþkin madde hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.

cc) Sözleþme süresi içinde
aaa) Genel olarak
MADDE 1444 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýndan sonra, sigortacýnýn izni olma-

dan rizikoyu veya mevcut durumu aðýrlaþtýrarak tazminat tutarýnýn artmasýný etkileyici davranýþ ve
iþlemlerde bulunamaz.

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle baþkasý, rizikonun gerçekleþmesi veya mevcut þartlarýn
aðýrlaþmasý olasýlýðýný etkileyici iþlemlerde bulunursa yahut sözleþme kurulurken açýkça riziko aðýr-
laþmasý olarak kabul edilmiþ bulunan hususlardan biri gerçekleþirse derhal; bu iþlemler bilgisi dý-
þýnda yapýlmýþsa, bu hususu öðrendiði tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde durumu sigortacýya
bildirir.

bbb) Sigortacýnýn haklarý
MADDE 1445 - (1) Sigortacý sözleþmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleþmesi veya mevcut

þartlarýn aðýrlaþmasý olasýlýðýný ya da sözleþmede riziko aðýrlaþmasý olarak kabul edilebilecek olay-
larýn varlýðýný öðrendiði takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleþmeyi feshedebilir veya prim
farký isteyebilir. Farkýn sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleþme feshedilmiþ sayýlýr.

(2) Deðiþikliklerin yapýlmasýndan önceki duruma dönüldüðü takdirde fesih hakký kullanýlamaz.

(3) Süresinde kullanýlmayan fesih ve prim farkýný isteme hakký düþer.

(4) Rizikonun artmasýna, sigortacýnýn menfaati ile iliþkili bir husus, sigortacýnýn sorumlu oldu-
ðu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat sigortalarýnda da sigortalýnýn saðlýk du-
rumunda meydana gelen deðiþiklikler sebep olmuþsa, birinci ilâ üçüncü fýkra hükümleri uygulanmaz.

(5) Rizikonun gerçekleþmesinden sonra sigorta ettirenin kusuru belirlendiði ve deðiþikliklere
iliþkin beyan yükümlülüðünün ihlâl edildiði saptandýðý takdirde, sözkonusu ihlâl tazminat miktarý-
na veya bedele ya da rizikonun gerçekleþmesine etki edebilecek nitelikte ise, kusurun derecesine
göre, tazminattan veya bedelden indirim yapýlýr. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise mey-
dana gelen deðiþiklik ile gerçekleþen riziko arasýnda baðlantý varsa, sigortacý sözleþmeyi feshedebi-
lir. Bu durumda sigorta tazminatý veya bedeli ödenmez. Baðlantý yoksa, sigortacý ödenen primle
ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak sigorta tazminatýný veya bedelini öder.
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(6) Sigortacý, rizikonun gerçekleþmesinden önce, sigorta ettirenin beyan borcunu kasýtlý olarak
ihlâl ettiðini öðrenince, birinci fýkraya göre sözleþmeyi feshetse bile, deðiþikliðin meydana geldiði
sigorta dönemine ait prime hak kazanýr.

(7) Sigortacýya tanýnan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre
içinde, yapýlan deðiþiklikle baðlantýlý olarak rizikonun gerçekleþmesi hâlinde, sigorta tazminatý ve-
ya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oran dikkate alýnarak hesaplanýr.

dd) Riziko gerçekleþtiðinde

MADDE 1446 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiðini öðrenince durumu gecikmeksi-
zin sigortacýya bildirir.

(2) Rizikonun gerçekleþtiðine iliþkin bildirimin yapýlmamasý veya geç yapýlmasý, ödenecek
tazminatta veya bedelde artýþa neden olmuþsa, kusurun aðýrlýðýna göre, tazminattan veya bedelden
indirim yoluna gidilir.

(3) Sigortacý rizikonun gerçekleþtiðini daha önce fiilen öðrenmiþse, ikinci fýkra hükmünden ya-
rarlanamaz.

c) Bilgi verme ve araþtýrma yapýlmasýna izin verme yükümlülüðü

MADDE 1447 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþmesinden sonra, sözleþme uyarýca ve-
ya sigortacýnýn istemi üzerine, rizikonun veya tazminatýn kapsamýnýn belirlenmesinde gerekli ve si-
gorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacýya makûl bir süre içinde sað-
lamak zorundadýr. Ayrýca, sigorta ettiren, aldýðý bilgi ve belgenin niteliðine göre, rizikonun gerçek-
leþtiði veya ilgili yerlerde sigortacýnýn inceleme yapmasýna izin vermekle ve kendisinden beklenen
uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Bu yükümlülüðün ihlâl edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

d) Zararý önleme, azaltma ve sigortacýnýn rücu haklarýný koruma yükümlülüðü

MADDE 1448 - (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme olasýlýðýnýn yük-
sek olduðu durumlarda, zararýn önlenmesi, azaltýlmasý, artmasýna engel olunmasý veya sigortacýnýn
üçüncü kiþilere olan rücu haklarýnýn korunabilmesi için, olanaklar ölçüsünde önlemler almakla yü-
kümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacýnýn bu konudaki talimatlarýna olabildiðince uymak zorundadýr.
Birden çok sigortacýnýn varlýðý ve bunlarýn birbirlerine aykýrý talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta
ettiren, bu talimatlardan zararýn azaltýlmasý ve rücu haklarýnýn korunmasý bakýmýndan en uygun ola-
nýný dikkate alýr.

(2) Bu yükümlülüðe aykýrýlýk sigortacý aleyhine bir durum yaratmýþsa, kusurun aðýrlýðýna göre
tazminattan indirim yapýlýr.

(3) Sigortacý sigorta ettirenin birinci fýkra gereðince yaptýðý makûl giderleri, bunlar faydasýz
kalmýþ olsalar bile, sigorta tazminatýndan veya bedelinden ayrý olarak tazmin etmekle yükümlüdür.
Eksik sigortanýn yapýldýðý hâllerde 1462 nci madde hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karþýlanmasý amacýyla gerekli tutarý
avans olarak ödemek zorundadýr.
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e) Sözleþmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali

MADDE 1449 - (1) Sigortacýya karþý yerine getirilmesi gereken ve sözleþmeden doðan bir yü-
kümlülüðün ihlâli hâlinde, bu kanunda ve diðer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak
üzere, sigortacýnýn sözleþmeyi kýsmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceðine iliþkin
hükümler, ihlâlde kusur bulunmamasý hâlinde sonuç doðurmaz.

(2) Ýhlâl kusura dayandýðý takdirde, durumun öðrenildiði tarihten itibaren bir ay içinde kulla-
nýlmayan fesih hakký düþer; meðerki, kanun farklý bir süre öngörmüþ olsun.

(3) Sigortacý ihlâlin, rizikonun gerçekleþmesine ve sigortacýnýn yerine getirmesi gereken edi-
min kapsamýna etki etmediði durumlarda, sözleþmeyi feshedemez.

B) Kanun hükümlerinin uygulama alaný

MADDE 1450 - (1) Sosyal güvenlik kurumlarý ile yapýlan sözleþmeler hakkýnda, kendi kanun-
larýnda aksine hüküm bulunmadýkça, bu kanun hükümleri uygulanmaz.

C) Sigorta sözleþmeleri hakkýnda uygulanacak hükümler

MADDE 1451 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sigorta sözleþmesi hakkýnda
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanýr.

D) Koruyucu hükümler

MADDE 1452 - (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle ve 1429 uncu maddenin birinci
fýkrasýnýn ikinci cümlesine aykýrý sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1418 ve 1420 nci madde hükümleri ile 1430 uncu maddenin ikinci fýkrasý hükmüne aykýrý
sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 ncý madde hükümleri; 1427 nci mad-
denin ikinci ilâ beþinci fýkralarý; 1428 inci madde hükmü, 1430 uncu maddenin birinci ve üçüncü
fýkralarý, 1431 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fýkrasý hükümleri ve 1433 ilâ 1449 uncu
madde hükümleri, sigorta ettiren, sigortalý ve lehdar aleyhine deðiþtirilemez; deðiþtirilirse bu Ka-
nun hükümleri uygulanýr.

ÝKÝNCÝ KISIM

Sigorta Türlerine Ýliþkin Özel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Zarar Sigortalarý

A) Mal sigortalarý

I - Menfaat ve kapsam

1. Genel olarak

MADDE 1453 - (1) Rizikonun gerçekleþmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini mal
sigortasý ile güvence altýna alabilirler.

(2) Rizikonun gerçekleþmesi sonucu doðan kazanç kaybý ile sigorta edilen malýn ayýbýndan do-
ðan hasarlar, aksine sözleþme yoksa, sigorta kapsamýnda deðildir. Mal baðlamýnda kazancýn, akla
yatkýn sýnýrý aþan kýsmý sigorta edilemez.
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(3) Mal sigortasý niteliðindeki grup sigortalarýnda; mal girmesi veya çýkmasý sebebiyle mal top-
luluðunda deðiþiklikler meydana gelmiþ olsa bile, sözleþme bütün hükümleriyle geçerlidir.

(4) Mal topluluðu için yapýlan mal sigortasý, topluluða dâhil münferit parçalarý da kapsar.

2. Baþkasý lehine sigorta
MADDE 1454 - (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kiþinin menfaatini, onun adýný belirterek veya

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleþmesinden doðan haklar sigortalýya aittir. Sigortalý, ak-
sine sözleþme yoksa, sigorta tazminatýnýn ödenmesini sigortacýdan isteyebilir ve onu dava edebilir.

(2) Üçüncü kiþinin adýnýn belirtildiði durumlarda, duraksama hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü
kiþinin temsilcisi olarak deðil, kendi adýna fakat üçüncü kiþi lehine hareket ettiði kabul edilir.

(3) Sözleþmede, sigortanýn kimin menfaati için yaptýrýldýðý açýk da býrakýlabilir. “Kimin olacak-
sa onun (ilgilisinin) lehine” yapýlan böyle bir sigortanýn, üçüncü kiþi lehine yaptýrýldýðý anlaþýlýrsa,
ikinci fýkra hükmü uygulanýr.

3. Müþterek menfaatlerin sigortasý
MADDE 1455 - (1) Bir malýn veya o mala iliþkin bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sa-

hibi olan kiþi, kendisine ait kýsýmdan fazlasýný da sigorta ettirmiþse, sigortanýn bu fazlaya iliþkin kýs-
mý, sigorta ettirenle ayný menfaati olanlar lehine yapýlmýþ sayýlýr.

4. Menfaat üzerinde sýnýrlamalar
a) Sýnýrlý aynî hak
MADDE 1456 - (1) Sýnýrlý aynî hak ile yüklü bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigorta-

landýðý takdirde, kanunda aksi öngörülmemiþse, sýnýrlý aynî hak sahibinin hakký sigorta tazminatý
üzerinde de devam eder.

(2) Sigortacýya, mal üzerinde sýnýrlý aynî hak bulunduðu bildirildiði takdirde, aynî hak sahiple-
rinin izni bulunmadýkça, sigortacý sigorta tazminatýný sigortalýya ödeyemez. Aynî hakkýn sicille ale-
nileþtiði veya sigortacýnýn bunu bildiði durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalý menfaate konu
malýn tamiri veya eski hâline getirilmesi amacýyla ve güvence gösterilmesi þartýyla, tazminat sigor-
talýya ödenebilir.

(3) Ýkinci fýkra hükmüne aykýrý hareket eden sigortacý, sýnýrlý aynî hak sahipleri ödemeye son-
radan yazýlý onay verdikleri takdirde, bunlara karþý sorumluluktan kurtulur.

(4) Sigortacý, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düþtüðünü ve prim farký istemi
dolayýsýyla sigorta ettirene ihtarda bulunduðunu, aynî hakkýný kendisine bildirmiþ olan ve kendisi
tarafýndan bilinen aynî hak sahiplerine de bildirir.

(5) Sigorta ettiren veya sigortacý tarafýndan sözleþme feshedildiðinde veya sözleþmeden cayýl-
dýðýnda; sigortacý, fesih veya cayma bildirimi kendisi tarafýndan yapýlmýþsa, söz konusu bildirim ta-
rihinden, diðer hâllerde sözleþmenin sona ermesinden itibaren, onbeþ gün içinde, durumu sýnýrlý
aynî hak sahiplerine bildirir. Sigorta sözleþmesi, aynî hak sahipleri yönünden sözleþmenin sona er-
mesinden itibaren onbeþ gün süre ile geçerli olur. Durumu öðrenen aynî hak sahibi, bu onbeþ gün
içinde sözleþmeye devam edeceðini sigortacýya bildirmediði takdirde, sigorta sözleþmesi, aynî hak
sahibi için de geçersiz hâle gelir. Aynî hak sahibi sözleþmeye devam etmek isterse, sigortacý haklý
bir neden olmadýðý sürece bu istemi reddedemez.



---- 891 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(6) Sigortacý, istem üzerine, sýnýrlý aynî hak sahibi olduðunu bildiren kiþiye sigorta korumasý
ile sigorta bedelinin miktarý hakkýnda bilgi verir.

(7) Hak sahipliðini sigortacýya bildiren sýnýrlý aynî hak sahibi hakkýnda da 1416 ýncý madde
uygulanýr.

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuþ sýnýrlý aynî haklar için uygulanmaz.
b) Haciz
MADDE 1457 - (1) Sigortalý mal haczedilirse, sigortacý, zamanýnda bilgilendirilmek þartýyla,

sigorta tazminatýný icra müdürlüðüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malýn haczinde, icra memu-
ru, borçludan söz konusu mallarýn sigortalý olup olmadýðýný, sigortalý ise, hangi sigortacý tarafýndan
sigorta edildiðini sorar; haczedilen malýn sigortalý olduðunu öðrendikten sonra, sigorta tazminatýnýn
diðer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüðüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacaðýný sigortacýya
ihtar eder.

II - Geçmiþe etkili sigorta
MADDE 1458 - (1) Sigorta, sigorta korumasý sözleþmenin kurulmasýndan önceki bir tarihten

itibaren saðlanacak þekilde yapýlabilir. Ancak, rizikonun gerçekleþtiði veya gerçekleþme olasýlýðý-
nýn ortadan kalkmýþ olduðu, sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda, sigortacý ile sigorta ettiren ve sigor-
tadan haberi olmak þartýyla, sigortalý tarafýndan biliniyorsa sözleþme geçersizdir. Rizikonun gerçek-
leþtiði veya gerçekleþme olasýlýðýnýn ortadan kalktýðýnýn sigorta ettiren veya sigortalý tarafýndan bi-
linip sigortacý tarafýndan bilinmediði durumlarda, sigortacý sözleþme ile baðlý olmamakla birlikte,
ödenmesi gereken primin tamamýna hak kazanýr.

III - Tazminat ilkesi
1. Genel olarak
MADDE 1459 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn uðradýðý zararý tazmin eder.
2. Sigorta deðeri
MADDE 1460 - (1) Sigorta deðeri sigorta olunan menfaatin tam deðeridir.
3. Sigorta bedeli
MADDE 1461 - (1) Sigortacýnýn sorumluluðu sigorta bedeli ile sýnýrlýdýr. Sigorta bedeli, rizi-

konun gerçekleþtiði andaki sigortalý menfaatin deðerini aþsa bile, sigortacý uðranýlan zarardan faz-
lasýný ödemez.

(2) Aynen tazmini öngören yeni deðer sigortalarý hakkýnda birinci fýkra hükmü uygulanmaz.
4. Hükümleri
a) Menfaat deðerinin altýnda sigorta (eksik sigorta)
MADDE 1462 - (1) Sigorta bedeli, sigorta deðerinden az olduðu takdirde, sigorta edilmiþ men-

faatin bir kýsmýnýn zarara uðramasý hâlinde sigortacý, aksine sözleþme yoksa, sigorta bedelinin si-
gorta deðerine olan oranýna göre tazminat öder.

b) Menfaat deðerinin üzerinde sigorta (aþkýn sigorta)
MADDE 1463 - (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerinin üstünde ise, aþan kýsým

geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karþýlayan kýsmý indirilir ve tahsil
edilmiþ fazla prim geri verilir.
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(2) Sigorta ettirenin, malî çýkar saðlamak amacýyla kötüniyetle yaptýðý aþkýn sigorta sözleþme-
si geçersizdir. Sözleþme kurulurken geçersizliði bilmeyen sigortacý, durumu öðrendiði sigorta dö-
neminin sonuna kadar prime hak kazanýr.

c) Takseli sigorta
MADDE 1464 - (1) Taraflar sözleþme ile sigorta deðerini belirli bir para olarak belirlemiþler-

se, bu para taraflar arasýnda, sigorta deðeri için esas olur.
(2) Takse esaslý þekilde fahiþ ise, sigortacý taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan kazanç

takselenmiþ ise, taksenin sözleþme yapýldýðý sýrada ticarî tahminlere göre elde edilmesi mümkün gö-
rülen kazancý aþmasý hâlinde sigortacý bunun indirilmesini isteyebilir.

d) Birden çok sigorta
aa) Kural
MADDE 1465 - (1) Ayný menfaatin, ayný rizikolara karþý, ayný süre için, birden çok sigortacý-

ya, ayný veya farklý tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden daha faz-
lasý ödenmez.

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacýlardan herbirine hem rizikonun gerçekleþtiði-
ni hem de ayný menfaat için yapýlan diðer sigortalarý bildirir. Bu hükme aykýrýlýk hâlinde 1446 ncý
madde hükmü uygulanýr.

bb) Müþterek sigorta
MADDE 1466 - (1) Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda, ayný süreler için

ve ayný rizikolara karþý sigorta edilmiþse, yapýlan birden çok sigorta sözleþmesinin hepsi, ancak si-
gorta olunan menfaatin deðerine kadar geçerli sayýlýr. Bu takdirde sigortacýlardan her biri, sigorta
bedellerinin toplamýna göre, sigorta ettiði bedel oranýnda sorumlu olur.

(2) Sözleþmelere göre sigortacýlar müteselsilen sorumlu olduklarý takdirde, sigortalý, uðradýðý
zarardan fazla bir para isteyemeyeceði gibi, sigortacýlardan her biri yalnýz kendi sözleþmesine göre
ödemekle yükümlü olduðu bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacýnýn di-
ðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký, sigortacýlarýn sigortalýya sözleþme hükümlerine göre
ödemek zorunda olduklarý bedeller oranýndadýr.

cc) Çifte sigorta
MADDE 1467 - (1) Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat, sonradan ayný veya farklý

kiþiler tarafýndan, ayný rizikolara karþý, ayný süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmiþse, si-
gorta ancak aþaðýdaki hâl ve þartlarda geçerli sayýlýr:

a) Sonraki ve önceki sigortacýlar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleþmeleri ayný zaman-
da yapýlmýþ sayýlarak riziko gerçekleþtiðinde sigorta bedeli, 1466 ncý maddede gösterilen oranda si-
gortacýlar tarafýndan ödenir;

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir veya o haklardan
feragat etmiþse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý þarttýr; yazýl-
mazsa ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr;

c) Sonraki sigortacýnýn, ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan sorumluluðu þart ký-
lýnmýþ ise; bu hâlde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý gerekir; ya-
zýlmazsa, ikinci sigorta sözleþmesi geçersiz sayýlýr.
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dd) Kýsmî sigorta
MADDE 1468 - (1) Sigorta olunan menfaatin deðeri önceki sözleþmeyle tamamen güvence al-

týna alýnamamýþsa bu menfaat, arta kalan deðerine kadar bir veya bir kaç defa daha sigorta ettirebi-
lir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar, artýk deðerden dolayý sözleþmenin
kuruluþ tarihleri sýrasýyla sorumlu olurlar. Ayný günde yapýlmýþ olan sözleþmeler, ayný anda yapýl-
mýþ sayýlýr.

e) Sigortacýnýn sigortalanan menfaati inceleyebilmesi
MADDE 1469 - (1) Sigortacý, sigorta süresi içinde sigortalý menfaatin deðerini inceleyebilir.
IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi
MADDE 1470 - (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin deðiþmesi hâlinde, aksine sözleþme

yoksa, sigorta iliþkisi sona erer.
V - Zarar gören mal ve zararýn gerçekleþtiði yerde deðiþiklik yapmama
MADDE 1471 - (1) Sigorta ettiren, hasarýn saptanmasýndan önce, hasar konusu yerde ve mal-

da, hasar sebebinin veya zarar miktarýnýn belirlenmesini güçleþtirecek veya engelleyecek bir deði-
þiklik yapamaz; meðerki, bu deðiþiklik sigortacýnýn onayý veya zararý azaltma amacý ile yapýlmýþ ol-
sun.

(2) Yükümlülüðün kasýtlý ihlalinde, sigortacý tazmin borcundan kurtulurken, kusurlu ihlalde,
ihlâl ile zarar miktarýnýn arasýnda nedensellik bulunmasý hâlinde, kusurun aðýrlýðýna göre tazminat-
tan indirime gidilir.

VI - Halefiyet
MADDE 1472 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödediðinde, hukuken sigortalýnýn yerine ge-

çer. Sigortalýnýn, gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel kadar, sigortacýya intikal eder. Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigor-
tacý, mahkemenin veya diðer tarafýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý uyarýnca, sigortalýsýna
yaptýðý ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(2) Sigortalý, birinci fýkraya göre sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þekilde davranýrsa, si-
gortacýya karþý sorumlu olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþse, sigortalý kalan kýsýmdan dola-
yý sorumlulara karþý haiz olduðu baþvurma hakkýný korur.

B) Sorumluluk sigortalarý
I - Genel hükümler
1. Sözleþmenin konusu ve kapsamý
MADDE 1473 - (1) Sigortacý sorumluluk sigortasý ile, aksine sözleþme yoksa, sigortalýnýn söz-

leþmede öngörülen ve zarar daha sonra doðsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleþen bir olaydan kay-
naklanan sorumluluðu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleþmesinde öngörülen miktara kadar
tazminat öder.

(2) Sigorta, sigortalýnýn iþletmesi ile ilgili sorumluluðu için yaptýrýlmýþsa, aksine sözleþme yok-
sa bu sigorta, sigortalýnýn temsilcisi ile iþletmenin veya iþletmenin bir kýsmýnýn yönetiminde dene-
timinde ve iþletmede çalýþtýrýlan kiþilerin sorumluluðunu da karþýlar. Bu durumda sigorta baþkasý
hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.
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2. Hukukî koruma
MADDE 1474 - (1) Sigortalý aleyhine bir istem ileri sürüldüðünde, isteme iliþkin makûl gider-

ler sigortacý tarafýndan karþýlanýr; sigorta bedelini aþan giderlerin ödenebilmesi için sözleþmede hü-
küm bulunmalýdýr.

(2) Sigortacý, sigortalýnýn istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadýr.

3. Bildirim yükümlülüðü
MADDE 1475 - (1) Sigortalý sorumluluðunu gerektirecek olaylarý, bir hafta içinde, sigortacý-

ya bildirir.

(2) Sigortalý kendisine yapýlan istemi, sözleþmede baþka bir baþlangýç tarihi öngörülmemiþse,
istem tarihinden itibaren bir hafta içinde sigortacýya bildirir.

(3) Bildirim yükümlülüðünün ihlâli hâlinde, 1446 ncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý hü-
kümleri kýyas yolu ile uygulanýr.

4. Sigortacýnýn yardýmlarý
MADDE 1476 - (1) Sigortacý, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde bulunulmasý tari-

hinden itibaren beþ gün içinde, zarara uðrayanýn istemleriyle ilgili olarak ve sigortalýnýn adýna, fa-
kat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî iþlemlerin gerçekleþtiri-
lip, kararlarýn alýnmasýný ve ayrýca savunmaya yardýmda bulunmayý üstlenip üstlenmeyeceðini si-
gortalýya bildirir; aksi hâlde dördüncü fýkra uygulanýr.

(2) Birinci fýkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapýlmasý zorunlu iþlemleri sigortalý yürütür.

(3) Sigortacý birinci fýkra anlamýnda üstlenmede bulunmuþsa, sigortalýnýn hak ve menfaatleri-
ni gözetir.

(4) Sigortacý bildirimde bulunmamýþsa, sigortalý aleyhine kesinleþen tazminatý öder. Ancak, si-
gortalýnýn sigortacýnýn onayýný almadan yaptýðý sulh sözleþmesi, bildirimden itibaren onbeþ gün
içinde onay verilmemiþse, sigortacýya karþý geçersizdir; sigortacý haklý olmayan sebeplerle sulhe
onay vermekten kaçýnamaz.

5. Kasten neden olma
MADDE 1477 - (1) Sigortacý, sigortalýnýn, sorumluluk konusu olayý kasten gerçekleþtirmesin-

den doðan zararlardan sorumlu olmaz.

6. Doðrudan doðruya dava hakký
MADDE 1478 - (1) Zarar gören, uðradýðý zararýn sigorta bedeline kadar olan kýsmýnýn tazmi-

nini, sigorta sözleþmesi için geçerli zamanaþýmý süresi içinde kalmak þartýyla, doðrudan doðruya si-
gortacýdan isteyebilir.

7. Sigortacýnýn zarar görenden bilgi alma hakký
MADDE 1479 - (1) Sigortacý, zarara sebep olan olayýn ve zarar miktarýnýn belirlenmesi ama-

cýyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, saðlanmasý olanaðý bulunan ve istenilmesi hak-
lý görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacýya vermek zorundadýr. Zarar görenin bu zorunluluða
uymamasý hâlinde, durumun zarar görene yazýlý bildirilmiþ olmasý kaydýyla, sigortacýnýn sorumlu-
luðu, zorunluluk yerine getirilmiþ olsaydý ödemek zorunda kalacaðý miktarla sýnýrlýdýr.
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8. Takas

MADDE 1480 - (1) Sigortacý, zarar görene ödeyeceði sigorta tazminatýný, sigorta sözleþmesin-
den doðan alacaklarý ile takas edemez.

9. Halefiyet

MADDE 1481 - (1) Sigortacý, sigorta tazminatýný ödedikten sonra hukuken sigortalý yerine ge-
çer. Sigortalýnýn gerçekleþen zarardan dolayý sorumlulara karþý dava hakký varsa bu hak, tazmin et-
tiði bedel tutarýnda sigortacýya ait olur.

(2) Sorumlulara karþý bir dava veya takip baþlatýlmýþsa, sigortacý mahkemenin veya diðer tara-
fýn onayý gerekmeksizin, halefiyet kuralý gereðince, sigortalýsýna yaptýðý ödemeyi ispat ederek, da-
va veya takibi kaldýðý yerden devam ettirebilir.

(3) Sigortalý veya zarar gören, birinci fýkra gereðince sigortacýya geçen haklarýný ihlâl edici þe-
kilde davranýrsa, sigortacýya karþý sorumlu olur.

10. Zamanaþýmý

MADDE 1482 - (1) Sigortacýya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itiba-
ren beþ yýlda zamanaþýmýna uðrar.

II - Zorunlu sorumluluk sigortalarý

1. Sözleþme yapma zorunluluðu

MADDE 1483 - (1) Sigortacýlar, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere, faaliyet gös-
terdikleri dallarýn kapsamýnda bulunan zorunlu sigortalarý yapmaktan kaçýnamazlar.

2. Zarar görenle olan iliþkide ifa yükümlülüðü

MADDE 1484 - (1) Sigortacý, sigortalýya karþý ifa borcundan tamamen veya kýsmen kurtulmuþ
olsa da, zarar gören bakýmýndan ifa borcu, zorunlu sigorta miktarýna kadar devam eder.

(2) Sigorta iliþkisinin sona ermesi, zarar görene karþý ancak, sigortacýnýn sözleþmenin sona er-
diðini veya ereceðini yetkili yerlere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doðurur.

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumlarý tarafýndan karþýlandýðý ölçüde sigortacýnýn sorumluluðu
sona erer.

III - Sorumluluk sigortalarýna uygulanacak maddeler

MADDE 1485 - (1) Sorumluluk sigortalarýna genel hükümlerle birlikte, 1454 üncü ve 1458 in-
ci maddeler, 1466 ncý maddenin birinci fýkrasý ve 1471 inci madde de uygulanýr.

C) Koruyucu hükümler

MADDE 1486 - (1) 1453 üncü maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine, 1458 inci madde-
nin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine, 1459 ve 1461 inci madde hükümlerine, 1463 üncü maddenin
birinci fýkrasýna, 1472 ve 1477 nci maddeler hükümlerine aykýrý yapýlan sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1456 ncý maddenin birinci fýkrasýna, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 1485 inci
maddeler hükümlerine aykýrý sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1471 inci maddenin ikinci fýkrasý, 1474 ilâ 1476 ncý maddeleri hükümleri sigortalý aleyhi-
ne deðiþtirilemez; deðiþtirilirse kanun hükümleri uygulanýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Can Sigortalarý

A) Hayat sigortasý

I - Taným

MADDE 1487 - (1) Hayat sigortasý ile sigortacý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigorta ettirene ve-
ya onun belirlediði kiþiye, sigortalýnýn ölümü veya hayatta kalmasý hâlinde, sigorta bedelini ödeme-
yi üstlenir.

(2) Hayatý sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüþse sigorta sözleþmesi ge-
çersizdir.

II - Tontin

MADDE 1488 - (1) Birden çok kiþi tarafýndan verilen katký paylarý ile oluþturulan varlýklarýn,
belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiþ olmasý hâlinde, lehdarlar arasýnda
paylaþtýrýlmasý ilkesi uyarýnca tontinler kurulabilir.

III - Sözleþmeden cayma

MADDE 1489 - (1) Sigorta ettiren, sözleþmenin kurulmasýndan sonra ve onbeþ gün içinde söz-
leþmeden cayabilir. Süre, sigortacýnýn sigorta ettirene cayma hakkýný kullanabileceðini bildirmesiy-
le baþlar. Bilgilendirmenin yapýldýðý sigortacý tarafýndan ispatlanýr. Bilgilendirme yapýlmamýþsa
cayma hakký ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer.

(2) 1430 uncu madde hükmü saklýdýr.

IV - Hayatý sigorta edilecek kiþi

MADDE 1490 - (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya baþkasýnýn hayatýný, ölüm veya hayatta
kalma ihtimallerine karþý sigorta ettirebilir.

(2) Baþkasýnýn hayatý üzerine sigorta yapýlabilmesi için, o kiþinin hayatýnýn devamýnda lehda-
rýn menfaatinin bulunmasý þarttýr. Ayrýca, ölüm olasýlýðýna karþý yapýlan sigortalarda, sigorta bede-
linin mûtad cenaze giderlerini aþmasý hâlinde sigortalýnýn, sigortalýnýn kanunî temsilci ile temsil
edildiði hâllerde ise kanunî temsilcisinin, yazýlý izni gerekir. Sigortalý onbeþ yaþýndan büyükse ka-
nunî temsilcinin dýþýnda ayrýca onun da izni alýnýr. Ýzin olmadan yapýlan sözleþme, sonradan onay-
lanmadýðý takdirde geçersizdir.

(3) Yasal temsilcinin lehdar olarak atadýðý veya kendisinin sigorta ettiren olduðu durumlarda,
yasal temsilcinin iznin verilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(4) Menfaat þartýnýn sözleþmenin yapýlmasýndan sonra ortadan kalkmasý hâlinde sözleþme o an-
dan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iþtira deðeri ödenir.

V - Sigorta deðeri

MADDE 1491 - (1) Bir kimsenin hayatý bir veya bir kaç sigortacý tarafýndan çeþitli bedeller
üzerine sigorta ettirilebilir.

(2) Ödenecek bedelin menfaatten daha fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým sigortalýnýn lehine
yapýlmýþ sayýlýr.
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VI - Doktor incelemesi
MADDE 1492 - (1) Sigorta ettiren ile sigortacý arasýnda, sigorta edilecek kiþinin doktor ince-

lemesinden geçmesi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile, sigortacý sigortalanacak kiþiyi bu incelemeyi yaptýr-
maya zorlayamaz.

VII - Lehdar
1. Atanmasý ve deðiþtirilmesi
MADDE 1493 - (1) Sigorta ettiren, 1490 ýncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarý saklý kalmak

üzere, gerçek ya da tüzel kiþi lehine sigorta sözleþmesi yapabilir.
(2) Sigorta ettiren, atadýðý lehdarý sigortacýya bildirir.
(3) Lehdarýn sigortacýya bildirilmemiþ olmasý hâlinde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile

borcundan kurtulur.
(4) Sigorta ettiren, deðiþtirme hakkýndan vazgeçtiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber

sigorta poliçesini lehdara teslim etmiþse, o kiþiyi deðiþtiremez. Duraksama hâlinde, sigorta ettirenin
lehdarý deðiþtirme hakkýný saklý tuttuðu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehdarý deðiþtirme hakkýndan
açýkça vazgeçtiði ve sigorta poliçesinin lehdara verildiði hâllerde bile, mirasçýlýktan çýkarma veya
hibeden rücu hâlleri gerçekleþmiþ yahut ilgililer arasýnda o kiþinin lehdar olarak atanmasýna iliþkin
sebep ortadan kalkmýþ ise, lehdar deðiþtirilebilir.

(5) Lehdar atanmasý ve lehdar deðiþiklikleri sigortacýnýn iznine baðlý deðildir.
(6) Lehdarýn deðiþtirilemeyeceði durumlarda, sigorta ettiren tarafýndan ayrýlma ve ödünç alma

haklarý kullanýldýðý takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehdar hak sahibi olduðu gibi, rizikonun ger-
çekleþmesinden önce sigortacýnýn iflâsý sonucu ödenecek miktar üzerinde de, aksine sözleþme yok-
sa, lehdar hak sahibidir.

(7) Sigortacýdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksine sözleþme yoksa, lehdara aittir.
2. Lehdar atanmasýna iliþkin yorum kuralý
MADDE 1494 - (1) Ölüm rizikosuna karþý yapýlmýþ sigortalarda, birden fazla kiþi paylarý be-

lirtilmeksizin lehdar olarak atanmýþsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eþit oranda hak sahibidir. Hak
sahiplerinden biri tarafýndan alýnmayan pay, diðerlerinin payýna eklenir. Mirasýn reddi veya miras-
tan vazgeçme lehdarýn hakký üzerinde etkili olmaz.

(2) Ölüm rizikosuna karþý yapýlan sigortalarda lehdar belirtilmemiþse, sözleþmenin sigorta et-
tirenin mirasçýlarý lehine, yaþama ihtimaline karþý yapýlmýþ sigortalarda ise sigortalý lehine yapýldý-
ðý kabul olunur.

VIII - Sigorta ettiren lehine hak
MADDE 1495 - (1) Lehdarýn, sigortacýya karþý, istem hakkýný kazanamamasý hâlinde, bu hak

sigorta ettirene, onun da ölmüþ olmasý hâlinde, mirasçýlarýna geçer.
IX - Grup sigortalarý
MADDE 1496 - (1) En az on kiþiden oluþan, sigorta ettiren tarafýndan, belirli ölçütlere göre

kimlerden oluþtuðunun saptanabilmesi olanaðý bulunan bir gruba dâhil kiþiler lehine, tek bir sözleþ-
me ile sigorta yapýlabilir. Sözleþmenin devamý sýrasýnda gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigor-
tasý sözleþmesi sonuna kadar yararlanýr. Sözleþmenin kurulmasýndan sonra grubun on kiþinin altýna
düþmesi sözleþmenin geçerliliðini etkilemez.



---- 898 ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayýsý: 96)

(2) Grupta yer alan her kiþiye poliçe içeriðini özetleyen bir belge verilebilir.
(3) Grup sigortalarýnda lehdarý atama hakký, aksine sözleþme yoksa, grupta yer alan kiþiye aittir.
(4) Sözleþme süresi içinde gruptan ayrýlma hâlinde grup sigortasý ile saðlanan güvence, aksine

sözleþme yoksa, sigorta ettiren, sigortalý veya lehdar tarafýndan bireysel þekilde devam ettirilebilir.
Sigortalý veya lehdarýn sözleþmeye bireysel þekilde devam etmesi ancak, sigorta ettiren sýfatýyla
olur. Bu kiþiler geçmiþ günlere ait kendilerine düþen prim borçlarýndan, önceki sigorta ettirenle bir-
likte sorumludur.

(5) Grup sigortalarýnda ayrýlma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüðü ve ilgili diðer ko-
nular Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakanlýk tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle düzenlenir.

X - Beyanlar
1. Yanlýþ yaþ beyaný
MADDE 1497 - (1) Sigortalýnýn sözleþmenin yapýlmasý sýrasýnda yaþýný yanlýþ bildirilmesi so-

nucu prim düþük belirlenmiþse, sigorta bedeli, gerçek yaþa göre alýnmasý gereken primin, belirlenen
prime olan oranýna göre ödenir. Ýndirimden önce riziko gerçekleþip sigorta bedeli ödenmiþ ise, si-
gortacý ödediði fazla kýsmýn geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir.

(2) Gerçek yaþa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre arttýrýlýr.
Arttýrýmdan önce sigorta bedeli ödenmiþ ise, eksik kýsým sigortacý tarafýndan tamamlanýr.

(3) Sigortacý, yanlýþ yaþ bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaþýn, sözleþmenin yapýldýðý sýrada
teknik esaslara göre belirlenen sýnýrlar dýþýnda kalmasý hâlinde, sözleþmeden cayabilir.

2. Sözleþmenin yapýlmasý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli
MADDE 1498 - (1) Sigortacý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleþmenin yapýlmasýndan

itibaren beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin sözleþmenin kurulmasý sýrasýnda beyan yükümlülüðünü
ihlâl etmiþ olmasý nedeniyle sözleþmeden cayamaz, sadece prim farký isteyebilir; meðerki, ihlâl yü-
kümlülüðü kasýtlý bir þekilde ihlâl edilmiþ olsun. Sigorta ettiren, prim farkýný ödemeyi kabul etmez-
se sigortacý riziko gerçekleþtiðinde, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikka-
te alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artýþý bildirim yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle sigorta-
cýnýn teknik esaslarýna göre saptanan sýnýrlarýnýn dýþýnda kalmýþsa, sigortacý sözleþmeden cayabilir.
Yenilenen sözleþmelerde bu süre, ilk sözleþmenin yapýldýðý tarihten baþlar.

3. Sözleþmenin devamý sýrasýndaki beyan yükümlülüðünün ihlâli
MADDE 1499 - (1) Sigortacý, rizikonun artmasýndan itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üze-

re beþ yýl geçmiþse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüðünün ihlâl edilmiþ olmasý nedeniyle sözleþ-
meyi feshedemez; sadece prim farký isteyebilir; meðerki, bildirim yükümlülüðü kasýtlý bir þekilde
ihlâl edilmiþ olsun. Sigorta ettiren prim farkýný ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleþtiðinde si-
gortacý ödenen primle ödenmesi gereken prim arasýndaki oraný dikkate alarak, sigorta bedelini öder.
Ancak, bildirim yükümlülüðünün ihlâli nedeniyle riziko artýþý, teknik esaslara göre tespit edilen sý-
nýrlar dýþýnda kalmýþ ise, sigortacý sözleþmeyi feshedebilir.

XI - Sigortadan ayrýlma
MADDE 1500 - (1) Sigorta ettiren, en az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi

ödenmiþ olan sigorta sözleþmelerinde, istediði zaman sözleþmeyi sona erdirerek sigortadan ayrýla-
bilir. Ayrýlma deðeri, ayrýlmanýn istenildiði andaki genel kabul görmüþ aktüerya kurallarýna uygun
bir biçimde hesaplanan deðerdir.
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(2) Yaþama olasýlýðýna karþý yapýlan sigortalarda, sigortacýdan ayrýlma deðerinin istenilebilme-
si için sigortalýnýn saðlýklý olduðunu ispat etmesi gerekir.

XII - Ödünç verme

MADDE 1501 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan
sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacý, istem anýndaki, genel kabul gör-
müþ aktüerya kurallarýna uygun bir biçimde hesaplanan deðer üzerinden sigortalýya ödünç para ver-
mek zorundadýr.

XIII - Prim ödenmesinden baðýþýk sigorta

MADDE 1502 - (1) En az bir yýldan beri yürürlükte bulunan ve bir yýllýk primi ödenmiþ olan
sigorta sözleþmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigorta-
cý bu sebeple sözleþmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden ba-
ðýþýk sigortaya dönüþür. Prim ödenmesinden baðýþýk sigortada, sigorta bedeli ödenen primle poliçe
uyarýnca ödenmesi gereken prim arasýndaki orana göre ödenir.

XIV - Ýntihar

MADDE 1503 - (1) Sigortalý, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yýldan beri devam
eden ve ölüm güvencesi veren bir sözleþmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara
teþebbüs sonucu ölürse, sigortacý sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.

(2) Sigortalýnýn intiharý veya intihara teþebbüsü, akýl yetilerindeki bir rahatsýzlýk sonucu üç yýl-
dan önce gerçekleþmiþ olsa bile, sigortacý sigorta bedelini ödemek zorundadýr.

XV - Sigorta ettiren veya lehdarýn sigortalýyý öldürmesi

MADDE 1504 - (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doðmasýný saðlamak
amacýyla sigortalýyý öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklýðý ederse, sigortacý bedel ödeme bor-
cundan kurtulur.

(2) Lehdar, sigortalýyý öldürmüþ veya onun öldürülmesinde herhangi bir þekilde suç ortaklýðý
etmiþse, sigorta bedelinden yoksun kalýr ve bu bedel ölenin mirasçýlarýna geçer.

XVI - Lehdarýn sigorta ettirenin yerine geçmesi

MADDE 1505 - (1) Sigorte ettiren lehine sigorta sözleþmesinden doðan alacaklar ihtiyaten ve-
ya icraen haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkýnda iflâsýn açýlmasýna karar verilirse, adý belirtilerek
gösterilmiþ olan lehdar, sigorta sözleþmesine sigorta ettirenin onayý ile onun yerine taraf olabilir.

(2) Lehdar sözleþmeye taraf olursa, sözleþmenin sigortacý tarafýndan feshi hâlinde haczi uygu-
latan alacaklýnýn veya iflâs masasýnýn alacaklarýný, sigorta ettirenin sigortacýdan isteyebileceði mik-
tara kadar karþýlamakla yümkümlüdür.

(3) Sözleþmede lehdar hiç veya adý belirtilerek gösterilmemiþse, birinci fýkrada açýklanan hak,
sigorta ettirenin eþine ve çocuklarýna geçer.

(4) Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn, sigorta ettirenin yerine sözleþmeye taraf olabilmeleri
için, sigortacýya bildirimde bulunmalarý þarttýr. Lehdarýn veya eþ ve çocuklarýnýn haczi öðrendikle-
ri veya iflâsýn açýldýðý tarihten baþlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamalarý hâlinde, birinci fýk-
rada açýklanan hak düþer.
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XVII - Sigortacýnýn iflâsý
MADDE 1506 - (1) Sigortacýnýn iflâsýnýn açýldýðý tarihte, bir yýldan uzun süreli sigortalarda,

riziko gerçekleþmemiþ veya gerçekleþmiþ fakat bedel ödenmemiþse, ilk hâlde iflâsýn açýldýðý, ikin-
cisinde ise rizikonun gerçekleþtiði andaki matematik karþýlýklar hak sahiplerine ödenir. Rizikonun
gerçekleþtiði durumlarda, matematik karþýlýklarý aþan kýsým, sigortacýnýn güvencesinden karþýlanýr;
açýk kalan miktar garameye girer.

B) Kaza sigortasý
I - Genel olarak
MADDE 1507 - (1) Kaza sigortasý, belli bir prim karþýlýðýnda, sigortalýnýn uðrayacaðý kaza,

hastalýk sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlýk ya da iþgörmezlik hâlleri için sigorta güvencesi
saðlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yýl içinde ya da hastalýk sonucu
gerçekleþmiþse, sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafýndan belirlenmiþ kiþiye; geçici ve
sürekli sakatlýk veya iþgörmezlik hâllerinde ise sigortalýya ödenir.

(2) Geçici olarak çalýþma gücünden yoksun kalan sigortalýya, poliçede yazýlý süre ile sýnýrlý ol-
mak üzere, yoksunluðun devam ettiði süre için günlük hesabýyla tazminat verilir.

II – Ýyileþtirme giderleri
MADDE 1508 - (1) Sigortacý, aksine sözleþme yoksa, poliçede yazýlý bedelden baþka, sigorta-

lýnýn yaptýðý iyileþtirme giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

III - Sigortalý
MADDE 1509 - (1) Kazaya karþý sigorta, sigorta ettirenin veya baþkasýnýn uðrayabileceði ka-

zalara karþý yapýlabilir.

IV - Uygulanacak hükümler
MADDE 1510 - (1) Hayat sigortalarýnda sigortalýyý düzenleyen 1490 ýncý maddenin ikinci ilâ

dördüncü fýkralarý, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapýlan sigortalarda da uygulanýr.

(2) Hayat sigortalarýna iliþkin diðer hükümler, kaza sigortasý hakkýnda da kýyas yoluyla uygulanýr.

(3) Gerçek zararýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülmüþ ise, zarar sigortalarýna iliþkin
hükümler, kýyas yoluyla kaza sigortasý hakkýnda da uygulanýr.

C) Hastalýk ve saðlýk sigortasý
I - Sigortanýn yaptýrýlmasý
MADDE 1511 - (1) Hastalýk ve saðlýk sigortalarý, sigortalý lehine yapýlabilir; hastalýk sigorta-

larýnda, lehdar da belirlenebilir.

II - Güvenceler
1. Sigorta güvencesi
MADDE 1512 - (1) Sigortacý, hastalýk sigortasý ile sözleþmede öngörülen hastalýklardan biri-

nin veya bir kaçýnýn, sözleþme süresi içinde gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâli için sigorta gü-
vencesi saðlar. Sözleþmede birden çok hastalýk sigorta güvencesine baðlanmýþsa, hastalýklardan bi-
rinin gerçekleþmesi veya ortaya çýkmasý hâlinde bedel ödenir ve sözleþme sona erer. Güvencenin,
aksine sözleþme yoksa, hastalýklardan sadece birinin gerçekleþmesi hâli için verildiði kabul edilir.
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2. Saðlýk sigortasý güvenceleri

MADDE 1513 - (1) Saðlýk sigortasý ile sigortacý;

a) Hastalýk sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü týbbî bakým, gebelik ve doðum, has-
talýklarýn erken tanýsýna yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleþmede kararlaþ-
týrýlan giderleri,

b) Tedavinin týbben yatarak yapýlmasýnýn gerekli olduðu durumlarda günlük hastane giderleri;

c) Sigortalýnýn, hastalýk sonucu çalýþamamasý nedeniyle elde edemediði kazançlar için karar-
laþtýrýlan günlük iþ görememe parasý,

d) Sigortalý, bakýma gereksinim duyar duruma geldiði takdirde, bakým nedeniyle doðan gider-
ler veya kararlaþtýrýlan gündelik bakým parasý

için güvence verir.

(2) Güvence, aksine sözleþme yoksa, birinci fýkradaki tutarlarýn tümünü kapsar.

III - Sigorta deðeri

MADDE 1514 - (1) Sigortalýnýn saðlýðý, hastalýk sigortalarý ile meblað sigortasý þeklinde düzen-
lenen saðlýk sigortalarýnda bir veya bir kaç sigortacý tarafýndan, çeþitli bedellerle sigorta ettirilebilir.

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduðu durumlarda, aþan kýsým sigortalýnýn lehine ya-
pýlmýþ sayýlýr.

IV - Hastalýk sigortasýnda lehdar

MADDE 1515 - (1) Lehtarý belirleyerek baþkasýnýn hastalýðý üzerine sigorta yapýlabilmesi için,
o kimse ile lehdar arasýnda bir menfaat iliþkisinin bulunmasý ve sigortalýnýn yazýlý izni gerekir. Sigor-
talýnýn yasal temsilcisinin bulunduðu durumlarda, yazýlý izin yasal temsilci tarafýndan verilir. Sigor-
talý onbeþ yaþýný doldurmuþsa, ayrýca onun da izni alýnýr; aksi takdirde yapýlan sözleþme geçersizdir.

(2) Yasal temsilcinin, lehdar olarak belirlendiði veya sigorta ettiren olduðu hâllerde, iznin ve-
rilmesinde sigortalýyý temsil yetkisi yoktur.

(3) Sigorta ettiren, belirlediði lehdarý sigortacýya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük ye-
rine getirilmediði takdirde, sigortacý iyiniyetle yaptýðý ödeme ile borcundan kurtulur.

(4) Lehdarýn belirtilmediði hâllerde, sigortanýn sigortalý lehine yapýldýðý kabul edilir.

V - Bekleme süresi

MADDE 1516 - (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleþmelerinde, bekleme süresinin üst
sýnýrý Hazine Müsteþarlýðýnca veya Müsteþarlýðýn uygun göreceði bir kurum tarafýndan belirlenir.

VI - Yeni doðan bebeðin ve evlat edinilenin sigorta kapsamýnda olmasý

MADDE 1517 - (1) Doðum sýrasýnda, ana babadan biri için yaptýrýlmýþ bir hastalýk veya sað-
lýk sigortasýnýn bulunmasý hâlinde, aksine sözleþme yoksa doðumun tamamlanmasýndan itibaren be-
bek, ek prim olmaksýzýn sigortanýn kapsamýna girer. Ancak, bunun için doðumun en geç iki ay için-
de sigortacýya bildirilmesi gerekir.

(2) Evlat edinilen küçükler hakkýnda da birinci fýkra hükmü uygulanýr.
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VII - Bilgi isteme hakký
MADDE 1518 - (1) Sigortacý, ifa yükümlülüðünü incelerken, ilgili kiþinin veya onun yasal

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlarca belirlenen doktora, güvence kapsamýndaki hastalýðýn ger-
çekleþip gerçekleþmediði ve týbbî nitelikte bir iyileþtirme iþleminin uygulanmasýnýn gerekliliði ko-
nusunda aldýðý rapor hakkýnda bilgi ve rapor üzerinde inceleme olanaðýný vermek zorundadýr.

VIII - Hastalýk ve saðlýk sigortasýna uygulanacak diðer hükümler
MADDE 1519 - (1) Hayat sigortalarýna iliþkin hükümler 1497 ve 1504 üncü maddeler hükümle-

ri dýþýnda hastalýk sigortasýna da uygulanýr. Ancak hastalýk sigortasýna 1503 üncü maddenin uygulana-
bilmesi, sözleþmede öngörülen rizikonun intihara teþebbüs nedeniyle gerçekleþmiþ olmasýna baðlýdýr.

(2) Sigortalýnýn uðradýðý hastalýk, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapýlmasý gibi gerçek
zararlarýn sigortacý tarafýndan karþýlanmasý öngörülen saðlýk sigortalarýnda ise, genel hükümler dý-
þýnda, zarar sigortalarýna iliþkin hükümler ile 1500 ilâ 1502 nci maddeler hükümleri saðlýk sigorta-
sý hakkýnda da uygulanýr.

IX - Koruyucu hükümler
MADDE 1520 - (1) 1487 nci maddenin ikinci fýkrasýna, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn

ilk cümlesine ve dördüncü fýkrasýna, 1504 üncü madde hükmüne ve 1515 inci maddenin birinci fýk-
rasýnýn birinci cümlesinin ilk kýsmýna aykýrý sözleþmeler geçersizdir.

(2) 1490 ýncý maddenin üçüncü fýkrasýna, 1491 inci maddenin ikinci fýkrasýna, 1496 ncý mad-
denin birinci fýkrasýna, 1506 ncý madde madde hükmüne, 1507 nci maddenin birinci fýkrasýna, 1510
uncu, 1511 inci madde hükümlerine, 1514 üncü maddenin ikinci fýkrasýna, 1515 inci maddenin bi-
rinci fýkrasýnýn ikinci cümlesine ve ikinci fýkrasýna, 1518 ve 1519 uncu maddeler hükümlerine ay-
kýrý sözleþme þartlarý geçersizdir.

(3) 1489 uncu madde hükmü, 1490 ýncý maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci ve üçüncü cümlele-
ri, 1492 nci madde hükmü, 1497 ilâ 1503 üncü madde hükümleri, 1515 inci maddenin birinci fýk-
rasýnýn son cümlesi ve 1517 nci madde hükmü sigorta ettiren, sigortalý ve lehtar aleyhine deðiþtiri-
lemez; deðiþtirilirse kanun hükümleri uygulanýr.

SON HÜKÜMLER
A) Ticaret davalarýnda yargýlama usulü
MADDE 1521 - (1) Ticaret þirketlerinde, ortaklarýn þirketle veya birbirleriyle olan iliþkilerin-

den doðan davalarda veya þirketin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ya da denetçilerine karþý açý-
lacak davalarda basit yargýlama usulü uygulanýr.

B) Ölçeklerine göre ticarî iþletmeler
MADDE 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî iþletmeleri tanýmlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliðinin görüþü alýnarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak bir yönetmelik-
le düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayýmlanýr. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî defterler ile fi-
nansal tablolara ve raporlamaya iliþkin olanlar baþta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanýr.

C) Ölçeklerine göre sermaye þirketleri
MADDE 1523 - (1) Aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini aþamayanlar küçük sermaye þirketi ola-

rak kabul edilir:

a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý altý milyon Türk Lirasý.
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b) Hesap döneminin son gününden (bilânço günü) önceki oniki ay içindeki satýþlar toplamý oni-
ki milyon Türk Lirasý.

c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý elli kiþi.

(2) Birinci fýkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aþan ve aþaðýdaki üç ölçütün
ikisini aþmayanlar orta büyüklükte sermaye þirketi olarak kabul edilir.

a) Aktifte görülen zararýn çýkarýlmasýyla bulunan bilânço toplamý yirmi milyon Türk Lirasý.

b) Hesap döneminin son gününden önceki oniki ay içindeki satýþlar tutarý elli milyon Türk Lirasý,

c) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý ikiyüzelli kiþi.

(3) Bakanlar Kurulu büyüklükleri on katýna kadar artýrabilir ya da onda birine kadar azaltabilir.

(4) Ýkinci fýkrada belirtilen ölçütlerden en az ikisini aþan sermaye þirketi büyük sermaye þirke-
ti olarak kabul edilir. Menkul kýymetleri, Türkiye’de menkul kýymetler borsalarýnda veya Sermaye
Piyasasý Kurulunun her yýl ilân edeceði listede yer alan ülkelerin menkul kýymetler borsalarýnda iþ-
lem gören ya da iþlem görmek üzere kote edilmiþ yahut kotasyon için baþvurusu yapýlmýþ bulunan
bir þirket, bu fýkradaki ölçütleri aþmamýþ olsa bile, büyük sermaye þirketi olarak kabul edilir.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarda öngörülen büyüklük ölçütleri, bilânço günü itibarýyla,
birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aþýlmýþsa veya bu ölçütlerin altýnda kalýnmýþsa þirketin bü-
yüklük yönünden konumu deðiþir.

(6) Tür deðiþtirme hâlinde ve yeni kuruluþ þeklindeki birleþtirmelerde, þirketin konumu, tür de-
ðiþtirmenin veya birleþmenin gerçekleþmesinden sonraki ilk bilânço gününde, birinci, ikinci veya
üçüncü fýkralarda yer alan þartlara göre belirlenir.

(7) Yýllýk ortalama çalýþan sayýsý, yurt dýþýnda çalýþanlar dâhil stajyerler hariç tutularak, 31
Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralýk itibarýyla þirkette çalýþanlarýn toplam sayýlarýnýn dörde bölün-
mesiyle hesaplanýr.

(8) Ýþçi sendikalarýnýn ve diðer kanunlarda öngörülmüþ bulunan yetkililerin ve kiþilerin bu ko-
nuda bilgi alma haklarý saklýdýr.

D) Elektronik iþlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - Web sitesi
MADDE 1524 - (1) Her sermaye þirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açýkça belirlenmiþ

bir bölümünü, sayýlacak içerik ile sýnýrlý olmamak üzere, þirketçe kanunen yapmasý gereken ilânla-
ra, paysahipleri veya ortaklarý açýsýndan önem taþýyan açýklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile
genel kurul toplantýlarýnýn hazýrlýklarýna; anýlan kurullarýn yapýlmasýna iliþkin bilgilere; ortaklara ve
paysahiplerine sunulmasý gereken belgelerin yayýmlanmasýna; bu kurullara ait olanlar da dahil ol-
mak üzere her türlü çaðrýya; oy verme, þeffaflýk ve kamuyu aydýnlatma yönünden zorunlu ve bilgi
toplumu baðlamýnda yararlý görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasýna; bilgi almaya yönelik
sorulara, cevaplara ve benzeri diðer iþlemler ile bu Kanunda ve diðer kanunlarda paysahiplerinin
veya ortaklarýn aydýnlatýlmasýnýn öngörüldüðü konulara, özgülemek zorundadýr. Ayrýca, finansal
tablolar, bunlarýn dipnotlarý, ekleri, yönetim kurulunun yýllýk raporu dahil, hesap durumlarýna, ara
finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduðuna iliþkin
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yýllýk deðerleme açýklamasýna; denetçinin, özel denetçinin, iþlem denetçilerinin raporlarýna ve yet-
kili kurul ve bakanlýklarýn konulmasýný istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasýný ilgilendiren
konulara iliþkin olarak, þirketin cevaplarý ve bildirimleri ve diðer ilgili hususlar þirketin web sitesin-
de yayýnlanýr. Bu hükümdeki yükümlülüðe uymama, kanuna aykýrýlýðýn ve yönetim kurulunun gö-
revini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Ceza hükümleri saklýdýr. Finansal
tablolarý ile her türlü rapor üç yýl sitede kalýr.

(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrýlmýþ kýsmýnýn ticaret siciline kaydý da dâhil ol-
mak üzere, bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ bulunan bu kýsmýnýn herkese açýk nitelik taþýdýðý,
burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiþ açýklamalar ve hukukî iradeler oldu-
ðu, sitenin bu kýsmýna ulaþýlmasýnýn usul ve esaslarý ile ilgili diðer hususlar Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlýðý tarafýndan bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarýna özgülenmiþ kýsmýnda yayýmlanan içeriðin baþýna ta-
rih ve parantez içinde “yönlendirilmiþ mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve
ikinci fýkrada anýlan yönetmeliðe uyulmak suretiyle deðiþtirilebilir. Tahsis edilen kýsýmda yer alan
bir mesajýn yönlendirildiði karinedir.

(4) Bu Kanun ile ilgili diðer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörül-
medikçe, þirketin web sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altý ay sü-
reyle web sitesinde kalýr; aksi hâlde konulmamýþ sayýlýr.

(5) Yönlendirilmiþ mesajlarýn basýlý þekilleri 82 nci madde uyarýnca ayrýca saklanýr. Web site-
sinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip þirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noter-
likçe onaylý bir deftere sýra numarasýna göre yazýlýr veya yapýþtýrýlýr. Daha sonra sitede yayýnlanan
bilgilerde bir deðiþiklik yapýlýrsa, deðiþikliðe iliþkin olarak yukarýdaki iþlem tekrarlanýr.

II - Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1525 - (1) Taraflarýn açýkça anlaþmalarý ve 18 inci maddenin üçüncü fýkrasý saklý kal-

mak þartýyla, bildirimler, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iþtirak taah-
hütnamesi, toplantý çaðrýlarý ve bu hüküm uyarýnca yapýlan elektronik gönderme ve elektronik sak-
lama sözleþmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uðrayabilir ve kabul edil-
miþse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza
MADDE 1526 - (1) Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen

senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere iliþkin arz, kabul, aval gibi senet
üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz.

(2) Koniþmentonun, taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle, faksimile baský, zým-
ba, ýstampa, sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atýlabilir. Düzenlen-
ledikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý, telgraf, te-
leks, faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir, oluþturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
1. Genel olarak
MADDE 1527 - (1) Sermaye þirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, ön-

görülen belirli durumlarda, kurul toplantýlarýna görüntü ve ses aktarýlmasý yoluyla katýlabilmeleri ve
oy vermeleri esas sözleþme veya þirket sözleþmesiyle düzenlenebilir.
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(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüþ þirketlerde, þirket sözleþmesin-
de ve esas sözleþmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katýlma,
öneride bulunma ve oy verme, fizikî katýlýmýn, öneride bulunmanýn ve oy vermenin bütün hukukî
sonuçlarýný doðurur.

(3) Birinci ve ikinci fýkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, þir-
ketin bu amaca özgülenmiþ bir web sitesine sahip olmasý, ortaðýn bu yolda istemde bulunmasý, elek-
tronik ortam araçlarýnýn etkin katýlmaya elveriþliliðinin bir teknik raporla kanýtlanýp bu raporun tes-
cil ve ilân edilmesi ve oy kullananlarýn kimliklerinin saklanmasý þarttýr.

(4) Birinci ve ikinci fýkrada anýlan þirketlerde esas sözleþme veya þirket sözleþmesi gereði þirket yö-
netimi, bu yolla oy kullanmanýn bütün þartlarýný gerçekleþtiriri ve ortaða gerekli bütün araçlarý saðlar.

(5) Anonim þirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katýlma, öneride bulunma, görüþ
açýklama ve oy verme, fizikî katýlmanýn ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarýný doðurur. Bu hük-
mün uygulanmasý esaslarý bir Tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katýl-
maya ve oy vermeye iliþkin esas sözleþme hükmünün örneði yer alýr. Anonim þirketler Tüzükten ay-
nen aktarýlacak olan bu hükümde deðiþiklik yapamazlar. Tüzük ayrýca oyun gerçek sahibi veya tem-
silcisi tarafýndan kullanýlmasýný saðlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fýkrasýnda öngörü-
len komiserlerin bu hususa iliþkin yetkilerini içerir. Bu Tüzüðün yürürlüðe girmesi ile birlikte ge-
nel kurullara elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasý pay senetleri bor-
saya kota edilmiþ þirketlerde zorunlu hâle gelir.

(6) Birinci ilâ dördüncü fýkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafýndan kullanýl-
masýna ve uygulamaya iliþkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine web sitesi aracýlýðýyla talimat
vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kurallarý

MADDE 1528 - (1) Elektronik ortamý kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim ku-
rulu üyeleri e-posta adreslerini þirkete bildirirler.

E) Kurumsal yönetim ilkeleri

MADDE 1529 - (1) Halka açýk anonim þirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu-
nun buna iliþkin açýklamasýnýn esaslarý ve þirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarý
Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan belirlenir.

Sermaye Piyasasý Kurulunun uygun görüþü alýnmak þartýyla, diðer kamu kurum ve kuruluþla-
rý sadece kendi alanlarý için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrýntýya iliþkin
sýnýrlý düzenlemeler yapabilirler.

F) Hukukî iþlemlerin yasaklanmasýnýn ve edimlerde en yüksek sýnýrlarýn aþýlmasýnýn
sonuçlarý

MADDE 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasak edilmiþ bulunan iþlemler veya þartlar, aksine özel
bir hüküm bulunmadýkça batýldýr; þu kadar ki, bir sözleþme uyarýnca yerine getirilmesi gereken
edimler hakkýnda kanun veya yetkili makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek sýnýrý aþan sözleþ-
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meler, en yüksek sýnýr üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu sýnýrdan fazla olan edimler hatâ ile yapýlmýþ
olmasa da geri alýnýr. Bu sýnýrlarda Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn ikinci
cümlesi uygulanmaz.

G) “Þirket” ve “ortaklýk” terimlerinin yasallýðý

MADDE 1531 - (1) Bu Kanuna göre “ortaklýk”, “kollektif ortaklýk”, “komandit ortaklýk”,
“anonim ortaklýk”, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýk”, “limited ortaklýk” ve “koope-
ratif ortaklýk” terimleri, sýrasýyla “þirket”e, “kollektif þirket”e, “komandit þirket”e, “anonim þir-
ket”e, “sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirket”e, “limited þirket”e ve “kooperatif þirket”e eþ
anlamda yasal terimlerdir ve bu terimler yerine kullanýlabilir.

H) Ticaret sicili harçlarý

MADDE 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayýlý Harçlar Kanununun hükümleri uyarýnca alý-
nan ticaret sicili harçlarýnýn yarýsý ticaret sicilini tutmakla görevli odaya gelir kaydedilir ve bu harç-
lar söz konusu oda tarafýndan tahsil edildiðinin ertesi günü Maliye veznesine yatýrýlýr.

Ý) Kaldýrýlan hükümler

MADDE 1533 - (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldý-
rýlmýþtýr.

GEÇÝCÝ MADDE 1 - (1) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu Türk Ticaret Kanununun yü-
rürlüðe girdiði tarihten itibaren on gün içinde, büyük ve orta ölçekli sermaye þirketlerinin ve þirket-
ler topluluklarýnýn ticarî defterleri ile münferit ve konsolide finansal tablolarýna doðrudan doðruya
uygulanacak olan, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna veya bunun yerine geçen stan-
dartlara tam bir uygunluk içinde hazýrlanmýþ bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn tam met-
nini 88 inci maddeye uygun olarak Resmî Gazetede bir teblið halinde yayýmlar.

(2) Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu, þahýs þirketleriyle küçük ölçekli sermaye þirketleri-
ne ve her ölçekteki iþletmeler ile adî þirketlerin finansal tablolarýna uygulanabilecek özel muhase-
be standartlarýný, bu maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen süre içinde, bir teblið halinde Resmî Ga-
zetede yayýmlar. Uluslararasý finansal raporlama standartlarýna dayanýlarak hazýrlanacak olan özel
standartlar bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç yýl sonra kendiliðinden yürürlükten
kalkar ve özel standartlara baðlý þirket ve iþletmelere de 88 inci madde hükümleri baþta olmak üze-
re bu Kanun hükümleri uygulanýr.

(3) Türkiye Muhasebe Standartlarý ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri bu Kanunun ticarî
defterler, finansal tablolara ve raporlamaya iliþkin hükümleri ile ilgili diðer hükümlerine uygulanýr.

GEÇÝCÝ MADDE 2 - (1) Bu Kanunda geçen “Türk Lirasý” ibaresi karþýlýðýnda, uygulamada,
28/1/2004 tarihli ve 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun hü-
kümlerine göre ülkede dolaþýmda bulunan para “Yeni Türk Lirasý” olarak adlandýrýldýðý sürece bu
ibare kullanýlýr.
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Yürürlük

MADDE 1534 - (1) Kenar baþlýklarý metne dâhil olan bu Kanun yayýmý tarihinden altý ay son-
ra yürürlüðe girer; þu kadar ki, bu Kanunun yürürlüðü ve uygulanma þekli hakkýndaki kanun hü-
kümleri saklýdýr.

Yürütme
MADDE 1535 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdoðan
Başbakan

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. V. Gönül A. Þener M. A. Þahin

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
B. Atalay A. Babacan M. Aydýn

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N. Çubukçu K. Tüzmen C. Çiçek

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
M. V. Gönül A. Aksu K. Unakýtan

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı
H. Çelik F. N. Özak R. Akdað

Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
B. Yýldýrým M. M. Eker C. Çiçek

Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
A. Coþkun M. H. Güler A. Koç

Çevre ve Orman Bakanı
O. Pepe
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